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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ I
ՀՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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4

ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական անվտանգություն, ֆինանսական համակարգ, ֆինանսական քաղաքականություն, ֆինանսական հոսքեր
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել ՀՀ ֆինանսական անվտանգությունը որպես ազգային
անվտանգության ինքնուրույն համակարգ ֆինանսատնտեսական շահերի երաշխավորված պաշտպանության, տնտեսության և, մասնավորապես, երկրի ֆինանսական համակարգի ներդաշնակ
զարգացման, ինչպես նաև պետության ֆինանսական համակարգի միասնականության ապահովման տեսանկյունից:

Ֆինանսական անվտանգության նպատակն է ապահովել ազգային ֆինանսատնտեսական շահերի երաշխավորված պաշտպանություն, տնտեսության և, մասնավորապես,
երկրի ֆինանսական համակարգի ներդաշնակ զարգացում, ինչպես նաև պետության ֆինանսական համակարգի միասնականություն: Սույն նպատակի իրականացման համար
առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները.
 լուսաբանել ֆինանսական անվտանգությունը որպես ազգային անվտանգության
ինքնուրույն մաս, այլ ոչ թե տնտեսական անվտանգության ենթահամակարգ,
 վերլուծել ՀՀ ֆինանսական անվտանգության սպառնալիքները՝ ցուցանիշների համակարգը,
 դիտարկել ֆինանսական անվտանգության իրավական հիմքերը,
 ուսումնասիրել ֆինանսական անվտանգությունը վերահսկող մարմինների գործունեության առանձնահատկություններն արդի փուլում,
 մշակել ՀՀ ֆինանսական անվտանգության համակարգի կատարելագործման
հանձնարարականներ:
Ֆինանսական անվտանգությունը տնտեսական անվտանգության համեմատաբար
ինքնուրույն ենթահամակարգ է: Հենց այս երկու առանձնահատկությունները՝ համաենթակայությունը և ինքնուրույնությունն են որոշում ֆինանսական անվտանգության խնդիրները։
Այդ խնդիրները ներառում են հետևյալ ուղղությունները.
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ֆինանսական համակարգի ինստիտուցիոնալ զարգացում. արդիական ինստիտուտների ձևավորում, արդեն գոյություն ունեցողների հետ դրանց կապերի որոշում, այս համատեքստում՝ բոլոր ինստիտուտների գործառույթների ճշգրտում,
 դրամական հոսքերի արդյունավետ վերահսկողության ապահովում, դրանց վրա
ազդեցության հնարավորությունների հայտնաբերում,
 փողի հավանական պահանջարկի ուսումնասիրում,
 երկրի բոլոր սուբյեկտների արժութային ակտիվների պաշտպանություն հնարավոր
սպառնալիքներից,
 ծայրահեղ, արտակարգ իրավիճակներում բանկային համակարգի գործառնության
ռեժիմների տարբերակների մշակում:
Այս խնդիրների լուծման համար խիստ ցանկալի է, որպես մուտքային տեղեկատվություն, տնտեսական քաղաքականության իրական դոկտրին ունենալը՝ հիմնված Հայաստանի տնտեսության ամբողջականության տեսլականի, այն է՝ երկիրը տնտեսական համակարգի վերածելու վրա:
Ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ վերահսկողության նպատակներից մեկը կապիտալի արտահոսքի առավելագույն կրճատումն է1: Մեկ այլ կարևոր նպատակ է կանխիկ
շրջանառության կրճատումը: Անհրաժեշտ է մշակել այս խնդրի լուծման տարբերակներ՝
ընդհուպ դրամական բարեփոխումը: Վերջինը, հասկանալի է, պետք է ներառի ըստ հասարակության առանձին շերտերի դրամական կուտակումների մեկնարկային սոցիալական դասակարգման պայմաններ:
Ցանկացած պարագայում անհրաժեշտ է ընկալել, որ ֆինանսական անվտանգությունը ֆինանսական համակարգի կառավարման ռեժիմն է2:
Ֆինանսական համակարգի դեպքում ռեժիմ եզրույթի կիրառումը նշանակում է՝ կառավարման սուբյեկտն անընդմեջ, շրջափուլերով առաջադրում և լուծում է ֆինանսական
անվտանգության վերոնշյալ խնդիրները:
Այս համատեքստում անհրաժեշտ է պարբերաբար արդիականացնել Կենտրոնական
բանկի և բանկային համակարգի մասին օրենքները՝ հաշվի առնելով համաշխարհային և
տարածաշրջանային անկայունության արագացող գործընթացը:
Ֆինանսական անվտանգության ապահովման գերակա խնդիրները ներկայացնենք
հետևյալ գծապատկերով.

1
2

Шолохова Е., Финансовая безопасность России в современных условиях, М., “ИНФРА-М”, 2013, с. 26.
Экономическая и национальная безопасность, учебник. Под. ред. Е. Олейникова, М., “Экзмен”, 2005, с.
33.
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ֆինանսական անվտանգության ապահովման գերակա խնդիրները

1
Ֆինանսական
անվտանգությունը
որպես
ազգային
անվտանգության
ինքնուրույն մաս

2
Ֆինանսական
անվտանգության
սպառնալիքները և
ցուցանիշների
համակարգը

3
Ֆինանսական
անվտանգության
իրավական
հիմքերը

4
Ֆինանսական
անվտանգությունը
վերահսկող
մարմինների
համակարգը

5
Ֆինանսական
անվտանգության
համակարգի
կատարելագործում

Գծապատկեր 1. ՀՀ ֆինանսական անվտանգության ապահովման գերակա խնդիրները

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերը վերջին տարիներին էապես
ցնցեցին կայուն ֆինանսական շուկա ունեցող երկրների դիրքերը` հանգեցնելով ֆինանսական շուկաներում տոկոսադրույքների թռիչքաձև և անկանոն կտրուկ փոփոխությունների, որոնք էլ, իրենց հերթին, առաջ բերեց իրացվելիության բացասական ճեղքվածքի
առաջացման վտանգ ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ բանկային համակարգերում: Եթե
մինչև վերջին ժամանակները տնտեսության ֆինանսական հատվածը դիտարկվում էր
որպես տնտեսական համակարգի մի մաս, որը նախատեսված էր իրական հատվածի ֆինանսավորման և տնտեսական ակտիվության ապահովման համար, ապա ներկայումս,
կարող ենք փաստել, որ ֆինանսական անվտանգությունը համարվում է տնտեսական
անվտանգության ոչ թե ենթահամակարգ, այլ ինքնուրույն համակարգ (գծապատկեր 2):
ՀՀ ֆինանսական անվտանգության սպառնալիքները բաժանվում են 2 խմբի.
1. ներքին,
2. արտաքին:
Ներքին սպառնալիքները կարելի է ներկայացնել գծապատկերով (գծապատկեր 3):
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1. Ազգային ֆինանսատնտեսական շահերի երաշխավորված
պաշտպանություն

2. Երկրի ֆինանսական ինստիտուտների հնարավորությունները ազգային
ֆինանսների զարգացման շահերի
պաշտպանության մեխանիզմների
մշակման և գործարկման առումներով

3. Տնտեսության և,մասնավորապես, երկրի ֆինանսական
համակարգի ներդաշնակ
զարգացում

4. Պետության սոցիալ-քաղաքական
կայունության ապահովում

5. Պետության ֆինանսական
համակարգի միասնականության
և անվտանգության ապահովում

6. Պետության ֆինանսական անվտանգության ներքին և արտաքին
սպառնալիքների դիմակայություն

Գծապատկեր 2. Ֆինանսական անվտանգությունը որպես ազգային անվտանգության
ինքնուրույն համակարգ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Ֆինանսական անվտանգության ներքին սպառնալիքները
Պետության կողմից իրականացվող ոչ
համապատասխան ֆինանսական
քաղաքականություն

Պետության ֆինանսական համակարգի
կառավարման անկատարությունը

Կենտրոնական բանկի կողմից
իրականացվող սխալ դրամավարկային
քաղաքականություն

Գծապատկեր 3. ՀՀ ֆինանսական անվտանգության ներքին սպառնալիքները
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Ինչպես երևում է գծապատկերից, ՀՀ ֆինանսական անվտանգության ներքին սպառնալիքների շարքում ներկայում առավելապես կարևորվում են.
 պետության կողմից իրականացվող ոչ արդյունավետ ֆինանսական քաղաքականությունը, որը, ի վերջո, կարող է հանգեցնել ֆինանսական անվտանգության դիրքերի թուլացման,
 պետության ֆինանսական համակարգի կառավարման անկատարությունը, մասնավորապես` կառավարման ոչ արդյունավետ կազմակերպական կառուցվածքը,
լիազորությունների բաշխման հստակ մեխանիզմների, հրամանների սկալյար
շղթայի բացակայությունը և այլն,
 Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող սխալ դրամավարկային քաղաքականությունը. 2006 թ. առ այսօր ՀՀ կենտրոնական բանկն իրականացնում է գնաճի նպատակադրման ռազմավարություն՝ ուղղված գների կայունության ապահովմանը, որպես գործառնական նպատակ է ընտրվել կարճաժամկետ տոկոսադրույքը, որպես միջանկյալ նպատակ կամ անվանական խարիսխ` գնաճի կանխատեսվող մակարդակը, իսկ որպես վերջնական նպատակ` գնաճի կայուն մակարդակի
ապահովումը:
ՀՀ ֆինանսական անվտանգության արտաքին սպառնալիքները կարելի է արտացոլել
հետևյալ գծապատկերով.
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Ֆինանսական անվտանգության արտաքին սպառնալիքները

Համաշխարհային
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամեր
Փողերի լվացման և
միջազգային ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի
արդյունավետ
մեխանիզմների մշակում

Համաշխարհային
տնտեսության
գլոբալացման
ժամանակակից
միտումներ

Ներմուծման և
արտահանման ոչ
արդյունավետ
պետական
կառուցվածք

Գծապատկեր 4. ՀՀ ֆինանսական անվտանգության արտաքին սպառնալիքները
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Ինչպես տեսնում ենք, ՀՀ ֆինանսական անվտանգության արտաքին սպառնալիքների շարքում առավելապես կարևորվում են.
 Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերը, որոնք այս կամ այն կերպ
անդրադառնում են տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների գործունեության վրա: Մասնավորապես՝ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը թեև ոչ ուժգին, այդուհանդերձ որոշ բացասական ազդեցություն ունեցավ
առաջին հերթին տնտեսության իրական հատվածի վրա: Համեմատաբար բարվոք
վիճակում հայտնվեց տնտեսության ֆինանսական հատվածը` շնորհիվ իրացվելիության բարձր մակարդակի:
 Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման ժամանակակից միտումները,
որոնք բացասական ազդեցություն են գործում մեր հանրապետության նման փոքր
տնտեսություն ունեցող երկրների վրա:
 Ներմուծման և արտահանման ոչ արդյունավետ պետական կառուցվածքը` պայմանավորված վճարային հաշվեկշռի բացասական սալդոյի առկայությամբ:
 Փողերի լվացման և միջազգային ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի
արդյունավետ մեխանիզմների մշակումը: 2000 թ. հոկտեմբերի 30-ին աշխարհի 11
առաջատար բանկեր (այդ թվում` Societe Generale, Deutsche Bank AG, ABN AMRO
Bank N.V., Banco Santander Central Hispano S.A., Credit Suisse Group, UBS AG
HSBS, Barclays Bank, The Chase Manhattan Private Bank, Citibank N.A., J.P.Morgan)
ստորագրեցին մասնավոր բանկային հատվածում փողերի լվացման կանխարգելման վերաբերյալ համընդհանուր համաձայնագիր, որ հայտնի է որպես Վոլֆսբերգյան սկզբունքներ (The Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for
Correspondent Banking)1:
ՀՀ ֆինանսական անվտանգության իրավական հիմքը տնտեսական անվտանգության ապահովման ոլորտում անձի, հասարակության և պետության շահերն արտահայտող ելակետային իրավական դրույթների ամբողջությունն է: ՀՀ ֆինանսական անվտանգության իրավական հիմքերը ներկայացված են գծապատկեր 5-ում:
Հետևապես՝ ՀՀ ֆինանսական անվտանգության կարևորագույն իրավական փաստաթուղթը ՀՀ սահմանադրությունն է, որին հաջորդում է ՀՀ նախագահի «ՀՀ ազգային
անվտանգության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» հրամանագիրը2:

1

2

Куряков С., Проектирование системы управления в таможне по обеспечению финансовой безопасности: автореферат, Саратов, 2007, с. 144.
http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinearm.pdf
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ նախագահի «ՀՀ ազգային
անվտանգության ռազմավարությունը
հաստատելու մասին» հրամանագիր

«Բանկային
գաղտնիքի
մասին»
ՀՀ օրենք

ՀՀ Կառավարության որոշումը
«ՀՀ Կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության
հաստատման մասին»

«ՀՀ ազգային
անվտանգության
հիմնական դրույթների մասին» օրենքի
նախագիծ

«Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության
մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ ֆինանսական
անվտանգության համակարգը
կանոնակարգող այլ օրենքներ

Գծապատկեր 5. ՀՀ ֆինանսական անվտանգության իրավական հիմքերը

ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը (ընդունվել է 2007 թ. փետրվարի
7-ին) երկրի ազգային անվտանգությունը և դրա ապահովման հիմնական ուղղությունները
սահմանող փաստաթուղթ է, որում արտացոլված են Հայաստանի ազգային անվտանգության հիմնարար արժեքները (անկախություն, պետության, ժողովրդի պաշտպանվածություն, խաղաղություն և միջազգային համագործակցություն, հայապահպանություն, բարեկեցություն), ազգային անվտանգության ռազմավարության իրագործման հիմնական երաշխիքները (պետական կառավարման համակարգի արդյունավետություն, իրավունքի գերակայության ապահովում, ժողովրդավարական արժեքների արմատավորում, դատական
իշխանության անաչառություն ու անկախություն, զինված ուժերի մարտունակություն, անվտանգության և իրավապահ մարմինների արդյունավետ գործունեություն, արդյունավետ
միջազգային ներգրավվածություն ապահովող արտաքին քաղաքականություն, սոցիալական արդարության ապահովում), ինչպես նաև ազգային անվտանգության ապահովմանը
վերաբերող այլ համապետական խնդիրներ:
Ազգային անվտանգության ռազմավարությունում նշվում են ներկայիս սպառնալիքները, որոնք ունեն ներքին և արտաքին բնույթ (պետության, հասարակության, ընտանիքի և
անհատի գոյության դեմ ուղղված, դրանց հիմքերը խարխլող կամ հեռանկարային վտանգ
ներկայացնող երևույթներ, գործողություններ ու անգործություն):
ՀՀ ֆինանսական անվտանգությունը վերահսկող մարմինների համակարգը կարելի է
ներկայացնել հետևյալ գծապատկերով.
11

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

ՀՀ ազգային անվտանգության խորհուրդ

ՀՀ վերահսկիչ պալատ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ կենտրոնական բանկ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով

Գծապատկեր 6. ՀՀ ֆինանսական անվտանգությունը վերահսկող մարմինների համակարգը

ՀՀ ֆինանսական անվտանգության համակարգի կատարելագործման գերակա ուղղություններն արտացոլել ենք գծապատկեր 7-ում.
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

1. ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում օտարերկրյա մասնակցությամբ կապիտալի արդյունավետ սահմանաչափերի
մշակում
2. Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության կատարելագործում և գործնական առաջարկությունների ներկայացում

3. Ֆինանսական տեղեկատվական համակարգի
կառավարման կատարելագործում
4. Ֆինանսական համակարգի ինստիտուցիոնալ զարգացում,
ֆինանսական հոսքերի վերահսկողության
կատարելագործում
5. ՀՀ տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական միջոցների
պաշտպանություն հնարավոր սպառնալիքներից

Գծապատկեր 7. ՀՀ ֆինանսական անվտանգության համակարգի կատարելագործման
գերակա ուղղությունները
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Ինչպես երևում է գծապատկերից, ՀՀ ֆինանսական անվտանգության համակարգը
դեռևս կարիք ունի կատարելագործման, մասնավորապես`
1. ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում օտարերկրյա մասնակցությամբ կապիտալի արդյունավետ սահմանաչափերի մշակում, որն ուղղված կլինի ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ իրական հատվածի դոլարայնացման բացասական գործընթացի կանխարգելմանն ու արագ աճող չափերի մեղմացմանը:
2. Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության հիմնարար ուղղությունների վերամշակում և կատարելագործում: Այս պարագայում ՀՀ կենտրոնական բանկի առաջնահերթ խնդիրներից է ոչ միայն գների կայունության ապահովումը հանրապետության տարածքում, այլ նաև տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների
միջև առկա թույլ կապի ուժեղացումը, որն էլ, ինքնաբերաբար, կլուծի ՀՀ բանկային համակարգի բարձր իրացվելիության խնդիրը:
3. ՀՀ ֆինանսական տեղեկատվական համակարգի կառավարման կատարելագործում, մասնավորապես` կառավարման նոր, ճշգրիտ տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում, տվյալների բազայի պարբերաբար թարմացում և վերլուծություն:
4. ՀՀ ֆինանսական համակարգի ինստիտուցիոնալ զարգացում, ֆինանսական հոսքերի վերահսկողության կատարելագործում: Այս գերակա խնդիրը ունի հույժ
կարևոր նշանակություն հատկապես փողերի լվացման և ստվերային տնտեսության ծավալների կրճատման առումներով:
5. ՀՀ տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական պաշտպանություն ներքին և արտաքին հնարավոր սպառնալիքներից:

КОРЮН АТОЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РА
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая система, финансовая политика, финансовые
потоки
Цель данной статьи - представление финансовой безопасности РА как самостоятельной
системы национальной безопасности с точки зрения защиты экономики и, в частности, с
точки зрения развития экономики страны и гармоничного развития финансовой системы, а
также обеспечения единства и безопасности финансовой системы страны.
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KORYUN ATOYAN
MODERN PRIORITIES OF FINANCIAL SECURITY IN RA
Key Words:

financial security, financial system, financial
policy, financial flows

The purpose of the article is presentation of financial security of RА as an independent system of
national security from the viewpoints of guaranteed protection of financial and economic interests and,
in particular, harmonious development of the country's financial system and its unity.

ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. գիտություն և կրթություն, գիտական հետազոտություն, ինտեգրում, համալսարանական
գիտություն
Հոդվածում քննարկվում են գիտության և կրթության ինտեգրման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության զարգացման տեսանկյունից: Բարձրագույն կրթությունը տարբերվում է միջնակարգից հատկապես նրանով, որ այդ համակարգում գիտական հետազոտությունների միջոցով
ստեղծվում և օգտագործվում են գիտելիքներ մշակութային, սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում: Համակարգված կերպով ներկայացվում են նաև գիտության և կրթության միասնացմամբ
լուծվելիք խնդիրները և այդ բնագավառների ինտեգրման հիմնական ցուցիչները:

Գիտության և կրթության ինտեգրումը ՀՀ-ում բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման, պետական քաղաքականության իրականացման ձևերից է, որն ամրագրված է «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածում. «Պետությունն ապահովում է բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության զարգացում հետևյալ ձևերով. ....դ) կրթական ծրագրերի համապատասխանեցում աշխատանքային շուկայի պահանջներին, ....ը) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում գիտության և կրթության ինտեգրման ապահովում, գիտահետազոտական ստորաբաժանումների կազմակերպում»:
ՄԱԿ-ի «Դեպի գիտելիքի հասարակություններ» զեկույցում նշվում է1, որ բարձրագույն
կրթությունը տարբերվում է միջնակարգից ոչ միայն սովորողների տարիքով և գիտելիք1

Towards Knowledge Societies, Paris. UNESCO Publishing, 2005, p. 95.
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ների մակարդակով, այլև նրանով, որ այդ համակարգում ստեղծվում և օգտագործվում են
գիտելիքներ մշակութային, սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում: Առանց գիտական
հետազոտությունների, հայտնագործությունների, նորաստեղծությունների գործառույթների իրականացման բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կվերածվեն «կրթության երրորդ աստիճանի» հաստատությունների, որոնք տարրական և միջնակարգ
կրթության սովորական շարունակությունն են: «Բարձրագույն կրթություն» և «կրթություն
դրա երրորդ փուլում» հասկացությունների միջև սահմանների բացակայությունը կարող է
բացասական հետևանքներ ունենալ զարգացող բազմաթիվ երկրների համար, որոնք աշխատանքի միջազգային բաժանման պայմաններում կարող են սահմանափակվել «երրորդային կրթության» զարգացմամբ՝ ենթադրելով, որ զարգացնում են բարձրագույնը:
Զարգացած երկրների փորձը վկայում է, որ բարձրագույն կրթության ծրագրերի իրականացման գիտական հենքի բացակայությունը հաճախ հանգեցնում է աշխատանքի շուկայում համալսարանների շրջանավարտների անմրցունակությանը: Մյուս կողմից՝ երիտասարդ մասնագետների ներհոսքի բացակայության պատճառով գիտական հաստատությունները կորցրել են կադրային ներուժի վերարտադրության աղբյուրները: Գիտական և կրթական կառույցների՝ գոյություն ունեցող մեկուսացումը նվազեցնում է դրանց
զարգացման ներուժն ու ներդրումը տնտեսության և հասարակության վերափոխման գործում, խոչընդոտում համաշխարհային գիտակրթական տարածքին լիարժեքորեն ինտեգրվելուն: Յուրաքանչյուր երկիր, անկախ մշակութային առանձնահատկություններից և
տնտեսական զարգացման մակարդակից, պետք է հնարավորություն ունենա օգտվելու
գիտության արդյունքներից, այլ ոչ միայն երրորդ աստիճանի որևէ կրթությունից: Մտահոգիչ է այն իրավիճակը, երբ զարգացող մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում,
չնայած հայտարարված և օրենսդրության մեջ ամրագրված քաղաքականությանը, գործնականում նախապատվությունը տրվում է երրորդային կրթությանը` ի վնաս գիտական
հետազոտությունների: Այդպիսի մոտեցման վնասակարությունն այն է, որ չի ստեղծվում
ազգային գիտելիքների օգտագործման հնարավորություն, և էլ ավելի է մեծանում զարգացած երկրներից հետ մնալու ճեղքվածքը` համալսարանական գիտության արդյունավետության մակարդակի և գիտնականների քանակի առումներով:
Գիտության և կրթության միասնացումը կոչված է լուծելու հետևյալ խնդիրները.
ա) կրթության և գիտական կադրերի պատրաստման որակի բարձրացում, այսինքն՝
կրթության ընթացքում, գիտության նորագույն նվաճումների հիման վրա ժամանակակից գիտելիքների և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների
հաղորդում,
բ) տաղանդավոր երիտասարդության ներգրավում գիտության և կրթության բնագավառներ,
գ) հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների, ինչպես նաև մասնագետների
պատրաստման գործում գիտական հաստատությունների ու համալսարանների
բյուջետային միջոցների, կադրային, տեղեկատվական և նյութատեխնիկական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում,
15

դ) տնտեսության ձեռնարկատիրական հատվածի և կորպորատիվ գիտության փոխադարձ կապի, գիտական մշակումների առևտրայնացման գործընթացների ակտիվացում, գիտական մշակումների արդյունքում ստեղծված կառավարման և արտադրական տեխնոլոգիաների փոխանցում տնտեսության իրական հատված:
Հայաստանում ինտեգրման գործընթացների հիմնավոր գնահատում կարելի է կատարել միայն հայրենական գիտակրթական համալիրի առանձնահատկությունների և
դրանում ընթացող փոփոխությունների հաշվառմամբ: Ներկայումս Հայաստանում գիտական հաստատությունները և համալսարանները գործում ու կառավարվում են՝ գործնականում առանց հաշվի առնելու փոխադարձ պահանջմունքները, իսկ դրանց ինտեգրման
ձևերը չեն համապատասխանում ժամանակակից շուկայական տնտեսության պահանջներին: Դեռևս խորհրդային տարիներին գիտության զատումը կրթությունից, որ դրսևորվել է
այդ բնագավառների ինստիտուցիոնալ, կազմակերպական-կառավարչական, իրավական
և ֆինանսական տարանջատմամբ, բացասաբար է անդրադարձել բարձրագույն դպրոցի
հեղինակության վրա: Համալսարաններում իրականացվող հետազոտությունները, սովորաբար, մեծաթիվ չեն, ինչը որոշ չափով բացատրվում է երկրի գիտատեխնիկական համալիրում և, ընդհանուր առմամբ, ազգային նորաստեղծական համակարգում բարձրագույն կրթության գրեթե սահմանային դերով, համենայնդեպս՝ ըստ գիտության բնագավառում կատարվող ներդրումների1:
Հայաստանյան համալսարանական գիտության մեջ իրերի դրությունը մեծապես
տարբերվում է աշխարհի առաջատար երկրների փորձից, որտեղ կենտրոնացած է հիմնարար գիտության մեծ ներուժ, կատարվում են մեծածավալ կիրառական հետազոտություններ ու մշակումներ: Վերջին տարիների տեղաշարժերը, ցավոք, որակական փոփոխությունների չեն հանգեցրել մեզանում: Համալսարաններում գիտական գործունեությունից ստացվող եկամուտներն աննշան են: Հիմնական կրթական ծրագրերի շրջանակներում պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեծ մասի համար հետազոտական գործունեությունը կորցրել է իր գրավչությունը:
Բարձրագույն կրթության ծրագրերը, փոքր բացառություններով, հիմնված չեն գիտական աշխատանքի վրա, ուսուցումը դասագրքերով է՝ ավելի հաճախ վերարտադրելով գիտելիքները, քան զարգացնելով դրանք: Այդ միտումը կարող է ունենալ անշրջելի հետևանքներ ոչ միայն կրթության և գիտության, այլև առհասարակ Հայաստանի տնտեսության զարգացման հեռանկարների, ողջ հասարակության համար: Համալսարանական
գիտության նշանակությունը պայմանավորված է ոչ միայն բուն գիտական արդյունք1

Օրինակ՝ պետբյուջեից ՀՊՏՀ-ին գիտական հետազոտությունների նպատակով հատկացվող միջոցները այդ
նպատակով ներքին ֆինանսավորման շուրջ 10%-ն են կամ համալսարանի ընդհանուր բյուջեի 0.3%-ը: Չնչին
տարբերությամբ նույնն է վիճակը նաև մյուս համալսարաններում: Համեմատության համար նշենք, որ ԱՄՆում համալսարանների տեսակարար կշիռը գիտությանը հատկացվող միջոցներում 14,3% է, Ճապոնիայում՝
13,4%, իսկ ԵՄ երկրներում՝ 22,5%: Այնպիսի փոքր երկրներ, ինչպիսիք են Ֆինլանդիան, Նորվեգիան, Դանիան և Իսրայելը համալսարանական գիտությանը հատկացնում են 1.1-13 մլրդ դոլար, իսկ Թուրքիան՝ 2.5,
Թայվանը՝ 1.7, Չինաստանը՝ 13 մլրդ դոլարից ավելի:
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ներով, այլև գիտական ավանդույթների շարունակականության, գիտելիքների կուտակման, նորացման, գիտական կադրերի պատրաստման գործընթացների ապահովմամբ:
Համալսարանական գիտության, դասախոսների գիտական ակտիվության ոչ բավարար մակարդակը բացասաբար է անդրադառնում գիտական հետազոտություններում
ուսանողների ներգրավման և այնպիսի որակների ձևավորման վրա, ինչպիսիք են ստեղծագործական որոնման ունակությունը, ինքնուրույնությունը և պատասխանատվությունը:
Գիտության բնագավառը, զբաղվածության մյուս ոլորտների համեմատ, մի քանի
առանձնահատկություններ ունի: Նախ՝ այստեղ կարևոր, իսկ որոշ դեպքերում նաև որոշիչ նշանակություն ունի անհատի ներքին մոտիվացիան (շահադրդումը): Երկրորդ՝ դասախոսները հաճախ դասավանդումը համակցում են գիտական գործունեության, ինչպես
նաև վարչական աշխատանքի հետ, ինչի պատճառով ստիպված են լինում որոնել գործունեության այդ երեք տեսակի միջև ժամանակի օպտիմալ բաշխման եղանակներ: Գիտության և կրթության միասնացման կենտրոնական դեմքը դասախոսն է, որի մասնագիտական բնութագիրը դիտարկվում է ըստ երկու հատկանիշի` գիտական (բովանդակային) և
մանկավարժական (մեթոդաբանական) գործունեության առումներով: Վերջիններս, համաձայն բուհի դասախոսի մասնագիտական գործունեության կատարյալ մոդելի, պետք է
գոյություն ունենան անքակտելի միասնության մեջ:
Գիտության և կրթության ինտեգրման գործընթացներն ու դրանց կառավարումը պահանջում են ցուցիչների համակարգի մշակում: Այդպիսի ցուցիչներ կարող են լինել.
 մասնագետների առաջանցիկ պատրաստում ապահովող նոր ուսումնական ծրագրերի քանակը և որակը,
 ուսումնական գործընթացում նոր՝ գիտատար տեխնոլոգիաների (ամենից առաջ`
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային) կիրառման ծավալները,
 պրոֆեսորադասախոսական համակազմի նորաստեղծական ակտիվության մակարդակը,
 ազգային նորաստեղծական համակարգի մասնակիցների հետ ինտեգրման և
փոխգործակցության զարգացման աստիճանը,
 համալսարանի հենքի վրա փորձարարական հարթակների կազմակերպումը՝
կրթության, գիտության և տնտեսության բնագավառներում նորաստեղծությունների տարածման համար:
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ГАГИК ВАРДАНЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Ключевые слова: наука и образование, научное исследование,
интеграция, университетская наука
В статье обсуждаются проблемы интегрирования с точки зрения высшего образования.
Высшее образование отличается от среднего образования тем, что в этой системе, путем
научных исследований, создаются и используются знания в социальной, экономической и культурных сферах общества. С учетом этого, системно представлены задачи, которые могут
быть решены путем интегрирования науки и образования, а также основные индикаторы интегрирования этих сфер.

GAGIK VARDANYAN
MODERN ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATIONAL PROCESSES
INTEGRATION
Key Words:

science and education, scientific research,
integration, campus science

Problems of integration from the viewpoint of higher education are discussed in the article. Higher
education differs from secondary education in that through scientific research, knowledge is created
and used in social, economic and cultural spheres of society. Taking it into consideration systemized
tasks solved by integration of science and education as well as major indicators of this integration are
introduced.
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ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԲՈՒՀԻ
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. տարածքային զարգացում, տարածքային
բուհ, նորաստեղծական զարգացում, բուհի
դերի կերպափոխություն
Հոդվածում քննարկվում են մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրների լուծման
գործընթացում տարածքային բուհերի դերին առնչվող որոշ արդիական հարցեր:
Կրթական հաստատություններն էական դերակատարում ունեն տարածքային միավորների
սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում: Միջազգային պրակտիկայում այդ դերակատարումը
վերջին տարիներին էլ ավելի է խորացել, նաև ընդլայնվել են դրա ընդգրկման շրջանակները,
առաջին հերթին` տարածքային բուհերի և դրանց հիմնական շահառուների փոխհարաբերությունների համակարգի նշանակալի կերպափոխության արդյունքում: Այս համատեքստում կարևոր նշանակություն ունի դիտարկվող ոլորտում առկա լավագույն միջազգային փորձի կիրառումը ՀՀ տարածքային բուհերում, ինչը, նախևառաջ, ենթադրում է բուհերի դիրքավորումը որպես մարզերի գիտատեխնիկական ներուժի կուտակման, նոր գիտելիքի, գաղափարների ու նախաձեռնությունների
կենտրոններ, տարածքներում քաղաքաբնակեցման և մշակութային բազմազանության պահպանման ինստիտուտներ, «մտքի ֆաբրիկաներ»:

Կրթական հաստատությունների, այդ թվում` բուհերի զարգացման ռազմավարությունների և ծրագրերի իրագործումը ենթադրում է փոխգործակցություն մեծ թվով կազմակերպությունների, խմբերի և անհատների հետ՝ հաշվի առնելով տարատեսակ շահառուների ամենատարբեր շահերն ու պահանջները: Բոլոր շահագրգիռ կողմերին կարելի է
դիտարկել որպես միասնական, երբեմն` հակասական ամբողջություն, որի բաղկացուցիչ
մասերն ունեն տարուղղված նպատակներ, շահադրդումներ և շահեր, ու այս ողջ համախումբն ազդում է բուհի զարգացման հետագծի վրա: Ինչպես նշում են ՏՀԶԿ փորձագետները, հիմնական շահառուների շահերի ու պահանջների հաշվի առնելը բուհերին թույլ է
տալիս ստանալ կայուն մրցակցային առավելություններ, իրագործել իրենց սոցիալական
գործառույթը1:
1

Drucker J., Goldstein H., Assessing the Regional Economic Development Im-pacts of Universities: A Review of
Current Approaches, International Regional Science Review, 30, 2007, p. 20-46.
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ՀՀ մարզերի մակարդակում կարելի է առանձնացնել բուհի շահառուների վեց հիմնական խմբեր` մարզային իշխանության մարմիններ, տարբեր մակարդակի կրթական հաստատություններ, այդ թվում` մարզում գտնվող բուհեր, խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններ, ՓՄՁ-ներ, աշխատաշուկա, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ: Շահագրգիռ կողմերի սույն ցանկը կարելի է լրացնել՝ ներառելով ևս մեկ խոշորագույն շահառուի, որն է պետությունը: Վերջինս իրականացնում է բուհի գործունեության
նորմատիվ-իրավական կարգավորումը և մասնագետների պատրաստման հիմնական
պատվերը: Խորքային մոտեցման կիրառումը ենթադրում է նաև այնպիսի շահագրգիռ
կողմերի շահերի հաշվառում, ինչպիսիք են դիմորդները և ծնողները, ուսանողները և գիտամանկավարժական աշխատողները, տարատեսակ սոցիալական խմբեր:
Ընդհանուր առմամբ, մարզում տեղակայված բուհերը, իրենց հիմնական առաքելությանը համապատասխան, լուծում են տարածքի զարգացման մի քանի խնդիրներ.
 նպաստում են մարդկային կապիտալի զարգացմանը,
 զարգացնում են նորաստեղծական համակարգը,
 աջակցում և զարգացնում են գիտահետազոտական գործունեությունը,
 ստեղծում և զարգացնում են ռեսուրսներ բնապահպանական անվտանգության
ապահովման համար,
 մասնակցում են սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարածքային ծրագրերի իրագործմանը,
 իրենց ներդրումն են ունենում մարզաբնակների բարեկեցության և կյանքի որակի
բարձրացման գործում:
Նորաստեղծական բնույթի խնդիրների լուծումը, հիմնական շահառուների պահանջներն ու շահերը հաշվի առնելը ենթադրում են մարզի զարգացման գործում բուհերի դերի
նշանակալի կերպափոխություն.
 բուհերը որպես մարզի գիտատեխնիկական ներուժի կուտակման, նոր գիտելիքի,
գաղափարների ու նախաձեռնությունների ստեղծման կենտրոններ,
 բուհերը որպես մարզի գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական զարգացման պայմանների ձևավորման հնարավորություն ստեղծող հիմնարար գիտական հետազոտությունների իրականացման հենք,
 բուհերը որպես կիրառական հետազոտությունների իրականացման կենտրոններ,
որոնց արդյունքների արդյունաբերական կենսագործման համար ստեղծվում են
միջանկյալ կառույցներ, ինչպես, օրինակ, տեխնոպարկերը և բիզնես-ինկուբատորները,
 բուհական հետազոտությունները որպես մարզի գիտական կադրերի պատրաստման և գիտամանկավարժական ներուժի կուտակման գործընթացի բաղկացուցիչ
մաս,
 բուհերը որպես տնտեսության գիտատար ճյուղերի ձգողականության կենտրոններ:
Բուհերը որպես մարզերի զարգացման ինստիտուտներ: Կազմավորվելով ու զարգանալով մարզերում՝ բուհերը մարզային կենտրոնների վերածվելու, տեղում մրցունակ
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մարդկային կապիտալ ձևավորելու պատասխանատվություն են ստանձնում: Ներկայումս
բուհերը մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա ներգործում են չորս գործառույթի իրականացմամբ: Դրանք են՝
 կրթություն. մարզի կրթական ներուժի ուժեղացում, տնտեսության ճյուղերի համար
որակավորված մասնագետների պատրաստում և որակյալ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծառայությունների առաջարկի ձևավորում,
 գիտություն. հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների իրականացում,
 նորաստեղծություններ. գիտական հետազոտությունների արդյունքների առևտրայնացում և մարզի արդյունաբերության արդիականացմանն աջակցություն,
 սոցիալական զարգացում. աջակցություն տաղանդավոր երիտասարդների սոցիալական նախագծերին, քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, գիտելիքի մատչելիության ապահովմանը և այլն:
Տարածքային բուհերի զարգացման հեռանկարային խնդիրներից են մարզերում սոցիալ-տնտեսական միտումների նույնականացումը և հեռանկարային շուկաների վերլուծությունը, մարզերի զարգացման միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումը:
Մասնավորապես՝ կարևոր նշանակություն ունեն աշխատաշուկայի խորքային և համակողմանի հետազոտությունը, տնտեսությունում աշխատանքային ռեսուրսների պահանջմունքի քանակական և որակական գնահատումը, աշխատուժի կազմի ու կառուցվածքի դիտարկումը, տնտեսության պահանջմունքների հետ դրա համապատասխանության աստիճանի որոշումը: Նմանատիպ հետազոտությունները կարող են իրականացվել
տարածքային բուհի անմիջական մասնակցությամբ և ռեսուրսային աջակցությամբ:
Ստացված արդյունքները կարող են հիմք դառնալ մարզի տնտեսության առանձին ճյուղերի ու սոցիալական ոլորտի` մասնագիտական կադրերով ապահովման միջնաժամկետ ու
երկարաժամկետ ռազմավարությունների և նպատակային ծրագրերի մշակման համար:
Այս կապակցությամբ հարկ է փաստել, որ տարածքային բուհերը կարող են և պետք է
ակտիվ մասնակցություն ունենան տարածքների զարգացման ռազմավարության մշակման, տարբեր սցենարների հիման վրա տնտեսության զարգացման մոդելների կառուցման գործում: Ըստ այդմ, արդի պայմաններում տարածքային բուհի կարևոր դերակատարումներից մեկը հանգում է մարզի` որպես տարածքային ու տարածական տնտեսական
համակարգի զարգացման ընդհանուր ռազմավարական սկզբունքների մշակմանն ու ներդրմանը: Հավելենք նաև, որ մարզային բուհի գործունեության կարևորագույն արդյունքներից պետք է հանդիսանա նաև մարզի խոշոր բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության մշակմանն ակտիվ մասնակցությունը: Նմանօրինակ ռազմավարությունը պետք է ուղղված լինի այդ բնակավայրերի կայուն զարգացմանը, բնակչության կյանքի որակի բարձրացման նպատակով՝ բնության, հասարակության, տնտեսության և սոցիալական ոլորտների միջև հավասարակշռության որոնմանը:
Բուհերը և գործարարությունը: Գործարար հանրույթի հետ սերտ համագործակցության հենքի վրա գործող մարզային բուհի գործունեության գերակա ուղղություններից մե21

կը մարզի ներսում և դրա շուրջը նորաստեղծական ձեռնարկությունների զարգացման
պայմանների ստեղծումն է:
Շատ փորձագետներ համարում են, որ բուհի և գործարարության միջև ժամանակակից հարաբերությունների հիմքում են.
 հիմնարար հետազոտությունները, որոնք ֆինանսավորվում են բիզնես միավորների հետազոտական խորհրդի կամ դրանց ներսում առկա նմանատիպ կառույցների կողմից,
 արդյունաբերական նախագծերը, որոնք պահանջում են հիմնարար հետազոտություններ,
 համատեղ հետազոտական ծրագրերը, որոնք իրականացվում են ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրների ներգրավմամբ և ունեն հիմնարար ու կիրառական ընդհանուր նպատակներ1:
Բուհերը որպես մարզի «մտքի ֆաբրիկաներ»: Մեծ թվով հետազոտությունների արդյունքներ վկայում են, որ բարձրագույն կրթական հաստատությունների` հանրության կողմից առավել հաճախ պահանջված նոր գործառույթներից առանձնանում են այնպիսիք,
ինչպիսիք են «մտքի ֆաբրիկաները», «ճանաչողական հասարակության հենասյուները»,
«ապագայի հարթակը ներկայում», «հումանիտար կոնստրուկտորային բյուրոն» և այլն2:
Տարածքների տնտեսական, տեխնոլոգիական, սոցիալ-մշակութային զարգացման համար մոտեցումների և տեխնիկական լուծումների մշակման, «մտքի ֆաբրիկաների» ձևավորման գործառույթը բուհերի համար նոր է: Ավանդաբար, «մտքի ֆաբրիկաներ» ընդունված է անվանել այն կազմակերպությունները, որոնք վերլուծական և հետազոտական աշխատանքով են զբաղվում պետական ու միջազգային կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում, որոնց գործունեության արդյունքները քաղաքական գործիչներին ու հասարակությանը թույլ են տալիս որոշումներ կայացնել` այդ ինստիտուտների կողմից ներկայացված
տեղեկատվության հիման վրա: Բուհերը աշխատում են ապագայի համընդգրկուն խնդիրների ուղղությամբ, զբաղվում են երկարաժամկետ գլոբալ կանխատեսման վրա հիմնված
գաղափարախոսությունների և ապագայամետ աշխատանքների արտադրությամբ:
Տարածքային բուհերի գործունեության արդյունքների ուսումնասիրությունից բխում է,
որ տարածքային զարգացման կանխատեսման և պետական իշխանության մարմինների,
տարածքի գործարար հանրույթի և լայն հասարակության համար որոշումների մշակման
նպատակով դրանց իրականացրած հետազոտությունների շարքում լայն տարածում ունեն
որոշակի տարածքի համար հեռանկարային կանխատեսման (Foresight) նախագծերը,
որոնք ենթադրում են տարածքի սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալ-մշակութային զարգացման ուղիների համալիր հետազոտություն, երկարաժամկետ հեռանկա1
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րում տարածքային զարգացման օպտիմալ հետագծի պահպանման քաղաքականության
համակարգային սկզբունքների մշակում1:
Ընդհանուր առմամբ, մարզային բուհերը կարող են դառնալ որոշակի տարածքների
զարգացման խնդիրների քննարկման սոցիալական նշանակության մտավոր կենտրոններ,
միջառարկայական և լայն հասարակական երկխոսության ինստիտուտներ, երկարաժամկետ կանխատեսման կենտրոններ: Դա, իր հերթին, հանգեցնում է նշանակալի կառուցակարգային փոփոխությունների և տարածքների զարգացման գործում բուհերի դերի կերպափոխման2: Բուհերը պետք է սկսեն նոր դերակատարում` որպես մարզերի գիտատեխնիկական ներուժի կուտակման, նոր գիտելիքի, գաղափարների ու նախաձեռնությունների
կենտրոններ, մշակութային բազմազանության պահպանման ինստիտուտներ: Նմանատիպ փոփոխություններն էականորեն բարձրացնում են բուհերի սոցիալական պատասխանատվությունը և զարգացման երկարաժամկետ խնդիրների լուծման գործընթացում
ենթադրում են արտաքին ու ներքին շահառուների հետ բուհերի համագործակցության
ընդլայնում, կառավարման մեջ շահառուների շահերի դիտարկում` սկսած ռազմավարական պլանավորումից մինչև բուհի գործունեության արդյունավետության մշտադիտարկում
և գնահատում:

ПАРУЙР КАЛАНТАРЯН
АРМЕН КТОЯН
СОС ХАЧИКЯН
МОДИФИКАЦИЯ РОЛИ ВУЗОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РА
Ключевые слова: региональное развитие, региональный вуз,
инновационное развитие, модификация
роли вуза
В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы, касающиеся роли региональных вузов в процессе решения проблем социально-экономического развития марзов.
Учебные заведения играют существенную роль в социально-экономическом развитии регионов. Как показывает международный опыт, в последние годы эта роль существенно углубилась, а также расширились ее рамки, в первую очередь, в результате модификации системы
взаимоотношений региональных вузов и основных стейкхолдеров. В этом контексте примене1
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ние лучшего международного опыта в региональных вузах РА имеет важное значение, что подразумевает, в первую очередь, позиционирование вузов в качестве центров аккумулирования
научно-технического потенциала, новых идей и инициатив, институтов урбанизации и «фабрик мысли», институтов сохранения культурного разнообразия.

PARUYR KALANTARYAN
ARMEN KTOYAN
SOS KHACHIKYAN
MODIFICATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ROLE
IN REGIONAL DEVELOPMENT OF RA
Key words:

regional development, regional higher educational institution (HEI), innovative development,
modification of HEI's role

Some urgent issues concerning regional higher educational institutions role in the process of
problem solution regarding socio-economic development of marzes are considered in the article.
Educational institutions play essential role in social and economic development of regions. As
international experience shows, in recent years this role significantly deepened and its framework
extended first of all as a result of modification of relationship system between regional higher
educational institutions and main stakeholders. Application of best international experience in regional
higher educational institutions of RA is important in this context which means, primarily, positioning of
higher educational institutions as accumulation centers of scientific and technical potential, new ideas
and initiatives, institutes of urbanization and "factories of thought", institutes of preservation of cultural
diversity.
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ՍԻՍԱԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, միջազգային զբոսաշրջային շուկա, զբոսաշրջության ազգային մարմնի ինստիտուտ, զբոսաշրջության միջազգային առաջավոր փորձ
Ներկայումս զբոսաշրջության ոլորտում իրականացվում են մի շարք օրենսդրական և կազմակերպական բարեփոխումներ՝ փորձելով ոլորտի պետական կառավարման համակարգը համապատասխանեցնել միջազգային լավագույն չափորոշիչներին, նպատակ ունենալով ապահովելու կառավարման համակարգի աշխատանքների թափանցիկություն և արդյունավետություն:

Զբոսաշրջության ոլորտում առկա մարտահրավերների և զարգացման ժամանակակից պայմանների պարագայում արդիական է դառնում ոլորտը կանոնակարգող դաշտի
անընդհատ կատարելագործումը: Քանի որ զբոսաշրջությունը բավական դինամիկ և
արագ զարգացող ճյուղ է, իսկ արտաքին միջավայրը` անորոշ, ապա վերջիններիս արձագանքելու նպատակով անընդհատ անհրաժեշտություն է առաջանում վերանայելու ոլորտը
կանոնակարգող դաշտը: Մշակվում են օրենքների նախագծեր, օրենքներում կատարվում
են փոփոխություններ և լրացումներ, նախագծերը հետագայում դառնում են օրենքներ,
որոնց վերջնական նպատակը միջազգային զբոսաշրջային շուկայում մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքի արտադրությունն է և սպառողների, այս դեպքում՝ զբոսաշրջիկների
իրավունքների առավելագույնս պաշտպանությունը:
Ուստի, հաշվի առնելով վերոնշյալ մարտահրավերները, օրենսդրական հիմնախնդիրները, առաջարկում ենք ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի
բարեփոխմանն ուղղված նախագիծ, որի նպատակն է լուծումներ տալ այս ոլորտում առաջացած հիմնախնդիրներին:
Զբոսաշրջության նոր օրենքի նախագծի հիմնական նպատակները պետք է լինեն՝
 զբոսաշրջության արդյունաբերությունը կարգավորող իրավական դաշտի համապատասխանեցումը զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգով սահմանված
պետական քաղաքականության սկզբունքներին և նպատակներին,
 հայեցակարգով սահմանված, ինչպես նաև զբոսաշրջության արդյունաբերության
մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ բազմաթիվ քննարկումների
ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծումը:
Նախագծում, մասնավորապես, պետք է հստակեցվեն զբոսաշրջության ոլորտում օգտագործվող հասկացությունները, սահմանվեն նորերը (հյուր, զբոսաշրջային ծառայություն, զբոսաշրջային հատուկ կարգավորվող գոտի և այլն): Զբոսաշրջության բնագավա25

ռում պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացներում շահագրգիռ կողմերի և պետական ու մասնավոր հատվածների առավել արդյունավետ համագործակցության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է հստակեցնել ոլորտում գործադիր իշխանության պետական մարմինների, տարածքային կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, լիազոր մարմնի, զբոսաշրջության ազգային կազմակերպության, ինչպես նաև հանձնաժողովների և կազմակերպությունների իրավասությունները: Այդ նախագծով պետք է նախատեսել նաև զբոսաշրջության բնագավառում հետազոտությունների իրականացում, նոր, մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքների ձևավորման
նպատակով՝ սահմանել դրույթներ միասնական գրանցամատյանում զբոսաշրջային ռեսուրսների գրանցման և դրանց կառավարման վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է նախատեսել
զբոսաշրջության ազգային մարմնի ինստիտուտի հիմնադրում և լիազոր մարմնի ու այլ
շահագրգիռ կողմերի հետ վերջինիս համագործակցության ոլորտները: Նախագծի շրջանակում զբոսաշրջության զարգացման պլանավորման և ֆինանսական միջոցների մոբիլիզացման գործընթացների արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով հարկ է ներդնել զարգացման ծրագրերի մշակման, իրականացման և մշտադիտարկման, ինչպես
նաև ֆինանսական խթանների կիրառմանը վերաբերող դրույթներ: Զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարելավման, սպառողի իրավունքների լիարժեք իրացման ապահովման և այլ միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջային արդյունքի մրցունակության բարձրացման համար, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներից բացի,
պետք է նախատեսել ռեստորանների և զբոսաշրջային ավտոբուսների որակավորում կամավորության սկզբունքով, ինչպես նաև առաջադրել պարտադիր պահանջներ զբոսաշրջային ծառայություններին ու զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոններին: Անհրաժեշտ է իրականացնել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների հաշվառում, սահմանել
ծառայությունները, մատուցողի իրավունքներն ու պարտականությունները սպառողների
նկատմամբ:
Զբոսաշրջային փոխադրամիջոցների կայանատեղիների՝ զբոսաշրջային օպերատորների հնչեցրած հարցի լուծման ուղղությամբ պետք է առանձնացնել որակավորված զբոսաշրջային ավտոբուսների կայանատեղիներին վերաբերող դրույթ: Նաև պետք է նախատեսել զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջների խախտումների կանխարգելման և վերացման նպատակով օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողությանը վերաբերող դրույթներ:
Նոր օրենքի նախագծում առաջարկում ենք ներառել ներքին և, մասնավորապես, սոցիալական զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված՝ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին դրույթ, որով կնախատեսվի գործատուի կողմից աշխատողի համար տարեկան մեկ անգամ ՀՀ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում
հանգստյան ծառայությունների ձեռքբերման վճարները ճանաչել որպես ծախս:
Վերոնշյալ նախագծի ընդունումը ենթադրում է որոշակի նորմատիվային իրավական
ակտերի նախագծերի մշակում և ընդունում, որոնք կվերաբերեն զբոսաշրջության արդյու26

նաբերությանը: Նախագծի ընդունումից հետո անհրաժեշտություն կառաջանա մշակելու
ՀՀ Կառավարության որոշման նախագծեր՝
 զբոսաշրջային օպերատորների, զբոսավարների, ուղեկցորդների լիցենզավորման
կարգը հաստատելու մասին,
 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի հաշվառման կարգը սահմանելու մասին,
 զբոսաշրջային ռեսուրսների գրանցման կարգը սահմանելու մասին,
 ռեստորանների և զբոսաշրջային ավտոբուսների որակավորման կարգերը հաստատելու մասին:
Հաշվի առնելով իրականացված վերլուծությունների և զբոսաշրջության արդյունաբերության մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում վեր հանված խնդիրների ծավալն ու բնույթը՝ զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող օրենսդրաիրավական դաշտի
բարելավումը և համապատասխանեցումը պետական քաղաքականության սկզբունքներին ու նպատակներին, ոլորտի միջազգային առաջավոր փորձին, կարծում ենք՝ այլընտրանք չունեցող միակ տարբերակն է:
Զբոսաշրջային արդյունաբերությունը տնտեսության այնպիսի ճյուղ է, որն ազդում է
երկրի տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի վրա: Այս առումով, նախագծի ընդունումից
բխող դրական ազդեցությունը կզգացվի երկրի տնտեսության ընդհանուր մրցունակության վրա: Սակայն պետք է նշել, որ այս նախագծերի ընդունումը չի ենթադրում ՀՀ Կառավարության, ՀՀ նախարարությունների աշխատանքային ծրագրերի արմատական փոփոխություններ:
Նախագծերի մշակման բոլոր փուլերում վերոնշյալ հարցերը պետք է քննարկել զբոսաշրջային արդյունաբերության պետական և մասնավոր հատվածների մասնագետների,
իսկ փոփոխություններին վերաբերող առաջարկությունները՝ շահագրգիռ կողմերի, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորող օրենսդրության փորձագետների հետ: Պետք է նշել, որ
այդ մոտեցումները մշակվել են ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի հիման
վրա, որը բոլոր շահագրգիռ կողմերի տեսլականն է մինչև 2030 թ.:
Նախագծի նախնական գնահատման տվյալների վերլուծությունից պարզ է դառնում,
որ ոլորտում տնտեսավարող սուբյեկտների (զբոսաշրջային օպերատորներ, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, զբոսաշրջային ուղևորափոխադրողներ) մոտ ենթադրվում
է որոշակի վարչական ծախսերի ավելացում՝ կապված նախատեսվող հաշվառման և լիցենզավորման գործընթացում պահանջվող փաստաթղթերի պատրաստման ու ներկայացման հետ: Կանխատեսվում է հավելյալ վարչական ծախս՝ տարեկան մոտ 7 մլն ՀՀ
դրամի չափով:
Օրենքի նախագծով նախատեսվող որակյալ ուսումնասիրությունների իրականացումը, զբոսաշրջային ռեսուրսների գույքագրումն ու դրա հիման վրա նոր ու մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքի մշակումը, շուկայում վերջինիս խթանումը, զբոսաշրջության զարգացման արդյունավետ պլանավորումը և ֆինանսական խթանների կիրառումը, զբոսա27

շրջային ծառայությունների որակի բարձրացումը, սպառողների իրավունքների լիարժեք
պաշտպանությունը, մեր կարծիքով, մեծապես կնպաստեն՝
 զբոսաշրջային արդյունաբերության զարգացմանը,
 զբոսաշրջության համաշխարհային շուկայում հայկական զբոսաշրջային արդյունքի
և Հայաստանի՝ որպես զբոսաշրջային ուղղության մրցունակության բարձրացմանը,
 դեպի Հայաստան ներգնա զբոսաշրջային այցելությունների քանակի և տևողության աճին,
 նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը,
 զբոսաշրջությունից ստացվող եկամուտների աճին:
Այս ամենը դրական ազդեցություն կունենա պետական բյուջեի եկամտային մասի
վրա: Սակայն ազդեցության ստույգ գնահատումներ հնարավոր կլինի կատարել միայն
«զբոսաշրջության սատելիտային հաշիվ» վիճակագրական տվյալների հավաքման և մշակման համակարգի ներդրումից հետո միայն:
Դրական կողմերի հետ մեկտեղ, վերլուծության արդյունքում կարելի է նկատել նաև
նախագծի բացասական կողմերը՝
 ուղղված չէ զբոսաշրջային ընթացակարգերի պարզեցմանը և չի նպաստում դրան,
 զբոսաշրջության բնագավառի տնտեսավարող սուբյեկտները կունենան հավելյալ
վարչական ծախսեր (տարեկան մոտ 7 մլն ՀՀ դրամի չափով),
 չի ենթադրում դրական փոփոխություններ այլ երկրների հետ փոխհարաբերություններում:
Այդ ամենով հանդերձ, սակայն, պետք է նշել, որ վերոնշյալ նախագծի կյանքի կոչվելու դեպքում դրականն ավելի շատ կլինի:
Իրավական-կարգավորիչ ազդեցության գնահատման աշխատանքները կսկսվեն,
երբ նախագիծը դառնա օրենք և կիրարկվի:
Ուստի կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջության օրենսդրաիրավական դաշտի բարելավման ուղիներից ամենաառաջինը և գլխավորը «Զբոսաշրջության մասին» Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքի նախագծի մշակումն է: Մեր կարծիքով՝ օրենքի ընդունումն էական ազդեցություն կունենա ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի օրենսդրաիրավական դաշտի կարտարելագործման վրա: Վերոնշյալ
վերլուծության և գործող օրենքի հետ համադրման արդյունքում կարող ենք մատնանշել
«Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագծի առավելությունները՝
 Զբոսաշրջային գործունեությանն առնչվող հասկացությունների առավել ընդգրկուն,
համապարփակ և հստակ սահմանումներ:
 Զբոսաշրջության ազգային կազմակերպության ստեղծում, որի հիմնական գործառույթները պիտի լինեն.
- լիազոր մարմնին զբոսաշրջության պետական քաղաքականության իրականացման գործընթացում աջակցության ցուցաբերում. ոլորտում առկա արդի վիճակի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ լիազոր մարմինն իսկապես զգում է
աջակցության կարիք զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականության
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մշակման և իրականացման գործում, իսկ, մեր կարծիքով, զբոսաշրջության
ազգային կազմակերպությունը կարող է նպաստել դրան,
- զբոսաշրջության բնագավառի հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների իրականացում, լիազոր մարմնին զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
- զբոսաշրջային գրավչության օբյեկտների ուսումնասիրում, բացահայտում, զբոսաշրջային երթուղիների այլընտրանքային, մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքների մշակում և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում լիազոր
մարմնին,
- լիազոր մարմնի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակում զբոսաշրջության, զբոսաշրջային երթուղիների, տարածաշրջանների, կենտրոնների, ռեսուրսների,
ծառայությունների և մարդկային ռեսուրսների զարգացման ծրագրերի իրականացում,
- զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի կատարման համար նպաստավոր տարածքների զարգացման վերաբերյալ լիազոր մարմնին առաջարկությունների
ներկայացում:
 Առաջարկությունների մշակում և ներկայացնում լիազոր մարմնին զբոսաշրջության
բնագավառում ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ, հաստատված ծրագրերում
ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում:
 Մրցույթների կազմակերպմամբ, կրթական ու գիտական հաստատությունների
ներգրավմամբ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների գեղագիտական և գործառութային չափանիշների, զբոսաշրջային արդյունաբերությունում նորագույն տեխնոլոգիաների և նոր ու մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և ներկայացում լիազոր մարմին:
 Իր իրավասությունների շրջանակներում աջակցություն զբոսաշրջային վայրերում
ֆիզիկական միջավայրի ձևավորմանը, բարելավմանը և այլն:
Պետք է նշել, որ շատ երկրներում առկա է նման փորձ. օրինակ՝ Ֆրանսիայում, Մեծ
Բրիտանիայում, Իսպանիայում, պետական կառավարման մարմնին զուգահեռ, ստեղծվում է աջակցող մարմին՝ օժտված վերոնշյալ լիազորություններով: Այդպիսի կազմակերպություններն ունենում են ներկայացուցչություններ ինչպես տվյալ երկրի տարածքում,
այնպես էլ արտասահմանում:
Օրենքի նախագծում պետք է ներառել նաև զբոսաշրջության ոլորտում ՀՀ պետական
կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները, ինչը գործող օրենքում բացակայում է: Այսպես՝ տարածքային կառավարման
մարմինները պետք է մշակեն մարզի տարածքում զբոսաշրջային երթուղիների, կենտրոնների, ռեսուրսների, ծառայությունների և մարդկային ռեսուրսների զարգացման ծրագրեր,
իրականացնեն մարզի զբոսաշրջային ռեսուրսների գույքագրում, ռեգիստրի վարում, պարբերաբար թարմացում, վարչական սահմաններով անցնող զբոսաշրջային երթուղիների
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ցանցի մշակում, մարզի տարածքում գործարար և ներդրումային բարենպաստ միջավայր
ստեղծելու նպատակով համագործակցեն լիազոր մարմնի հետ:
Կարելի է նմանատիպ լիազորություններով օժտել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններին:
«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» նոր օրենքով հարկ է
նախատեսել նաև զբոսաշրջության հարցերով մարզային խորհուրդների ստեղծում տարածքային կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախաձեռնությամբ: Զբոսաշրջության հարցերով մարզային խորհրդի կազմում կարելի է ընդգրկել
ներկայացուցիչներ պետական կառավարման լիազոր մարմնից, զբոսաշրջության ազգային կազմակերպությունից, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ինչպես նաև համայնքի վարչական տարածքում գրանցված տնտեսավարող սուբյեկտներից: Դա, իր հերթին, կնպաստի տարածքային տնտեսական համաչափ
զարգացմանը և մարզերի ու համայնքների ներգրավմանը զբոսաշրջային զարգացումներում, իսկ խորհրդի հիմնական լիազորությունները կլինեն՝
 մարզերում և համայնքներում զբոսաշրջությանն առնչվող հարցերի քննարկում,
 համայնքի, մարզի, լիազոր մարմնի և զբոսաշրջության ազգային կազմակերպության կողմից զբոսաշրջությանն առնչվող հարցերի լուծմանն աջակցություն,
 համայնքներում և մարզերում զբոսաշրջությանն առնչվող հարցերի ներկայացում
լիազոր մարմին:
Վերոնշյալ մոդելը ներդրված է Ֆրանսիայում, և, ինչպես գիտենք, այն Եվրոպայի ամենագրավիչ երկրներից մեկն է:
Սա ևս մեկ կարևոր քայլ կլինի՝ նպաստելու մարզերի և համայնքների առավել չափով
ներգրավմանը զբոսաշրջային զարգացումներում, իսկ դա չի կարող դրականորեն չանդրադառնալ մարզի և համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակի վրա:
Այս նախագծի գլխավոր առավելություններից մեկն էլ այն է, որ նախատեսում է զբոսաշրջային ռեսուրսների գրանցամատյանի ստեղծում, ինչն արդեն երկար տարիներ գործում է աշխարհի տարբեր երկրներում (Լատվիա, Լեհաստան, Գերմանիա և այլն):
Կարելի է համարել, որ օրենքն այս ոլորտում դիմում է կարգավորիչ կոշտ մեխանիզմների օգնությանը, սակայն, մեր կարծիքով, ծառայությունների բարձր որակ կարելի է ապահովել նման միջոցներով, իսկ հետագայում դիմել ավելի մեղմ գործիքների կիրառման:
Շատ երկրներում առկա են նաև զբոսաշրջության տեղեկատվական կենտրոններ,
որոնք հավատարմագիր են ստանում պետական լիազորված մարմնի կողմից:
Իր բնույթով «Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը բավական դրական անդրադարձ կունենա հայ իրականության վրա, կնպաստի զբոսաշրջության օրենսդրաիրավական դաշտում առկա թերությունների ու բացերի վերացմանը, կխթանի մատուցվող ծառայությունների որակական հատկանիշների բարելավումը, ինչն էլ, ի վերջո,
կհանգեցնի ՀՀ զբոսաշրջային արդյունաբերության կայուն զարգացմանը:
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Հաշվի առնելով վերոնշյալը և ոլորտի միջազգային փորձը՝ հարկ ենք համարում նշել,
որ «Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ նոր օրենքի ընդունումը կապահովի`
 զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարելավում` կապված զբոսաշրջային
գործունեության սուբյեկտների (զբոսաշրջային գործակալներ և օպերատորներ) և
ուղեկցորդների ու զբոսավարների գործունեության լիցենզավորման, ինչպես նաև
ռեստորանների ու տրանսպորտային միջոցների որակավորման համակարգերի
ներդրման հետ,
 ոլորտի կադրային քաղաքականության բարելավում,
 տեղեկատվության է´լ ավելի հասանելիություն,
 զբոսաշրջիկներին տրամադրվող երաշխիքների ծավալի ավելացում,
 մարզային և համայնքային մակարդակների ներգրավում զբոսաշրջային գործընթացներում և այլն:
Իսկապես, օրենքի այս տարբերակն ամբողջովին կտարբերվի գործողից, և որոշ ժամանակ անց հնարավոր կլինի զգալ վերջինիս դրական ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության
վրա:
Նշենք, որ «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը
պարունակում է թերություններ և չի սահմանում զբոսաշրջության արդյունաբերության գերակայությունն այն դեպքում, երբ ՀՀ Կառավարության կողմից այն ճանաչվել է որպես
այդպիսին: Սակայն անգամ եթե նոր օրենք չընդունվի, պետք է շարունակաբար լրացումներ և փոփոխություններ կատարել գործող օրենքում: Հիմնավորենք: «Զբոսաշրջության և
զբոսաշրջային գործունեության» մասին ՀՀ օրենքի երկրորդ հոդվածը սահմանում է այն
հիմնական հասկացությունները, որոնք վճռորոշ նշանակություն ունեն զբոսաշրջության
համար: Այստեղ տրվում է «զբոսաշրջություն» հասկացության բնորոշումը, սակայն չի
առանձնացվում դրա տեսակը, օրինակ՝ մշակութային, մարզական, առողջարարական և
այլն: Մեր կարծիքով՝ կարելի է օրենքի հիմնական հասկացությունների մեջ ներառել նաև
զբոսաշրջության՝ ըստ նպատակի սահմանումը, որը հետագայում կնպաստի հաշվարկների հեշտացմանը և վիճակագրության հստակեցմանը: Կամ, օրինակ, նույն օրենքի 9-րդ
հոդվածը սահմանում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեսակները, որը կարծում ենք՝ սահմանափակ է: Օրենքը պետք է նախատեսի այնպիսի հյուրանոցային օբյեկտների առկայություն, որոնք մատչելի կլինեն հասարակության խոցելի խմբերի կամ
այն անձանց համար, ովքեր նախընտրում են իրենց հանգիստն ու ազատ ժամանակն
անցկացնել ոչ շատ թանկ հյուրանոցներում: Այդպիսի օբյեկտներ կարող են լինել հոսթելները, որոնք բացի հյուրանոցային ծառայություններից տրամադրում են ինքնասպասարկման հնարավորություններ և գիշերելու համար առնվազն 20 ննջատեղ:
Վերոնշյալից կարելի է ենթադրել, որ զբոսաշրջության ոլորտի օրենսդրաիրավական
դաշտի բարելավման ուղիներ կարող են լինել նաև գործող օրենքում կատարվող փոփոխությունները և լրացումները:
Ներկայումս զբոսաշրջության օրենսդրաիրավական դաշտի բարելավման նպատակով իրականացում են փոփոխություններ և լրացումներ ինչպես «Զբոսաշրջության և զբո31

սաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում, այնպես էլ ոլորտի հետ առնչություն
ունեցող այլ օրենքներում և օրենսդրաիրավական ակտերում:
Զբոսաշրջության օրենսդրաիրավական դաշտում բարեփոխման օրինակ է հյուրանոցային և ավտոկայանատեղիների հարկերի՝ որպես առանձին հարկատեսակների առանձնացումը: Վերջիններս տեղական հարկեր են, գանձվում են տեղական (համայնքային)
բյուջեներից՝ համայնքային խնդիրների լուծման նպատակով:
Հյուրանոցային հարկի էությունը հետևյալն է. եթե անձը (զբոսաշրջիկ) որոշ ժամանակ բնակվում է որևէ հյուրանոցում, որը գտնվում է ինչ-որ համայնքի տարածքում, համարվում է, որ նա մի քանի օրով դառնում է տվյալ համայնքի բնակիչ և օգտվում կոմունալ
և կենցաղսպասարկման ծառայություններից (գազ, ջուր, էլէկտրաէներգիա և այլն): Ուստի
այդ ծառայություններից օգտվելու համար նա պետք է վճարի հյուրանոցային հարկ՝ համարի արժեքի առավելագույնը 2%-ի չափով: Սակայն հարկատեսակը չի կրում պարտադիր բնույթ. դա սահմանում է համայնքի ավագանին: Հարկը մուտքագրվում է տեղական
բյուջե և հետագայում օգտագործվում համայնքային նշանակության խնդիրներ լուծելու և
համայնքային մակարդակով զբոսաշրջության զարգացմանն աջակցելու նպատակով: Այս
հարկատեսակի նկատմամբ շատերն ունեն հոռետեսական վերաբերմունք, համարելով,
որ դրա կիրառումը կբարձրացնի հյուրանոցների` առանց այդ էլ բարձր գները:
Հարկ է նշել, որ վերլուծությունների միջոցով վեր հանված խնդիրների լուծման, կանոնակարգող դաշտի բարելավման հիմնական նպատակը միջազգային զբոսաշրջային
շուկայում զբոսաշրջային արդյունքի մրցունակության ապահովումն ու սպառողների/զբոսաշրջիկների իրավունքների առավելագույնս պաշտպանությունն է:
Ի վերջո, զբոսաշրջության օրենսդրաիրավական դաշտի բարելավումը կհանգեցնի
նաև գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավմանը, ոլորտի ազատականացմանը, միջազգային համագործակցության ընդլայնմանը՝ հնագույն պատմություն, պատմամշակութային հարուստ ժառանգություն, ազգային ինքնատիպ ավանդույթներ և դեռևս ոչ
լիարժեքորեն բացահայտված զբոսաշրջային ներուժ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնելով տարածաշրջանի զբոսաշրջային գրավիչ կենտրոններից մեկը:
СИСАК АБРААМЯН
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ТУРИЗМА РА
Ключевые слова: туризм, международный туристический
рынок, институт национального органа
туризма, международный опыт туризма
В настоящее время в сфере туризма осуществляются реформы законодательного и организационного характера, целью которых является приведение сферы государственного управления в соответствие с лучшими международными стандартами с целью обеспечения проницательности и эффективности работ систем государственного управления.
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SISAK ABRAHAMYAN
MAIN DIRECTIONS AND SIGNIFICANCE OF REFORMING
LEGAL SPHERE OF TOURISM REGULATION IN RA
Key Words: tourism, international tourism market, national
institute of tourism, international leading
practice of tourism
Currently, legal and organizational reforms are implemented in the sphere of tourism, seeking to
bring governmental administration into compliance with leading international standards, with the
purpose of ensuring transparency and efficiency of governmental systems of administration.

ԱՆՈՒՇ ԱԶԱՏՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
Հիմնաբառեր. արդյունաբերական
քաղաքականություն,
ներմուծման փոխարինում, արտահանմանն
ուղղվածություն, արտահանման բազմազանեցում (դիվերսիֆիկացում)
Հոդվածում ներկայացված են տարբեր պետությունների կողմից վարվող արդյունաբերական
քաղաքականության առանձնահատկությունները: Որպեսզի երկրի կառավարության ընտրած արդյունաբերական քաղաքականությունը լինի արդյունավետ, նպաստի տնտեսական զարգացմանը,
անհրաժեշտ է ներդնել համապատասխան արդյունաբերական քաղաքականության մոդել և առանձնացնել այն ոլորտները, ճյուղերը, որոնց բարելավմանը նպատակաուղղված կլինեն առանցքային գործողությունները:

Երկրի տնտեսական զարգացման համակարգում կարևոր նշանակություն ունի կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը, որի ճիշտ ընտրության և հետևողական իրականացման դեպքում հնարավոր է արձանագրել կայուն տնտեսական աճ: Դա
պետք է ուղղված լինի տվյալ երկրի տնտեսության առաջընթացին, նրա քաղաքացիների
բարեկեցության ապահովմանը, միջազգային շուկայում հայրենական արտադրանքի
մրցունակության բարձրացմանը, տարածաշրջանների համաչափ զարգացմանը՝ հասանելի դարձնելով որակյալ առողջապահությունը, կրթությունը և այլն: Այս նպատակների
իրականացումը պահանջում է համալիր մոտեցում, արդյունաբերական ճիշտ քաղաքականության ընտրություն: Ինչպես սահմանված է «Արդյունաբերական քաղաքականության
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում, դա միջոցառումների համակարգ է, որ ուղղված է արդյունաբերության ոլորտում առաջադիմական փոփոխությունների իրականացմանը` պե33

տական գերակայություններին համապատասխան, երկրի արտադրական ներուժի արդյունավետ օգտագործմանն ու զարգացմանը1: Պետք է նշել, որ արտասահմանյան գրականությունում արդյունաբերական քաղաքականությունը ներկայացվում է նաև որպես միջոցառումների ամբողջություն՝ ուղղված տնտեսության մեջ տեղի ունեցող կառուցվածքային փոփոխությունների աջակցմանը կամ կանխմանը: Երբեմն արդյունաբերական քաղաքականությունն ունենում է ոչ բարեհաջող ընթացք, իսկ երբեմն տնտեսությունն ուղղորդում է դեպի տնտեսական առաջընթաց: Ըստ էության, նախ՝ շահում են այն երկրները,
որոնք աջակցում են այնպիսի ճյուղերի զարգացմանը, որոնք ունեն ոչ միայն ներմուծման
փոխարինման, այլ նաև արտահանման կողմնորոշում կամ նման հնարավորություն ունեն
ապագայում, և երկրորդ` այն երկրները, որոնք աջակցում են ոչ թե կամայական, այլ այնպիսի արտահանմանը, որը տալիս է առավելագույն էքստերնալներ` արտաքին արդյունք,
ինչն առաջանում է, երբ որոշակի գործունեությունում ներդրումից հասարակական արդյունքն ավելին է, քան կազմակերպության ստացածը: ԽՍՀՄ-ը, Լատինական Ամերիկան, Հնդկաստանը տարբեր ժամանակահատվածներում իրականացրել են ներմուծմանը
փոխարինող հովանավորչական արդյունաբերական քաղաքականություն` ձգտելով տնտեսական անկախության: Այդպիսի քաղաքականությունը հանգեցրեց նույն արդյունքին.
«մահացած» արդյունաբերական համալիրների ստեղծում, որոնք կարող էին գոյատևել
միայն «ջերմոցային» հովանավորչության միջավայրում, սակայն արտասահմանյան
մրցակցության առաջին իսկ բախումից փլուզվեցին: Ուժեղ ոլորտների հաշվին թույլ ճյուղերին աջակցելն անպայմանորեն փակուղի է տանում: Արդյունքում՝ ուժեղները թուլանում
են, իսկ թույլերը, չնայած պետական աջակցությանը, չեն դառնում կենսունակ և չեն կարողանում իրականացնել արտահանում:
Ի հակադրություն վերոնշյալի, արևելաասիական այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են
Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Թայվանը, Չինաստանը, որպես հաջող հովանավորչական քաղաքականություն իրականացրած երկրներ, ձևավորել են արդյունավետ և
մրցունակ ձեռնարկություններ:
Ուսումնասիրելով տարբեր երկրների արդյունաբերական քաղաքականության փորձը`
կարելի է առանձնացնել որոշակի պահանջներ, որոնց կատարման դեպքում հովանավորչության և արդյունաբերական քաղաքականության ճիշտ գործիքակազմը կհամարվի
տնտեսության զարգացման գրավական:
Արդյունաբերական քաղաքականությանը ներկայացվող առաջին պահանջը արտահանման կողմնորոշվածությունն է1: Ազգային արտադրողներին պաշտպանելու մաքսային
կամ այլ սահմանափակումների իրականացնումը պետք է զուգորդվի արտահանման խրախուսմամբ, և միայն այդպիսի արդյունաբերական քաղաքականությունը կարող է դիտվել
որպես արտահանմանն ուղղված: Սկզբնական փուլում նոր և գործող ազգային արտադրողները ներքին շուկայում մրցակցում են ներմուծման ոլորտում, սակայն որոշ ժամա-

1
1

«Արդյունաբերական քաղաքականության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ:
Полтерович В., Попов В., Эволюционная теория экономической политики, 2002.
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նակ անց նրանք պետք է իրականացնեն արտահանում, հակառակ դեպքում կսկսվի ճահճացում: Մասնավորապես՝ Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Թայվանը, Հոնկոնգը, Սինգապուրը, ավելի ուշ՝ Չինաստանը վարել են նմանատիպ քաղաքականություն, խթանելով
ազգային արտադրողների արտադրանքների արտահանումը, նույնիսկ եթե դրանք ներքին շուկայում թույլ դիրք ունեին: Չինաստանում հենց արտահանումը դարձավ տնտեսական աճի դինամիկայի որոշիչ գործոն. ՀՆԱ-ում արտահանման բաժինը 5%-ից (1978 թ.)
հասավ 35% (2000 թ.), ներկայում դա մոտ 25% է:
ՀՀ Կառավարության կողմից իրականացվող արդյունաբերական քաղաքականությունը նույնպես դրական արդյունք է արձանագրել. 2010 թ. արտահանման մասնաբաժինը
ՀՆԱ-ում կազմել է 11.2%, 2013 թ.` 14.2%1: Արտահանման աջակցման եղանակները բազմազան են, սակայն ամենատարածվածը նվազեցված տարադրամի փոխարժեքն է. ԿԲ-ն,
գնելով տարադրամ, շուկայում ավելցուկային պահանջարկ է ստեղծում` կուտակելով պահուստներ, որի հետևանքով ազգային դրամի փոխարժեքը նվազում է2: Այդպիսի գործիքներ են կիրառել Ճապոնիան, Կորեան, Սինգապուրը, Թայվանը, Չինաստանը:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արդյունաբերական քաղաքականությունից առավելագույն արդյունք կարելի է ակնկալել ոչ թե կամայական, այլ պատրաստի և
հատկապես բարձր գիտատար արտադրանքների արտահանման խթանմամբ3: Սա էլ արդյունաբերական քաղաքականությանը ներկայացվող երկրորդ պահանջն է: Այդկերպ
ապահովվում է առավելագույն արտաքին արդյունք` էքստերնալ, որը շուկան չի կարող
կարգավորել, ուստի առաջանում է պետական աջակցության անհրաժեշտություն նշված
ոլորտների զարգացման համար (հիմնարար գիտություն, դեղագործություն, քիմիական արտադրություն և այլն): Առավելագույն արդյունք ապահովելու համար արտահանումը պետք
է կազմակերպել դեպի առաջատար շուկաներ (արևմտյան երկրներ), ինչպես նաև արտահանման կառուցվածքում հնարավորինս մեծացնել գիտատար արտադրանքի մասնաբաժինը: Որոշ ամերիկացի տնտեսագետներ առաջարկում են կիրառել արտահանման
բարդության ինդեքսը4, որը ունի բավական բարդ հաշվարկման եղանակ և պահանջում է
տվյալների ընդլայնված բազա: Փորձենք դա ներկայացնել ավելի պարզ կերպով. որոշակի տեսակի արտադրանք արտահանող երկրի մեկ շնչին բաժին ընկնող միջին կշռված
ՀՆԱ-ն, որը, ըստ էության, տվյալ երկրի մեկ շնչին բաժին ընկնող արտադրանքի արտահանման մասնագիտացումից ստացվող եկամուտն է՝ համադրելով նույն ցուցանիշի փաստացի արժեքի հետ: Այդ համադրումը բավական տեղեկատվական է, քանի որ տվյալ ինդեքսի տեմպը վկայում է երկրի զարգացման մակարդակի աճի` մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ
աճի նկատմամբ առաջանցիկ լինելու մասին:
Իսկ ինչպե՞ս ընտրել այն ճյուղերը, որոնց պետք է աջակցել արդյունաբերական քաղաքականության շրջանակում` հասնելու համար ցանկալի արդյունքի: Գոյություն ունեն մի
1

Ցուցանիշները հաշվարկվել են՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները:
Полтерович В., Попов В., Последняя надежда, Эксперт, № 48, 2002.
3
Попов В., Стратегии экономического развития, 2011, с. 168.
4
Hausmann R., Hwang J., Rodrik D., What You Export Matters, NBER WORKING PAPER SERIES, 2005.
2
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շարք մեթոդներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կողմնորոշվելու այդ հարցում: Ամենատարածվածը համաշխարհային փորձի ուսումնասիրությունն է: Հայտնի է, որ համեմատաբար աղքատ երկրները սկզբնապես խրախուսել են գործվածքի և կոշկեղենի, հետագայում՝ պողպատի և ծանր քիմիայի արտադրանքների, այնուհետև` մեքենաների և էլեկտրատեխնիկական ապրանքների (սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ), ապա՝ էլեկտրոնիկայի և համակարգչային տեխնիկայի արտահանումը: Արտահանման խրախուսման
այսպիսի աստիճանական սխեման գրականությունում ստացել է «Թռչող սագեր» անվանումը. մի երկրի՝ արտահանման հաջորդ մակարդակ անցնելու պարագայում առաջացած
խորշը զբաղեցնում էր արտահանման առավել պարզ կառուցվածք ունեցող մեկ այլ երկիր1: Մի ճյուղից մյուսին անցումը որոշվում էր նորարարության շրջափուլով, որը համեմատաբար կարճ է էլեկտրոնիկայի դեպքում, երկար` դեղագործության և քիմիայի պարագայում:
Արտահանման խրախուսման հաջորդ տարածված եղանակը միանգամից մի քանի
ոլորտների կամ ճյուղերի աջակցության փորձն է: Այս պարագայում նշվում է, որ այդ
աջակցությունը կդադարեցվի, եթե սահմանված ժամկետում ոլորտում չարձանագրվի արտահանման աճ (կամ՝ վերջինս չդառնա արտահանող): Ընտրության այս եղանակը կոչվում է EPconEP (Effective Protection Conditional on Export Promotion` արտահանման զարգացմամբ պայմանավորված արդյունավետ պաշտպանություն)2: Այս դեպքում ամենամեծ
աջակցությունը բաժին է ընկնում արտահանման աճի առավել մեծ առաջընթաց արձանագրած ոլորտին:
Միջազգային առևտրի ժամանակակից տեսությունը երկրների մասնագիտացումը
ներկայացնում է ոչ թե համեմատական առավելությունների, այլ արտադրության գործընթացում ուսուցման սկզբունքով (learning by doing): Որպես օրինակ կարող ենք բերել Ուզբեկստանի՝ գրեթե զրոյից ստեղծված ավտոմոբիլային արդյունաբերության փորձը. այստեղ ձեռնարկություններն արտադրում են մոտ 200 հազ. ավտոմեքենա, որից մոտ կեսն
արտահանվում է3:
Եթե երկիրը չունի համեմատական առավելություններ, ապա դրանք պետք է ստեղծել
ինքնուրույնաբար (դինամիկ համեմատական առավելություններ)` հիմնադրելով այնպիսի
արտադրանքների արտադրություններ, որոնք նախկինում չեն եղել: Սկսելով այդպիսի ապրանքների արտադրությունը և հետևողականորեն խրախուսելով դրանց արտահանումը`
երկիրն աստիճանաբար մրցունակ է դառնում. եթե հետպատերազմյան Ճապոնիան, չունենալով ո´չ օգտակար հանածոներ, ո´չ ընդարձակ գյուղատնտեսական տարածքներ,
հենվեր համեմատական առավելությունների վրա, ապա այսօր կարտահաներ միայն սաշիմի (չէր արտահանի նույնիսկ սուշի, քանի որ դա պարունակում է բրինձ):
1

Lee K., Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up Knowledge, Path-Creation, and the Middle-Income Trap.
Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
2
Jomo K., The Best Approach to Economic Development is Pragmatism, New York University Press, 2013.
3
Попов В., Экономическое чудо переходного периода: как Узбекистану удалось то, что не удалось ни одной
постсоветской экономике, журнал Новой экономической ассоциации, 2013.
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Պետք է նշել, որ արդյունաբերական քաղաքականությունը մի շարք քաղաքականությունների համադրություն է, որը հնարավոր չէ դիտարկել տնտեսության զարգացումից
անջատ: Յուրաքանչյուր երկիր պետք է ընտրի իր տնտեսությանը համապատասխանող
արդյունաբերական քաղաքականություն, ձևավորի համապատասխան ինստիտուտներ,
որոնք հետևողականորեն կիրականացնեն սահմանված գործառույթները: Արդյունաբերական քաղաքականության արդյունավետությունը պայմանավորված է նաև տնտեսական զարգացմանը միտված բազում որոշումների ճիշտ և ժամանակին ընդունմամբ ու
կատարմամբ:

АНУШ АЗАТЯН
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КАК ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: промышленная политика, импортозамещение, экспортная ориентация, диверсификация экспорта
В статье представлены различные особенности промышленной политики осуществляемой государствами. С целью эффективной работы промышленной политики правительства,
необходимо выбрать соответствующую модель такой политики и отрасли промышленной политики, на которых будут сосредоточены основные направления деятельности.

ANUSH AZATYAN
APPLICATION OF INDUSTRIAL POLICY AS GUARANTEE
OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Key Words: industrial policy, import substitution, exportorientation, export diversification
The article presents various features of industrial policy implemented by states. For the purpose of
efficient work of government industrial policy, one needs to select the appropriate model of industrial
policy and industrial policy sectors, on which the main trends (orientations) will be focused.
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ԳՐԻՇԱ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԿԱՊԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ՈՐՊԵՍ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՃՅՈՒՂ
Հիմնաբառեր. հեռահաղորդակցություն, կապ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, համացանց, սակագին
Հեռահաղորդակցության և կապի ոլորտը ՀՀ տնտեսության արագ զարգացող և հզոր ներուժ
ունեցող ոլորտներից մեկն է, որը նաև բարենպաստ ազդեցություն ունի այլ ճյուղերի զարգացման
վրա: 2005-2013 թթ. ժամանակահատվածում ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտին բաժին է ընկել
ՀՆԱ միջինում 4.3%-ը: Հոդվածում վիճակագրական տվյալների ներկայացմամբ վերլուծվել են ՀՀ
կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտի սակագնային փոփոխությունները և դրա զարգացման
միտումները:

Համաշխարհային տնտեսությունը վերջին քսան տարիներին թևակոխել է զարգացման որակապես նոր փուլ, որն աչքի է ընկնում առաջընթացի, վերափոխումների ու
դրանց արդյունքում՝ նաև գլոբալ շուկայի կառուցվածքի և իրավիճակի փոփոխությունների գերարագ տեմպերով, ապրանքների և շուկաների կենսապարբերաշրջանների կրճատմամբ ու գործարար գործընթացների արագացմամբ: Այս ամենը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ սկսված հեղափոխության և գիտելիքահենք տնտեսության
ձևավորման անմիջական արդյունքն է:

Գծապատկեր 1. ՀՀ հեռահաղորդակցության շուկայի ծավալը դրամական արտահայտությամբ
և մասնաբաժինը ՀՆԱ կառուցվածքում 2007-2012 թթ.1
1

ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը 2012 թ. հունվար-դեկտեմբերին, Ե., 2013, էջ 42, ՀՀ ԱՎԾ
վիճակագրական տարեգիրք 2007-2012 (ոլորտի հաշվարկը չի ներառում հեռուստատեսային ծառայությունների մատուցումը և աքսեսուարների վաճառքը):
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Այսօր, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում հեռահաղորդակցության և կապի ոլորտը դինամիկ զարգացող և հզոր ներուժ ունեցող ոլորտներից մեկն է,
որը միաժամանակ բարենպաստ ազդեցություն ունի փոխկապված (օրինակ՝ ՏՏ ոլորտ)
այլ ճյուղերի զարգացման վրա:
Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ 2005-2012 թթ. ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտին
բաժին է ընկել ՀՆԱ միջինում 4.3%-ը: Բացարձակ արժեքով ոլորտն ամենամեծ աճն արձանագրել է 2008-2009 թթ. (համապատասխանաբար՝ 160 և 161 մլրդ դրամ): Հատկանշական է, որ ինչպես հեռահաղորդակցության ոլորտի, այնպես էլ ՀՀ ՀՆԱ շարժընթացները 2006-2012 թթ. ժամանակահատվածում համընթաց են եղել՝ բացառությամբ
2006 թ., երբ մուտք գործեց Ղ-Տելեկոմ ընկերությունը՝ հսկայածավալ կապիտալ ներդրումներով (գծապատկեր 2):
Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ 2007-2008 թթ. ոլորտի և ՀՆԱ աճի տարբերությունը
եղել է 1-2%, 2009-ին, ՀՆԱ 12% անկման պայմաններում, ոլորտում արձանագրվել է ընդամենը 0.6% նվազում, ինչը շարունակվել է նաև 2010 և 2011 թթ.՝ համապատասխանաբար
կազմելով 3.1% և 0.6%, այնինչ ՀՆԱ-ն նշված ժամանակահատվածում գրանցել է 9-10%
աճ, իսկ արդեն 2012 թվականին ոլորտի աճը ՀՆԱ համեմատությամբ մոտ 2 անգամ պակաս է եղել:

Գծապատկեր 2. ՀՀ հեռահաղորդակցության շուկայի և ՀՆԱ հավելաճի տեմպերը
2006-2012 թթ.1

Ըստ էության, կարող ենք ասել, որ 2005-2008 թվականները հեռահաղորդակցության
ոլորտի ագրեսիվ աճի ժամանակահատված են, քանի որ առկա է 110% աճ, 2009-2011

1

ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տարեգիրք 2007-2012, էջ 339-342:
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թվականները՝ անկման ժամանակահատված, քանի որ ոլորտը կրճատվել է շուրջ
4.35%-ով, իսկ 2012 թվականից սկսվել է ոլորտի վերականգնողական աճի ժամանակահատվածը: Մյուս կողմից, ակնհայտ է, որ մինչև նոր՝ խոշոր խաղացողի հայտնվելը ոլորտում կարձանագրվի առավել կայուն և փոքր ծավալներով աճ:
Պետք է նշել, որ ոլորտի աճն իր դրական ազդեցությունն է ունեցել ինչպես ՀՀ գլոբալ
մրցունակության ինդեքսի (հրապարակում է Համաշխարհային տնտեսական համաժողովը), այնպես էլ, հատկապես, տեխնոլոգիական պատրաստվածության ենթաինդեքսում
ՀՀ դիրքերի հետևողական բարելավման վրա:
Ինչպես երևում է աղյուսակից, տեխնոլոգիական պատրաստվածության ինդեքսում
ՀՀ դիրքերի բարելավումն ապահովվել է հենց բջջային կապի և լայնաշերտ համացանցի
հասանելիության ու ներթափանցման ցուցանիշների գծով: Սակայն ոլորտի առանձին ենթահատվածներ ունեն զարգացման տարբեր տեմպեր՝ հաճախ շեղված միջին աճի ցուցանիշներից:
Աղյուսակ 1
ՀՀ զբաղեցրած դիրքն ըստ ՀՏՀ գլոբալ մրցունակության ինդեքսի և տեխնոլոգիական
պատրաստվածության ենթաինդեքսի ցուցանիշների1
Տեղ
2012-2013
82

Տեղ
2011-2012
92

Տեղ
2010-2011
98

Տեղ
2009-2010
97

Տեղ
2008-2009
97

92

88

108

105

112

101

116

127

115

116

96

114

121

105

109

57

77

79

85

92

66

75

82

93

123

Համացանցի հասանելիությունը (%)

65

68

111

109

102

100 բնակչի հաշվով լայնաշերտ
համացանցի հասանելիությունը

75

86

108

86

102

ՑՈՒՑԱՆԻՇ
Ընդհանրական ինդեքսային տեղը
Տեխնոլոգիական
պատրաստվածությունը
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների
առկայությունը
Տեխնոլոգիաների կլանումը
ընկերությունների մակարդակով
Օտարերկրյա կապիտալ
ներդրումները և տեխնոլոգիաների
փոխանցումը
Բարձր հաճախականությամբ բջջային կապի տարածումը բնակչության
շրջանում (%)

Ոլորտի կառուցվածքի և դրա առանձին ենթահատվածների վերլուծության համատեքստում պետք է նշել, որ ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի կառուցվածքը, ինչպես
աշխարհի մնացյալ երկրներում, սահմանվում է միջազգայնորեն ընդունված եղանակով:
Մասնավորապես, ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության բնորոշման, կապի և
1

Տե´ս WEF Global Competitiveness Index 2008-2013, N 9, Technological readeness.
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հեռահաղորդակցության գործունեությունը ներառում է ձայնի, տվյալների, տեքստերի,
ձայնագրությունների և պատկերների փոխանցումը, ինչպես նաև դրանց փոխկապակցված այլ ծառայությունների մատուցումը1: Ըստ այդմ՝ ՀՀ հեռահաղորդակցության և կապի
ծառայությունների ոլորտը կազմված է չորս հիմնական ենթահատվածներից՝
1. լարային հեռահաղորդակցման համակարգերի ծառայությունների ոլորտ,
2. անլար հեռահաղորդակցման համակարգերի ծառայությունների ոլորտ,
3. արբանյակային կապի ծառայությունների ոլորտ,
4. հեռահաղորդակցման կապի այլ տեսակների ծառայությունների ոլորտ:
Առաջին ենթաոլորտում ընդգրկված են ֆիքսված հեռախոսակապի և ֆիքսված մոդեմներով լայնաշերտ ինտերնետի ծառայությունները, հեռագրական կապը և մալուխային
հեռուստատեսային համակարգերի ծառայությունները (ըստ ՀՀ ԱՎԾ մոտեցման՝ ներառված են «Այլ լարային հեռահաղորդակցությունների համակարգերի շուկա» տեսակում)2:
Երկրորդ ենթաոլորտը բջջային հեռախոսակապի, ռադիոալիքային (փեյջինգային կապ
ՀՀ-ում առկա չէ) կապի, շարժական մոդեմներով լայնաշերտ ինտերնետի հասանելիության և այլ անլար հեռահաղորդակցությունների (ոչ արբանյակային) ծառայությունների
մատուցումն է:

Գծապատկեր 3. ՀՀ հեռահաղորդակցության շուկայի կառուցվածքային ենթաշուկաների
շարժընթացը

Երրորդը արբանյակային կապի (ներառյալ հեռախոսակապի, հեռուստատեսության և
ինտերնետի հասանելիության) ծառայություններն են, իսկ չորրորդը՝ հեռահաղորդակցության և կապի այլ ծառայությունների մատուցումը, որոնք ներառված չեն նախորդ երեք
տեսակներում թվարկված գործունեություններում: Հարկ է ընդգծել, որ ՀՀ-ում նշված ուղ1
2

ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, Ե., 2012, էջ 323-324:
Նույն տեղում, էջ 323-324:
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ղություններից հիմնականում զարգացած են ֆիքսված և բջջային հեռախոսակապի, ֆիքսված և շարժական մոդեմներով ու բջջային կապով ինտերնետի մատուցման ծառայությունները:
Անկախ տնտեսական ու քաղաքական բոլոր խոչընդոտներից, ուշագրավ է, որ հեռահաղորդակցության և կապի ոլորտը, ՏՏ ոլորտի հետ համատեղ, ամենաբարձր արտադրողականություն ունեցող ճյուղերից մեկն է: Մասնավորապես, ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի, տրանսպորտի և կապի ոլորտում մեկ աշխատողի հաշվով հավելյալ արժեքը 2011 թ. տարեկան
կազմել է 3.96 մլն դրամ՝ ՀՀ տնտեսության 2.86 մլն դրամ ցուցանիշի դիմաց1: Հատկանշական է, սակայն, որ հեռահաղորդակցությունների ոլորտում այս ցուցանիշը մոտ երեք
անգամ բարձր է: Ըստ «Տնտեսություն և արժեքներ» հիմնադրամի վերլուծության արդյունքների՝ հեռահաղորդակցությունների ոլորտում մեկ աշխատողի արտադրողականությունը 2011 թվականին կազմել է 30.000 ԱՄՆ դոլար կամ 12.3 մլն դրամ2:
ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտը ՀՀ տնտեսության ամենաբարձր զարգացման տեմպեր ունեցողներից է: Այդ են վկայում հետևյալ փաստերը. նախ՝ 2005-2012
թվականներին ոլորտում գրանցվել է բոլոր տեսակի ծառայությունների գների զգալի անկում (միակ բացառությունը, թերևս, ֆիքսված հեռախոսակապի ենթահատվածն է, որտեղ
գնանկումը զսպվել է հենց ՀՀ ՀԾԿՀ և ՊԵԿ արգելքի պատճառով): Մասնավորապես՝
նշված ժամանակահատվածում բջջային կապի 1ր/դրամ խոսելավարձի սակագինը 200
դրամից նվազել է մինչև 29 դրամ՝ ցանցից դուրս և 0 դրամ՝ ցանցի ներսում (բոլոր հիմնական օպերատորների փաթեթների համար): Նվազել են նաև միջազգային զանգերի
սակագները, ինչպես նաև հետվճարային քարտերի սպասարկման գները (ներկայումս
բոլոր օպերատորների մոտ դա անվճար է): Նշված ժամանակահատվածում լայնաշերտ
ինտերնետի 1մբ/վ գինը ևս զգալիորեն նվազել է, ինչը պայմանավորված է դրա մեծածախ
գնի 2.9 մլն դրամից մինչև 24 հազ. դրամ նվազմամբ: Կրկնակի նվազել են նաև հեռուստատեսային ծառայությունների մատուցման գները: Այսպիսով՝ նշված ժամանակահատվածում ոլորտի բոլոր ենթահատվածներում (բացառությամբ ֆիքսված հեռախոսակապի)
գրանցվել է բաժանորդների թվի զգալի՝ մի քանի անգամ աճ: Մասնավորապես՝ ֆիքսված
ինտերնետի ծառայությունների հատվածում բաժանորդների թիվն աճել է մոտ 20 անգամ,
և ներկայումս ՀՀ տնային տնտեսությունների մոտ 50%-ն օգտվում են համացանցից, բջջային ծառայությունների մատուցման հատվածում բաժանորդների թիվն ավելացել է մոտ 10
անգամ, իսկ հեռուստատեսային ծառայությունների մատուցման հատվածում՝ մոտ 6 անգամ: Հատկանշական է, որ ֆիքսված հեռախոսակապի ծածկույթը ևս ավելացել է, և ներկայումս հասու է տնային տնտեսությունների մոտ 80%-ին:
Ուշագրավ է, որ այդ նույն ժամանակահատվածում զգալիորեն բարձրացել են նաև
սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակը և քանակը, ինչը պայմանավորված
է ոլորտի հիմնական խաղացողների տեխնոլոգիական վերազինման բարձր տեմպերով:
1
2

www.armstat.am/file/article/sv_03_12_a141.pdf
Տնտեսություն և արժեքներ հիմնադրամ, Consalting, ՀՀ ՏՏ ոլորտի վերլուծություն 2011, Ե., 2011, էջ 9:
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Մասնավորապես՝ եթե 2005 թվականին բջջային կապի միջոցով հնարավոր էր փոխանցել միայն ձայնային և տեքստային հաղորդագրություններ, ապա այժմ բջջային կապով
հասանելի են պատկերների փոխանցման, համացանցի մուտքի 3G և օպերատորի կողմից առաջարկվող լրացուցիչ այլ ծառայություններ ևս (տարաբնույթ ծրագրերի ներբեռնման մասով): Արդեն 2011 թվականին ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում ներդրվել
են 4G տեխնոլոգիաներ: Հարկ է ընդգծել, որ այս ցուցանիշով ՀՀ-ն ԱՊՀ-ում առաջինն է,
իսկ ներդրման պահին՝ աշխարհում 10-րդն էր: Ինտերնետի ներբեռնման արագության
բարձրացմամբ, որն ըստ Speedtest.net-ի միջինում 6.9մբ/վ. է, ՀՀ-ն աշխարհում 77-րդն է:
Այսպիսով՝ ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտը բավական զարգացած և հեռանկարային է՝ շնորհիվ առողջ մրցակցային դաշտի առկայության:
Ամփոփելով վերևում նշվածը՝ կարելի է արձանագրել, որ ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության շուկան 2007-2011 գրանցել է աննախադեպ աճ: Մասնավորապես՝
 կտրուկ նվազել է բջջային կապի սակագինը,
 2005-2012 թթ. ժամանակահատվածում ոլորտին բաժին է ընկել ՀՆԱ միջինում
4.3%-ը,
 ավելացել է բջջային կապի բաժանորդների թիվը (1 միլիոն 185 հազարից հասնելով 3 միլիոն 800 հազարի),
 կտրուկ նվազել է ինտերնետային կապի թե′ մեծածախ, թե′ մանրածախ գինը
(1 մբ/վ-ի մեծածախ գինը 2007 թվականի 2,9 մլն դրամից նվազել է մինչև 24 հազար դրամ),
 19 անգամ ավելացել է համացանցի բաժանորդների թիվը (ամեն երկրորդ ընտանիքը),
 բարձրացել է ինտերնետային կապի որակը (նախկին 17 տոկոսի փոխարեն՝ բաժանորդների 99 տոկոսին մատուցվում է լայնաշերտ ինտերնետային կապ):

ГРИША АМИРХАНЯН
СЕКТОР СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ КАК ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ
ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ РА
Ключевые слова: телекоммуникации, связь, динамика, информационные технологии, соц сеть, тариф
Сектор телекоммуникаций и связи – один из динамично развивающихся c большим потенциалом отраслей экономики РА, который в то же время имеет благоприятное воздействие на
другие секторы. В период 2005-2013, доля телекомммуникационного сектора в ВВП составила
4.3%. В статье, посредством статистических данных, проанализированы отраслевые тарифные изменения сектора телекоммуникаций и связи, а также тенденции его развития.

43

GRISHA AMIRKHANYAN
TELECOMMUNICATION AND COMMUNICATION SECTORS AS A DYNAMICALLY
DEVELOPING BRANCH OF RA ECONOMY
Key Words: telecommunications, communication, dynamics, information technologies, social network,
tariff
Telecommunication and communication sectors are one of the growing and dynamically developing branches of RA economy with great potential, which also have a favorable effect on other sectors
of economy. In the period of 2005-2013, the average portion of this sector in GDP made up 4.3%.
Branch tariff changes of telecommunication and communication sectors, as well as trends of its
development through application of statistical data are analyzed in this article.

ԳԱԳԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Հիմնաբառեր. վարչատարածքային միավորումներ, ռազմավարական կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, սոցիալական զարգացում,
համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման
կառավարում, կյանքի որակ
Վարչատարածքային կազմավորումների զարգացման գործընթացը անհրաժեշտաբար պահանջում է կառավարման նոր ձևերի ու մեթոդների կիրառում: Ժամանակակից մենեջմենթի արդյունավետ մեթոդներից է ռազմավարական կառավարումը, որը հաջողությամբ կարող է կիրառվել
նաև մունիցիպալ կազմավորումների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացներում, որտեղ
հիմնական ուշադրությունը պետք է սևեռվի սոցիալական զարգացմանը, համայնքի բնակչության
կյանքի որակի բարձրացմանը:

Հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխումների համատեքստում տեղական ինքնակառավարումը, թերևս, կարևորագույն համակարգային փոփոխություններ ենթադրող կազմավորումներից մեկն է, որին բնորոշ են և' պետության, և' տնտեսավարող
սուբյեկտների հատկանիշները: Դա տեղական, տարածքային և պետական շահերի մշտական համակցում է: Եթե նախկինում շրջանի, դրա բնակչի շահերը ստորադասվում էին
պետության շահերին, ապա այսօր, վարչատարածքային միավորումների1 պարագայում,
1

Այստեղ և հետագայում նկատի ունենք քաղաքներ, խոշոր գյուղական համայնքներ կամ համայնքային խմբեր:
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կազմակերպական - կառավարչական գործառույթներ իրականացնելիս ակնհայտ է դառնում տեղական շահերի գերակայությունը, որոնք հատկապես երևան են գալիս տարածքների զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակման, տեղական ինքնակառավարման
մարմինների բյուջեների ձևավորման, ինչպես նաև համապետական կառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության գնահատման ժամանակ:
Վարչատարածքային միավորումների զարգացման ու հզորացման գործընթացը ժամանակակից պայմաններում անհրաժեշտաբար պահանջում է կառավարման ձևերի ու
մեթոդների կատարելագործում, ավանդական ձևերի փոխարինում նորերով, որոնց մեջ
առկա են շուկայական մեխանիզմի տարրեր: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առաջադրվող խնդիրները
տարբերվում են այն հիմնախնդիրներից, որոնք լուծվում են պետական կառավարման
մարմինների կողմից, և երկրորդ` տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքը ողջ ծավալով չի համապատասխանում դրանց առաջադրվող խնդիրներին, ինչը
պայմանավորված է տեղական ինքնակառավարման բուն ինստիտուտի դեռևս անկատարությամբ: Այսպիսով՝ վարչատարածքային միավորումների զարգացման կառավարման
նոր հայեցակարգի ձևավորումը դառնում է օբյեկտիվ անհրաժեշտություն:
Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում պետական հատվածի գործառույթներում տեղի են ունեցել զգալի փոփոխություններ: Տնտեսական կապերի միջազգայնացում, նոր գիտելիքի վրա հիմնված տեխնոլոգիաների զարգացում, մարդկանց կյանքի
որակական փոփոխություններ, առևտրային կազմակերպությունների և պետության միջև
մրցակցության սրացում. ահա քսանմեկերորդ դարի նոր իրողությունների ոչ լրիվ ցանկը:
Գլխավոր միտում է դարձել փոփոխությունների արագացումը: Փոփոխվում են ինչպես
առևտրային կազմակերպությունների գործունեության պայմանները (փոխվում են արտադրության տեխնոլոգիաները, կառավարման մեթոդները, հայտնվում են նոր ապրանքներ
ու ծառայություններ և այլն), այնպես էլ պետական կառավարման մարմինների գործունեության հանգամանքները` նպատակները, զարգացման գերակայությունները, ֆինանսական միջավայրը, հասարակական կյանքի բարելավման եղանակները: Տեղի ունեցող
գործընթացներն ակնառու են վարչատարածքային միավորումներում, որտեղ փոխվում են
պետական իշխանության տարբեր մակարդակների համագործակցության ձևերը,
սկզբունքները:
Սեփականաշնորհման և ապապետականացման արդյունքում վերացել է բնակչությանը և գործարարությանը ծառայությունների մատուցման՝ պետական հիմնարկությունների
մենաշնորհը: Հատկապես դա լավ է երևում համայնքային ծառայությունների օրինակով,
երբ վարչական տարածքներում ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունները պետականից վերածվել են մասնավոր կամ համայնքային սեփականության: Դա վերաբերում է բնակարանների շահագործմանը, աղբահանությանը, ճանապարհների շինարարությանը, կապի մատուցմանը և համայնքային ծառայությունների այլ տեսակների:
Մարդը սկսում է դիտարկվել որպես համայնքային կազմակերպությունների տրամադրած ծառայությունների սպառող, և այդ տեսանկյունից համայնքային կազմակերպու45

թյունների գործունեությունը գնահատվում է որպես սպառողի պահանջմունքների բավարարման միջոց: Աշխատանքի հաջողության գրավականն են գործառույթների պատշաճ
կատարումը և սպասարկման նոր տեսակների ու ձևերի կիրառումը:
Վարչատարածքային միավորումների կառավարման փորձում սկսում են արմատավորվել քանակական չափման նոր մեթոդները, որոնց հիմքում ոչ թե ծախսերի, այլ արդյունքների չափումն է: Այս պարագայում կառավարման նոր մոտեցումները, նպատակների սահմանման, դրանց հասնելու մեխանիզմների մշակման հետ միասին, ենթադրում են
նաև արդյունքների չափում և արդյունավետության գնահատում: Այս առումով, որոշակի
հետաքրքրություն է ներկայացնում հասարակական հատվածում բյուջետային միջոցների
օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնող միջազգային փորձը: Մասնավորապես՝ Մեծ Բրիտանիայում լայնորեն կիրառվում է «Արդյունք՝ փողի դիմաց» հայեցակարգը, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր որոշակի դեպքում բյուջետային միջոցների օգտագործումը
համեմատվում է ստացված օգտակար արդյունքի հետ: Այսպիսով՝ կառավարման ավանդական վարչարարական մոդելին, որտեղ շեշտադրվում էր հրամանների կատարումը,
փոխարինելու է գալիս նորը, որտեղ կենտրոնական համակարգաստեղծ տարր է դառնում
կողմնորոշումը դեպի արդյունքի ստացում:
Մեր հանրապետությունում, ցավով պետք է արձանագրել, որ տեղական իշխանության մարմիններն իրենց աշխատանքում գրեթե չեն կիրառում կառավարման արդիական
մեթոդներ: Ժամանակակից մենեջմենթի արդյունավետ մեթոդներից է ռազմավարական
կառավարումը, որը ներկայումս լայնորեն կիրառվում է շուկայական տնտեսության մեջ
առևտրային կազմակերպությունների զարգացման կամ առևտրային նախագծերի իրականացման խնդիրների լուծումներում: Միջազգային փորձը վկայում է, որ ռազմավարական կառավարման մեթոդներն ու սկզբունքները հաջողությամբ կարող են կիրառվել նաև
հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ համայնքների, տարածքների, երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարման գործընթացներում:
Փաստորեն, ռազմավարական կառավարումը «թափանցել» է տնտեսության բոլոր օղակներ, սկսած սկզբնականից` տնտեսավարող սուբյեկտից մինչև երկրի տնտեսությունն ամբողջությամբ, որպես ռազմավարական լուծումների փոխկապակցված համալիր, որում,
անշուշտ, առանցքային տեղը վերապահված է համայնքային միավորումներին:
Ռազմավարական կառավարումը, ըստ էության, զարգացման կառավարում է, հաշվի
առնելով արտաքին միջավայրի փոփոխվող պայմանները: Գնալով այն դառնում է ավելի
հրատապ՝ պայմանավորված սոցիալ-տնտեսական գործընթացների առաջընթաց զարգացման տեմպերով: Վարչատարածքային միավորումների զարգացման ռազմավարությունների մշակման կոչ էր անում ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի և զարգացման երկրորդ
միջազգային համաժողովի համաշխարհային ընկերակցությունը (տեղի է ունեցել 1992 թ.
Ռիո դե Ժանեյրոյում), որի եզրափակիչ փաստաթղթում գրված է. «Իշխանության ամեն
մի տեղական մարմին պետք է մշակի կայուն զարգացման ռազմավարություն»: Նշված
համաժողովի որոշումները աշխարհի տարբեր երկրների բազմաթիվ մունիցիպալ կազմավորումների կայուն զարգացման քաղաքականության հիմքում են, թեև այդպիսի գործունեության մեջ մասնակցությունը կրում է կամավոր բնույթ:
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Ռազմավարական զարգացումն ամենից առաջ պետք է տեղի ունենա մարդկանց
մտածողության մեջ, նրանց վարքագծում՝ միմյանց հետ շփման եղանակներում, կատարվող տեղաշարժերի շնորհիվ:
«Զարգացում» եզրույթն օգտագործվում է տարբեր համակցություններում` երկրի, տարածքի, համայնքի զարգացում և այլն: Այս բոլոր դեպքերում նկատի ունենք կառավարվող
օբյեկտի, ամենից առաջ՝ սոցիալ-տնտեսական բնութագրերի որոշակի փոփոխությունը.
զուտ տնտեսական բնութագրերի հետ միաժամանակ, սովորաբար, դիտարկվում են նաև
զարգացման սոցիալական պարամետրերը: Ավելին, սոցիալական բնութագրերը վաղուց
արդեն դարձել են լիիրավ ցուցանիշներ, որոնք թույլ են տալիս գնահատել ցանկացած սոցիալ-տնտեսական համակարգի զարգացման աստիճանը: Որպես սոցիալական զարգացման գերակայություններ կարող են հանդես գալ.
 հասարակության բոլոր անդամների բարեկեցության բարձրացումը,
 բնակչության առողջության ամրապնդումը,
 ընտանիքի ինստիտուտի զարգացումը,
 համայնքի բնակչության կյանքի տևողության բարձրացմանը նպաստող պայմանների ապահովումը,
 հիվանդացության նվազեցումը և առողջ ապրելակերպը,
 սոցիալական անվտանգությունը և այլն:
Պետք է նշել, որ սոցիալական նպատակները, որոնց բարելավումը տնտեսական ցուցանիշների, արդյունավետության, հուսալիության, մրցունակության որակի բարձրացման
հիմնական աղբյուր է, որոշում են հասարակության զարգացման պարամետրերը: Ուստի
վարչատարածքային միավորման ռազմավարական կառավարման հիմնական ուղղություններ պետք է լինեն բնակչության կենսագործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, բոլոր քաղաքացիների կյանքի որակի անընդհատ բարելավումը, իշխանական կառույցների նկատմամբ վստահության ձևավորումը, բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը հիմնական չափանիշների, ցուցանիշների (աշխատանք, բուժսպասարկում, բնապահպանություն, կացարան, կրթություն) միջոցով: Այս ամենը ստեղծում է
բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ:
Այսպիսով՝ վարչատարածքային միավորումների ռազմավարական կառավարման վեկտորը պետք է ուղղորդվի դեպի սոցիալական զարգացում: Նման մոտեցումն է առավելագույնս համապատասխանում համաշխարհային միտմանը, և նման կողմնորոշումն է փոխում ռազմավարական նպատակների առաջադրման ու կառուցման ողջ համակարգը: Ի
հակադրություն ավանդականի, սոցիալական հայեցակարգը անհրաժեշտ է համարում
այն դրույթը, որ սոցիալական մակարդակի բարձրացումը պայմանավորված է ինչպես
նյութական բարեկեցության աճով, այնպես էլ քաղաքացու անհատականության բազմակողմանի զարգացմամբ:
Ժամանակակից պայմաններում տարածքի, համայնքի սոցիալ-տնտեսական կառավարման էությունը վարչատարածքային միավորման սահմաններում տեղաբաշխված
տնտեսավարող բոլոր սուբյեկտների վրա տեղական ինքնակառավարման մարմինների
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նպատակաուղղված ազդեցությունն է՝ պահպանելով առավելապես պայմանագրային հիմունքներով շահերի և պատասխանատվության հաշվեկշռի սկզբունքը, ապահովելով
բնակչության կյանքի որակի բարձրացումը: Դա նշանակում է՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է կատարեն երկու հիմնական գործառույթներ. առաջին`
բնակիչներին և ձեռնարկություններին ծառայությունների տրամադրում, երկրորդ` համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարում: Այլ կերպ ասած, տեղական իշխանության մարմինները պետք է կառավարեն և' ընթացիկ գործերը, և' զարգացումը: Ընթացիկ գործերի կառավարումը հաճախ դիտարկվում է որպես իշխանության մարմինների հիմնական խնդիր: Չնսեմացնելով ընթացիկ գործերի կառավարման նշանակությունը՝
կարելի է վստահաբար ասել, որ սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործառույթները
գնալով ավելի են կարևորվում, և դրանց իրականացումը կարելի է դիտարկել որպես հետևյալ գործընթացների համալիր.
 բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և հոգևոր ոլորտների փոփոխությունների համալիր գործընթաց, որ, ի վերջո, միտված է մարդու
կենսապայմանների բարելավմանը,
 օբյեկտիվ գործընթաց, որ տեղի է ունենում ինչպես բուն վարչատարածքային միավորումում, այնպես էլ ամբողջ երկրում,
 սուբյեկտիվ գործընթաց, որ իրականացնում են տեղական ինքնակառավարման,
ինչպես նաև տարածքային կառավարման մարմիները:
Վարչատարածքային միավորման ռազմավարական կառավարման բաղադրիչներն
են ռազմավարական պլանավորումը, իրականացումը և վերահսկողությունը:
Վարչատարածքային միավորման ռազմավարական պլանավորման հիմքում է այն
մտայնությունը, որ համայնքի բնակիչներն իրենք որոշեն իրենց զարգացման ռազմավարական ուղղությունները, նախանշեն այդ ռազմավարության իրականացման գործնական
միջոցառումները: Դա ներառում է.
 զարգացման նպատակների որոշում,
 համայնքի զարգացման ներուժի վերլուծություն,
 համայնքի առկա առավելությունների օգտագործում և նորերի ձևավորում,
 զարգացման հայեցակարգի մշակում,
 որոշակի գործողությունների պլանի մշակում և ռազմավարության իրականացում,
 արդյունքների վերլուծություն և նպատակներին հասնելու մեթոդների ճշգրտում:
Ռազմավարական պլանավորման աշխատանքների կազմակերպումը պետք է նախաձեռնեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Պլանի մշակումը ենթադրում է տարբեր ոլորտների մասնագետների արհեստավարժ աշխատանք, որում պետք է ներգրավվեն նաև գործարար շրջանակների, հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները:
Ռազմավարական պլանը կարող է հենվել երկու ռազմավարական նպատակների վրա.
 գործարարությանն անհրաժեշտ բարենպաստ միջավայրի ստեղծում,
 սոցիալական միջավայրի բարելավում:
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Այդ ռազմավարական նպատակները, իրենց հերթին, նպատակահարմար է տարանջատել հետևյալ կերպ.
1. Գործարարությանն անհրաժեշտ բարենպաստ միջավայրի ստեղծում.
 հավելյալ սահմանափակումների վերացում,
 ճանապարհի, տրանսպորտի և կապի զարգացում,
 անշարժ գույքի շուկայի զարգացում,
 աշխատուժի շուկայի ընդլայնում,
 ներդրումների, ֆինանսական ռեսուրսների կողմնորոշում դեպի իրական հատված,
 դեպի արտահանում կողմնորոշված արտադրությունների զարգացում,
 մրցունակ արտադրողների համախմբում:
2. Սոցիալական միջավայրի բարելավում.
 համայնքի կրթական, մշակութային և մտավոր ներուժի զարգացում,
 բնակելի ֆոնդի բարենորոգում,
 բնակարանային հիմնախնդրի արագ լուծում,
 խմելու և ոռոգման ջրամատակարարում,
 էլեկտրամատակարարում,
 գազամատակարարում,
 կոյուղու ենթակառուցվածքի զարգացում,
 համայնքի վարչական կառավարման որակի բարելավում,
 հասարակական անվտանգության մակարդակի բարձրացում,
 շրջակա միջավայրի վիճակի բարելավում:
Այս կետերից յուրաքանչյուրի համար ձևավորվում է գործողության ծրագիր՝ ըստ
առանձին ժամկետների, մեխանիզմների, վերահսկման ձևերի և ֆինանսավորման աղբյուրների: Երբ ռազմավարությունն ընտրված է և իրականացվում է, կատարվում է ստացված արդյունքների վերահսկողություն: Ծրագրերի կատարման ընթացքում անընդհատ
անցկացվում է վարչատարածքային միավորման վիճակի մշտադիտարկում, դրա տվյալների համեմատում զարգացման նպատակների և չափանիշների հետ՝ որոշելով ձեռնարկվող միջոցառումների արդյունավետության աստիճանը:
Այսպիսով՝ վարչատարածքային միավորման զարգացման կառավարման ժամանակակից պարադիգմայի առանձնահատկություններն են. առաջին` կառավարումը դառնում
է ռազմավարական, երկրորդ` տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը և այդ գործընթացի արդյունավետ կառավարումը վերապահվում են ոչ միայն վարչարարներին, այլ
նաև գործարարներին, քաղաքական գործիչներին և, անշուշտ, տարածքի ողջ բնակչությանը:
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ГАГИК АСЛАНЯН
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРИТОРИАЛЬНО-ВЕДОМСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: административно-территориальные единицы, стратегическое управление, местное
самоуправление,
социальное
развитие,
управление социально-экономическим развитием, качество жизни
Процесс развития территориально-ведомственных образований требует необходимости
применения новых методов и форм управления. Эффективным методом современного менеджмента является стратегическое управление, которое может также успешно применяться в
процессе управления социально-экономическим развитием, где основное внимание необходимо
уделять социальному развитию, повышению качества жизни жителей муниципальных образований.

GAGIK ASLANYAN
ISSUES OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR ADMINISTRATIVE DIVISIONS
Key Words: administrative-territorial unit, strategic management, local self government, management of
socio-economic development, life quality
Development process of administrative-territorial divisions requires application of new methods
and forms of government. An effective method of modern government is strategic management which
can be successfully used in management process of socio-economic development where social development and enhanced life quality of municipal community needs to be paid special attention to.
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ
Հիմնաբառեր. կերպափոխման փուլեր, ՀՀ տնտեսություն,
շուկայական վերափոխման ուղիներ, անցման շրջանի չափանիշներ, երկարաժամկետ
նպատակներ, կերպափոխումային անկում
Մարդկային հասարակության զարգացման ընթացքում հատուկ տեղ է գրավում անցումային
տնտեսությունը: Անցման գործընթացը ՀՀ-ում սկսվեց 20-րդ դարի վերջին, աշխարհում ծավալվող
գլոբալ քաղաքական ու տնտեսական նոր պայմաններում, ինչը չէր կարող ազդեցություն չունենալ
անցումային շրջանի ռազմավարության, կիրառվող լծակների և ժամկետների վրա: Տնտեսական
համակարգի կերպափոխումը ՀՀ-ում իրականացվել է որոշակի փուլերով՝ ըստ վերակառուցման,
ակտիվ փոխակերպման, ինստիտուցիոնալ, կառուցվածքային վերափոխումների: Հոդվածում
քննարկվում են այդ փուլերը և դրանց առանձնահատկությունները:

Մարդկային հասարակության զարգացման ընթացքում հատուկ տեղ է գրավում անցումային տնտեսությունը: Ընդհանուր առմամբ, անցումային տնտեսությունն իր բնույթով
տնտեսության էվոլյուցիային բնորոշ կարգավիճակ է, որը գործում է հասարակության զարգացման մեկ համակարգից մյուսին անցնելու ընթացքում: Անցումային փուլը տնտեսական, քաղաքական ու սոցիալական արմատական վերափոխումների ժամանակաշրջան է
և, անկախ տևողությունից, ընդգրկում է ժամանակի որոշակի սահմանափակ հատված1:
Ընդհանրապես, հասարակության տնտեսական զարգացումը կապված է տնտեսության մի
ձևից մյուսին անցման հետ, երբ նախկին համակարգից անցում է կատարվում նոր համակարգի: Այդ պատճառով անցումային ժամանակահատվածը կարելի է բնորոշել որպես
մի տնտեսական համակարգից մեկ այլ տնտեսական համակարգի անցնելու միջանկյալ
փուլ, նախապատրաստական ժամանակահատված: Բոլոր անցումային տնտեսությունների համար ընդհանուրն այն է, որ անցման շրջանում դրանք ներառում են հին ու նոր
տնտեսական մոդելների որոշակի հատկանիշներ, գծեր:
Առանձնահատուկ է սոցիալիստականից շուկայականին անցման շրջանը, երբ վարչահրամայական սկզբունքների վրա հիմնված հարաբերությունները փոխարինվում են
շուկայական հարաբերություններով: Տնտեսագիտական գրականության մեջ այս անցումային շրջանը բնորոշվում է որպես «պատմականորեն չշարունակվող մի ժամանակահատված, որի ընթացքում ավարտվում է վարչահրամայական համակարգի կազմալուծումը և ձևավորվում է շուկայական հիմնական ինստիտուտների համակարգը»2:

1

2

Курс экономической теории, учебное пособие, под ред. д.э.н., проф. А. Сидоровича, “Дело и Сервис”, М., 2001,
с. 418.
Курс экономической теории, учебник-4-ое дополненное и переработанное издание, Киров, “АСА”, 2001, с. 692.
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Անցման գործընթացը ՀՀ-ում սկսվեց 20-րդ դարի վերջին, աշխարհում ծավալվող
գլոբալ քաղաքական ու տնտեսական նոր պայմաններում, ինչը չէր կարող ազդեցություն
չունենալ անցումային շրջանի ռազմավարության, կիրառվող լծակների և ժամկետների
վրա: 1991 թվականին, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ՀՀ-ն հրաժարվեց վարչահրամայական
համակարգից, ընտրեց զարգացման նոր ուղի: Անցումային շրջանը համընկավ աշխարհում ընթացող գլոբալացման գործընթացների հետ:
Վարչահրամայական մեթոդների վրա հիմնված տնտեսության քայքայման և շուկայական հարաբերությունների արմատավորման գործընթացները ՀՀ-ում կապված էին
բազմաթիվ դժվարությունների հետ. մասնավորապես՝ 1988 թ. Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը, որի հետևանքով կյանքը կազմալուծվել էր հանրապետության տարածքի գրեթե
1/3-ում, Ադրբեջանի կողմից տրանսպորտային ու էներգետիկ շրջափակումը, փախստականների հիմնախնդիրը, ԽՍՀՄ հանրապետությունների հետ ձևավորված տնտեսական
կապերի փլուզումը և դրանով պայմանավորված՝ հումքի և նյութական ռեսուրսների ձեռքբերման ու պատրաստի արտադրանքի իրացման դժվարությունները:
Շուկայական հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման համաշխարհային
փորձի հիման վրա առանձնացվում է շուկայական վերափոխումների երկու ուղի՝ շոկային
թերապիա և գրադուալիստական (աստիճանական): Շոկային թերապիան շուկայի ձևավորման և հակաինֆլյացիոն քաղաքականության գործիք է համարում գների ազատականացումը, պետական ծախսումների կտրուկ կրճատումը և ոչ դեֆիցիտային բյուջեի ձեռքբերումը, բնութագրվում է կտրուկության ծայրահեղությամբ, ենթադրում է նախորդ տնտեսական համակարգի արագընթաց քայքայում և փաստացի բարեփոխումների անցկացման միաժամանակություն: Գրադուալիստական ուղին բնորոշվում է կերպափոխումների
աստիճանական անցումով, ենթադրում է բարեփոխումների դանդաղ, հաջորդական իրականացում, նախկին տնտեսական համակարգի կառուցվածքային տարրերի առավելագույն օգտագործում, իսկ շուկայի ձևավորման գործում մեծ տեղ է հատկացնում պետությանը:
Անցումային շրջանը բազմաբնույթ գործընթաց է: Անցումը շուկայական տնտեսության
նշանակում է տնտեսական նոր կուրսի իրականացում, որի հիմքում հետևյալ երկարաժամկետ նպատակներն են՝ տնտեսության կառուցվածքային փոփոխություն, շուկայի սուբյեկտների, բարձրտեխնոլոգիական ու մրցունակ արտադրության ստեղծում, քաղաքական,
իրավական, կրթական, մշակութային և բազմաթիվ այլ համակարգերի արմատական նորացում: Անցումային շրջանի չափանիշները բազմազան են, որոնցից կարևորվում են՝
 շուկայական ենթակառուցվածքների ստեղծում և գործարկում,
 պետության դերի փոփոխություն, ձախողումների վերացում,
 իրավական պետության, համապատասխան քաղաքական կառուցվածքի ստեղծում,
 ԽՍՀՄ փլուզման վերջին տարիների հիմնական տնտեսական ցուցանիշների վերականգնում,
 տնտեսական աճի նոր որակի ապահովում,
 հասարակական հարստության մեջ մարդկային կապիտալի բաժնի մեծացում,
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 սեփականության իրավունքի պահպանում,
 աղքատության վերացում, բնակչության բարձր կենսամակարդակի ապահովում,
 տնտեսական շահերի նոր համակարգի ձևավորում:
Նշված երևույթները շատ խորքային են և վերաբերում են հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներին, այդ թվում՝ տնտեսությանը:
Տնտեսական համակարգի կերպափոխումը ՀՀ-ում, ինչպես նաև նախկին ԽՍՀՄ
հանրապետություններում իրականացվել է որոշակի փուլերով՝
 վերակառուցման փուլ,
 փոխակերպման ակտիվ փուլ (գների ազատականացում, սեփականաշնորհում, նոր
ինստիտուցիոնալ կառույցների ստեղծում),
 ինստիտուցիոնալ փուլ (նոր տնտեսական միջավայրի ստեղծում շուկայական հարաբերությունների բնականոն գործունեություն ապահովելու համար),
 կառուցվածքային վերափոխումների փուլ:
Կենտրոնացված պլանային տնտեսության կերպափոխման հիմնաքարը դրվեց դեռևս
ԽՍՀՄ գոյության տարիներին, երբ ազդարարվեց «վերակառուցման կուրսը» և առաջին
քայլերն արվեցին շուկայական տնտեսությանն անցնելու համար: Վերակառուցման այդ
ժամանակաշրջանում նախ՝ նախատեսվում էր արդեն իսկ գործող հասարակական հարաբերությունների կատարելագործում, այնուհետև՝ շուկայական հարաբերությունների
զարգացում: Նշենք, որ այդ տարիներին ԽՍՀՄ-ում տնտեսական իրավիճակը գնալով
վատանում էր, ապրանքների որակը մնում էր ծայրաստիճան ցածր, վերամշակող արտադրության արտադրանքի մեծ մասը միջազգային շուկայում մրցունակ չէր: Ընկել էր աշխատանքի նկատմամբ աշխատողների հետաքրքրությունը: Այս ամենը հանգեցնում էր
անբավարար պահանջարկի, ապրանքային դեֆիցիտի, ինֆլյացիայի, սոցիալական անկայունության հետագա աճի: Հասունացել էր պահը, երբ պետք էր անցում կատարել մի
նոր աստիճանի, տնտեսության զարգացման առավել արդյունավետ ուղու: Տիրող իրավիճակից ելնելով՝ պետությունը պարտավոր էր իրականացնել սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներ, դեմոկրատական հիմունքներով նորացնել սոցիալիզմը, արագացնել սոցիալտնտեսական զարգացումը: Վերակառուցման կուրսը նախատեսում էր տնտեսավարման
մեխանիզմի բարեփոխում, գիտատեխնիկական առաջընթացի ներդրում, ժողովրդական
տնտեսության արմատական վերակառուցում, կառուցվածքային խոր փոփոխությունների
իրականացում: Ենթադրվում էր, որ կենտրոնացված պլանային տնտեսության մեջ նման
վերափոխումները սոցիալիզմին կտային նոր որակ՝ այն հասցնելով զարգացման մեկ այլ
աստիճանի: Սակայն, ինչպես կյանքը ցույց տվեց, գործող ամբողջատիրական համակարգում դա հնարավոր չէր իրականացնել: Ընդհակառակը, օրեցօր մեծանում էր ապրանքների դեֆիցիտը, աճում էին գները: Այլ կերպ լինել չէր էլ կարող, քանի որ այդ տարիներին
պետական մենաշնորհի պայմաններում ձեռնարկությունները շարունակում էին աշխատել
անարդյունավետ, բացակայում էին արտադրության նորացման խթանները, իշխում էր
կենտրոնացված գնագոյացման մեխանիզմը: Երկրում հասունացել էր արմատական նոր
փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը: 1987 թվականին հայտարարվեց ար53

մատական տնտեսական բարեփոխումների նոր կուրսի մասին, որով նախատեսվում էր
ընդարձակել ձեռնարկությունների ու արտադրական միավորումների ինքնուրույնության
սահմանները, անցնել լրիվ տնտհաշվարկի, ինքնաֆինանսավորման և ինքնածախսածածկման: Չնայած որոշակի դրական տեղաշարժերին, իրավիճակը շարունակում էր մնալ
լարված, 1990 թ. գրանցվեց արտադրության անկում: Անհրաժեշտ էր ստեղծել բազմասեփականության վրա հիմնված տնտեսություն: 1991 թվականին ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց, Հայաստանը դարձավ անկախ հանրապետություն:
Անցումային շրջանի երկրորդ փուլը սկսվեց 1992-ին՝ որպես կերպափոխման ակտիվ
փուլ, երբ բարեփոխումները սկսեցին իրականացվել շոկային թերապիայի ուղով: Անհրաժեշտ էր վերափոխել ողջ տնտեսական համակարգը, հասնել ֆինանսական կայունության: Վերափոխումների հիմնական օբյեկտ էին դարձել դրամավարկային, գնային և հարկային ոլորտները, որոնց վրա հեշտությամբ կարելի էր ազդել շոկային թերապիայի միջոցով. կիրառվող մոդելը դիտարկվում էր որպես մոնետարիստական:
Շոկային թերապիայի մոդելը հաջողությամբ կիրառվել է Լեհաստանում, Չեխիայում,
Էստոնիայում, որը ենթադրում էր երկիրը շատ արագ ու հեշտ դուրս բերել ճգնաժամից,
պայմաններ ստեղծել տնտեսական աճի համար, ունենալ ոչ դեֆիցիտային բյուջե գների
ազատականացման, կոշտ դրամավարկային քաղաքականության, պետբյուջեի ծախսերի
կրճատման, պետական սեփականություն հանդիսացող ձեռնարկությունների համատարած սեփականաշնորհման միջոցով: Վերջինս թույլ կտար ստեղծել մասնավոր սեփականության ինստիտուտը, բարձրացնել արդյունավետությունը, համալրել պետբյուջեն պետական սեփականություն հանդիսացող ձեռնարկությունների մի մասի վաճառքից գոյացող
միջոցների հաշվին:
1990-1994 թթ. ընթացքում ՀՀ-ում արձանագրվեց ՀՆԱ կտրուկ անկում: Այդ շրջանում մենաշնորհային վիճակում հայտնված արտադրողները հնարավորություն ստացան
գերշահույթներ կորզելու ոչ թե արտադրության ընդլայնման ու նորացման, այլ ապրանքների դեֆիցիտի պայմաններում գների բարձրացման շնորհիվ: Գները դարձան անկառավարելի՝ աճելով մոտ 10-15 անգամ, կտրուկ ընկավ բնակչության կենսամակարդակը, բնակչության 55 տոկոսը հայտվեց աղքատության եզրին, կրճատվեց վճարունակ պահանջարկը: Ինֆլյացիայի աճն ուղեկցվում էր բանկային տոկոսադրույքի աճով, որն էլ մեծապես
խանգարում էր բարեփոխումների գործընթացին: Նման պայմաններում խոսք լինել չէր
կարող տնտեսական աճի մասին: Վերափոխման ժամանակը, որ նախատեսված էր 1-1.5
տարի, երկարեց և միայն 1995 թվականի վերջին մոտեցավ ֆինանսական կայունության
մակարդակին:
1995 թ., 1994 թ. համեմատությամբ, բյուջետային պակասուրդը կրճատվեց մոտ երեք
անգամ, չնայած դրա մեծ մասը ձեռք էր բերվել բյուջեի ծախսերի արհեստական կրճատման հաշվին, երբ հետաձգվում էին աշխատավարձերի ու տարբեր նպաստների վճարումները, իսկ եկամտային մասը հնարավոր դարձավ փոքր-ինչ ավելացնել՝ պետական արժեթղթերի ներդրման շնորհիվ: 1994-1998 թթ. ընթացքում ՀՆԱ աճի տեմպը կազմեց 131,7%
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կամ միջին տարեկան 6,4%, սակայն ՀՆԱ մակարդակը 1998 թ. հասավ 1990 թ. մակարդակի ընդամենը 61%-ին1:
Կերպափոխումների երրորդ փուլը վերաբերում է ինստիտուցիոնալ վերափոխումներին: Ըստ ժամանակակից ինստիտուցիոնալ տեսության՝ անցումն ավարտվում է այն ժամանակ, երբ ընդհանուր առմամբ ավարտվում է կառուցվածքային նոր հիմքի ձևավորումը2: Նախկին ԽՍՀՄ կերպափոխման փուլում գտնվող համակարգերում ինստիտուցիոնալ կառույցները ոչնչացվել էին, իսկ նորերը դեռ չէին կառուցվել: Սոցիալական համակարգերը չեն կարող լիարժեք գոյություն ունենալ նման ինստիտուցիոնալ վակուումի պայմաններում: Անհրաժեշտ էր գործող ինստիտուտները աստիճանաբար կերպափոխել և
նորերը ձևավորել, իսկ նոր ինստիտուտների ներդրումը հիմնականում ապահովվում էր
«ներմուծման» մեծ ծավալներով, առանց որոնց դրանց ստեղծումը շատ երկար կտևեր:
Մինչդեռ անհրաժեշտ էր արագ ստեղծել այնպիսի տնտեսական միջավայր, որը կնպաստեր շուկայական հարաբերությունների նորմալ գործունեության ապահովմանը: Առաջնահերթ խնդիրներից էր դարձել օրենսդրական միջավայրի միասնականացումը, օրենքների
ու պայմանագրային դրույթների խախտման դեպքում կիրառվող պատժամիջոցների
խստացումը:
Որպես կերպափոխման վերջին շրջան կարելի է առանձնացնել կառուցվածքային վերափոխումների փուլը: Կարևորագույն կառուցվածքային առանձնահատկություններից է
ոչ թե կապիտալի անբավարարությունը, այլ արդեն իսկ կուտակված կապիտալի արդյունավետ տեղաբաշխումը ճյուղերի միջև, որի արդյունքում ներքին ռեսուրսները կօգտագործվեն առավելագույն արդյունավետությամբ, և արտաքին ռեսուրսներ ներգրավելու
կարիք այլևս չի լինի:
Չնայած տնտեսության ազատականացման գործընթացը սկսվեց 1991-1992 թթ., սակայն լիարժեքորեն տեղի չունեցան ինչպես մասնավոր հատվածի ձևավորումը, այնպես էլ
տնտեսության մեջ ինստիտուցիոնալ ու կառուցվածքային փոփոխությունները, շուկայական ենթակառուցվածքների և համապատասխան օրենսդրության ստեղծումը: 1995-1996
թթ. խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները, ներքաղաքական լարվածությունը բացասաբար ազդեցին ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման վրա,
խորանում էր աղքատությունը: 1996-1999 թթ. պաշտոնական վիճակագրական տվյալները փաստում էին «լճացած աղքատության» մասին: Այդ տարիներին աղքատությունը մնացել էր անփոփոխ՝ 55%-ի սահմաններում: ՀՀ պաշտոնապես գրանցված գործազրկության
միջին տարեկան մակարդակը 1992 թ. կազմեց 298600 մարդ: Կորան ԽՍՀՄ խնայբանկերում և ապահովագրական համակարգում ներդրված ավանդներն ու ապահովագրական գումարները: Այս ամենը ստիպում էր իրականացնել խոր վերլուծություն՝ պարզելու,
թե ինչպիսին է առկա սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ինչ սխալներ և բացթողումներ են
եղել, որոնք են դրանց պատճառները: Այդ տարիներին սկսեց գործել «Փարոսը»: Իրակա-
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ՀՀ ԱՎԾ տարեգիրք, Մակրոտնտեսություն, հիմնական բնութագրական փոփոխություններ, 1990:
Нестеренко А., Переходный период закончился. Что дальше?, Вопросы экономики, 2000, N6, с. 4-17.

55

նացված միջոցառումների շնորհիվ՝ 1995 թ. 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն կազմեց 160467 դրամ՝
1994 թ. 56541 դրամի փոխարեն, իսկ 1996 թ. այս ցուցանիշը կազմեց 203612 դրամ1: Տնտեսության ոլորտում աշխուժացում սկսեց գրանցվել 1994-ից հետո: Տնտեսության աշխուժացման փուլում արձանագրվել է նաև ներդրումների կայուն աճ: Հարկային քաղաքականության բարելավման արդյունքում ՀՀ-ում հարկային մուտքերն աճել են և 1998 թ. կազմել ՀՆԱ 9.3%-ը2: Կառավարության կողմից հետևողականորեն անցկացվող միջոցառումների արդյունքում 1996-ին պետբյուջեի եկամուտները, 1995-ի համեմատությամբ, ավելացան 4.5%-ով, 1997-ին, 1996-ի համեմատությամբ, 34.7%-ով և 1998-ին՝ 33.6%-ով: Իսկ
ՀՆԱ նկատմամբ բյուջեի պակասուրդը, 1994 թ. համեմատությամբ, 1998 թ. նվազել է 5.4,
1995 թ. համեմատությամբ՝ 4.5, 1996 թ. համեմատությամբ՝ 2.9, 1997 թ. համեմատությամբ՝
1.0 տոկոսային կետով և կազմել 1.5%3: 1994 թվականից սկսած՝ հանրապետությունում
գրանցվել է արտադրության կայուն աճ, որն էլ հանգեցրել է բնակչության կենսամակարդակի աճին: 1995 թ. գների զգալի կայունացման արդյունքում բնակչության գնողունակությունն ավելացել է 1,6 անգամ: Անցման փուլում մեծ ուշադրություն է դարձվել գործազրկության կրճատմանը՝ կապված մասնավոր հատվածի զարգացման հետ: 1998 թ.
զբաղվածների ընդհանուր թվի 66,2%-ը կենտրոնացված էր տնտեսության մասնավոր
հատվածում, 32,6%-ը՝ պետական հատվածում, իսկ 1,2%-ը՝ հասարակական և կրոնական
կազմակերպություններում և հիմնադրամներում: 1991-ին այդ ցուցանիշները համապատասխանաբար կազմել են 30,1%, 67,2% և 2,7%4: 2000-ից ՀՀ Կառավարության գերակա
նպատակը դարձավ աղքատության հաղթահարումը, և ավելի քան երկու տարվա արդյունավետ համագործակցության արդյունքում 2003 թ. օգոստոսի 8-ին ՀՀ Կառավարության
թիվ 994-Ն որոշմամբ հաստատվեց «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական
ծրագիրը» (ԱՀՌԾ), որի մեջ ներառվեցին սոցիալական քաղաքականության 2003-2015
թթ. հիմնական ուղղությունները: Դա, ըստ էության, ՀՀ անկախության ձեռքբերումից հետո ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջին երկարաժամկետ ռազմավարական
ծրագիրն էր: Սակայն հետագայում տնտեսական աճի բարձր տեմպերը ստիպեցին վերանայել ԱՀՌԾ նպատակային ցուցանիշները: 2008 թ. Կառավարությունը որոշում կայացրեց
ԱՀՌԾ-ն վերանվանել կայուն զարգացման ծրագիր, իսկ 2013 թ.՝ «Ռազմավարական զարգացման ծրագիր»: 1993-2000 թթ. ընթացքում իրականացված սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումները ՀՀ տնտեսությունը տեղափոխեցին զարգացման մի նոր հարթություն, իսկ
առկա չլուծված բազմաթիվ խնդիրների համար այժմ կիրառվում են այլ միջոցառումներ:

1

ՀՀ ԱՎԾ տարեգիրք, 1994-1998 թթ., Տնտեսության աճը և դրա ճյուղային կառուցվածքը:
Նույն տեղում, 1.4: Արտադրված համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքը:
3
Նույն տեղում, 9.2, 9.3: Բյուջեի եկամուտներ, ծախսեր:
4
Նույն տեղում, 10: Աշխատանքի շուկա:
2
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РУЗАННА АРМЕНАКЯН
ФАЗЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ
Ключевые слова: фазы трансформации, экономика Армении,
пути рыночного преобразования, критерии
переходного периода, долгосрочные цели,
трансформационный спад
В развитии человеческого общества особое место занимает переходная экономика. Переходный процесс в Армении начался в конце 20-го века в происходящих в мире новых глобальных
политических и экономических условиях, что не могло не повлиять на стратегию переходного
периода, на рычаги воздействия и на сроки. Трансформация экономической системы в Армении
осуществлялась определенными фазами.В статье рассмотрены эти фазы и их особенности.

RUZANNA ARMENAKYAN
PHASES OF TRANSFORMATION IN RA ECONOMY
Key Words:

phases of transformation, RA economy, paths
of market reforms, criteria of transitional
period, long-term objectives, transformation
decline

Transitional period occupies a special place in development of human society. Transitional period
originated in RA at the end of the 20th century occuring in globally new political and economic
circumstances and had its impact on transitional period strategy, levers of influence and terms.
Transformation of RA economic system was accomplished through certain stages. The stages mentioned
and their peculiarities are considered in the paper.
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ՌՈՄԻԿ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. փոքր բիզնես, միջազգային փորձ, կազմակերպությունների դասակարգում, նպատակային շահույթ, պետական կարգավորում,
անվնասաբերության վերլուծություն, տնտեսական քաղաքականություն, հիմնադիր կապիտալ, ֆինանսական աջակցություն, ստվերային տնտեսություն, տնտեսության մենաշնորհացում
Վերջին տարիներին ՀՀ-ում փոքր բիզնեսի զարգացման ուղղությամբ իրականացված միջոցառումները ցանկալի արդյունք չեն տվել: Հիմնական պատճառը կազմակերպությունների դասակարգման չափանիշների ոչ ճիշտ ընտրությունն է: Աշխատանքում հիմնավորվել է կազմակերպությունների դասակարգման նպատակահարմարությունն ըստ շահութաբերության հարաբերական
մակարդակի: Առաջարկվել է տարբերել կազմակերպությունների հետևյալ խմբերը`
1. գերփոքր. այն կազմակերպություններն են, որոնք ապրանքների իրացման փոքր ծավալների պատճառով չեն կարող շահույթ ստանալ,
2. փոքր. այն կազմակերպություններն են, որոնց իրացման ծավալը հնարավորություն չի ընձեռում բանկային ավանդների եկամտաբերության մակարդակը գերազանցող շահույթ
ստանալու,
3. միջին. այն կազմակերպություններն են, որոնց իրացման ծավալը հնարավորություն է ընձեռում միջին ճյուղային շահութաբերության մակարդակին համարժեք եկամուտներ ստանալու,
4. խոշոր. այն կազմակեպություններն են, որոնց ապրանքների իրացման ծավալը հնարավորություն է ընձեռում միջին ճյուղային շահութաբերության ցուցանիշը գերազանցող մակարդակի եկամուտներ ստանալու:
Առաջարկված մոտեցման կիրառումը թույլ է տալիս ոչ միայն օբյեկտիվ չափանիշի հիման վրա
իրականացնել կազմակերպությունների դասակարգում, այլև ճիշտ կողմնորոշվել փոքր բիզնեսի
առաջանցիկ զարգացմանը միտված հիմնավոր քաղաքականության մշակման և իրացման գործընթացում:

Ներկայումս մենեջմենթի ոլորտի մասնագետները համարում են, որ փոքր և միջին
բիզնեսը ցանկացած տնտեսական համակարգի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, առանց
որի արդյունավետ զարգացման անհնարին է տնտեսության և հասարակության բնականոն առաջընթացը: Դրա մասին է վկայում այն իրողությունը, որ զարգացած երկրների
տնտեսական գործունեության համակարգում փոքր և միջին բիզնեսը զգալի դեր ունի:
Այսպես՝ 1993 թ. տվյալներով ԱՄՆ-ում գործող թվով 20 մլն կազմակերպությունների 99,6
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տոկոսը բաժին էր ընկնում փոքր և միջին բիզնեսին, որոնցում զբաղված են եղել բոլոր
աշխատողների մոտ 60 տոկոսը: Վերջիններիս առաջանցիկ զարգացման քաղաքականության արդյունավետության մասին է վկայում նաև այն իրողությունը, որ 1972-1979 թթ.
ԱՄՆ-ում այդ ոլորտի կազմակերպությունների թիվը աճել է ավելի քան 25 տոկոսով,
որոնց մասնաբաժինը համախառն ներքին արդյունքում կազմել է 40 տոկոս1: Չնայած
ՀՀ-ն Կառավարությունը ոլորտի առաջանցիկ զարգացման ապահովման նպատակով
բազմաթիվ քայլեր է իրականացրել, այնուհանդերձ վերջին տարիներին փոքր և միջին
կազմակերպությունների թիվն ու դերը տնտեսական գործունեության համակարգում գրեթե չեն աճել:
Ինչպես մարդու զարգացումն է սկսվում ծնվելու պահից, շարունակվում անընդհատ
աճով և տարաբնույթ գործունեության ծավալմամբ, այնպես էլ պատմականորեն առավել
հաճախ որպես տնտեսական գործունեության սկզբնական օղակ հանդես են եկել փոքր և
միջին կազմակերպությունները, որոնց մի մասին ժամանակի ընթացքում հաջողվել է աստիճանաբար ընդլայնել գործունեության մասշտաբները և վերափոխվել խոշոր կազմակերպությունների: Հետևապես՝ կարելի է փաստել, որ փոքր և միջին կազմակերպությունները հիմնականում հանդես են գալիս որպես տնտեսական գործունեության ոլորտում նոր
գաղափարների իրականացման, ազգաբնակչության զբաղվածության մակարդակի բարձրացման, ապրանքների թողարկման մասշտաբների ավելացման և խոշոր բիզնեսի ձևավորման միջոց:
2000 թ. դեկտեմբերի 5-ին ընդունված ՀՀ-ը օրենքը «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ոլորտի առաջանցիկ զարգացմանը միտված քաղաքականության մշակման և իրացման համար2 հիմք է: Համաձայն այդ օրենքի՝ ՀՀ-ում ընդունված է փոքր և միջին ձեռնարկությունների հետևյալ դասակարգումը`
1. գերփոքր առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր. աշխատողների միջին ցուցակային թիվը մինչև 10 մարդ է, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում 100 մլն դրամը,
2. փոքր առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր. աշխատողների միջին ցուցակային թիվը մինչև 50 մարդ է, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում 500 մլն դրամը,
3. միջին առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր. աշխատողների միջին ցուցակային թիվը մինչև 250 մարդ է, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշ-
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Мескօн М., Альберт М., Кедеури Ф., Основы менеджмента, “Дело”, М., 1993, с. 45.
«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2000 թ.
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վեկշռային արժեքը չի գերազանցում, համապատասխանաբար՝ 1500 մլն դրամը և
1000 մլն դրամը:
Նույն օրենքով սահմանված են նաև ՓՄՁ-ին պետական աջակցության տրամադրման հիմնական ուղղությունները՝
 իրավական բարենպաստ դաշտի ձևավորումը,
 ֆինանսական և ներդրումային աջակցությունը, երաշխիքների տրամադրումը,
 աջակցող ենթակառուցվածքների ստեղծմանը ու զարգացմանը նպաստելը,
 տեղեկատվական և խորհրդատվական օգնությունը,
 արտաքին տնտեսական գործունեության խթանումը,
 նորարարական գործունեության և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման
աջակցությունը,
 բարենպաստ հարկային քաղաքականության իրականացումը,
 կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը,
 վիճակագրական հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվառման պարզեցված համակարգերի ստեղծումը,
 պետական գնումների գործընթացում աջակցությունը:
Սակայն վերը ներկայացված ուղղություններով իրականացված միջոցառումները հնարավորություն չեն տվել ՀՀ-ին՝ փոքր և միջին բիզնեսի ոլորտում շոշափելի դրական տեղաշարժեր ապահովելու: Նման իրավիճակի դրսևորման հիմնական պատճառներն են`
 ոլորտի զարգացման խթանման նպատակով կազմակերպությունների դասակարգման չափանիշների ոչ ճիշտ ընտրությունը,
 փոքր բիզնեսի առաջանցիկ զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու նպատակով շուկայական հարաբերություններին բնորոշ մրցակցային պայմանների պետական կարգավորման գործընթացում առկա թերությունները,
 ստվերային տնտեսության առկայությունը, որը լուրջ խոչընդոտ է և, անկախ դասակարգման նպատակով կիրառվող չափանիշների օբյեկտիվության աստիճանից,
հնարավորություն չի ընձեռում ոլորտի առաջանցիկ զարգացմանը միտված հիմնավոր քաղաքականության մշակելու և իրականացնելու,
 տնտեսության մենաշնորհացման բարձր մակարդակի առկայության հետևանքով
կապիտալի միջճյուղային տեղաշարժերի խոչընդոտների առկայությունը,
 կազմակերպությունների ստեղծման, հիմնադիր կապիտալի ավելացման բարդ ընթացակարգերի առկայությունը, որոնց պատճառով այդ խնդիրների լուծումն
առնչվում է անհարկի բյուրոկրատական քաշքշուկների հետ,
 ֆինանսական վերահսկողության ընթացակարգերի պարբերականության անորոշության բարձր մակարդակը, հետևապես՝ ոլորտում ներդրումների իրականացման
բարձր ռիսկայնությունը,
 սահմանափակ ֆինանսական հնարավորությունների պայմաններում փոքր բիզնեսի ոլորտի կազմակերպություններում բարձր մակարդակի մասնագիտական որա60

կավորում և ունակություններ ունեցող մասնագետների ներգրավմանն ու շահադրդման արդյունավետ համակարգերի ձևավորման դժվարությունները,
 անվնասաբերության կետին գերազանցող, հետևապես՝ օրենադրական դաշտի
պահաջներին համապատասխան գործունեության ծավալման պայմաններում նպատակային շահույթ ստանալուն անհրաժեշտ ապրանքների թողարկման և իրացման գործընթացի կազմակերպման անհաղթահարելի խոչընդոտները. նման պայմաններում տնտեսավարող սուբյեկտները առավել հաճախ գերադասում են, իրավական (հարկային) և այլ կարգի խախտումներ կատարելով, շահույթ ստանալ,
քան վնասաբեր գործունեություն ծավալել:
Ակնհայտ է, որ փոքր բիզնեսի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ձևավորման հիմնավոր քաղաքականության մշակման և իրացման տեսակետից հատկապես
կարևորվում է կազմակերպությունների դասակարգման չափանիշների ճիշտ ընտրությունը: Տվյալ դեպքում դա հանդես է գալիս որպես հիմնախնդրի ախտորոշման միջոց, որը
պետք է հնարավորություն ընձեռի ճիշտ կողմնորոշվելու ոլորտի զարգացմանը միտված
քաղաքականության մշակման և իրացման գործընթացում:
Ներկայումս, ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում կազմակերպությունների դասակարգման նպատակով կիրառում են հետևյալ
հիմնական չափանիշները`
1. անձնակազմի անդամների միջին տարեկան ցուցակային թիվը,
2. հիմնադիր կապիտալի չափը,
3. ակտիվների ծավալը,
4. շրջանառության (շահույթի, եկամուտների) ծավալը:
Դժվար չէ համոզվել, որ ներկայումս կազմակերպությունների դասակարգման նպատակով կիրառվող, վերը ներկայացված չափանիշներից ոչ մեկը հնարավորություն չի ընձեռում միանշանակ գնահատելու փոքր բիզնեսի ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների շահութաբերության մակարդակը: Այսպես՝ անձնակազմի անդամների միջին տարեկան ցուցակային թիվը, հիմնադիր կապիտալի չափը,
ակտիվների կամ շրջանառության ծավալը հնարավորություն չեն ընձեռում միարժեքորեն
գնահատելու կազմակերպության շահութաբերության ակնկալվող մակարդակը: Քիչ չեն
դեպքերը, երբ անձնակազմի անդամների միջին տարեկան թվի, հիմնադիր կապիտալի,
ակտիվների արժեքի և շրջանառության ծավալի առումով, խոշոր կազմակերպությունների
գործունեության շահութաբերությունը, նույն ցուցանիշների առումով, զգալիորեն զիջում է
փոքր կազմակերպությունների եկամտաբերության մակարդակը: Հաշվի առնելով այդ
իրողությունը՝ կարծում ենք, որ դասակարգման համար անհրաժեշտ է հիմք ընդունել այնպիսի չափանիշ, որը թույլ կտա օբյեկտիվորեն գնահատել տվյալ կազմակերպության շահութաբեր առևտրային գործունեություն ծավալելու իրական հնարավորությունները: Ըստ
էության, բիզնեսի ոլորտում նոր կազմակերպությունների ստեղծման վերաբերյալ որոշման կայացման հիմք են գործունեության այնպիսի ուղիների բացահայտումն ու իրացումը, որոնց միջոցով կարելի է նախատեսված մակարդակի նպատակային շահույթ ստա61

նալ: Վերջինս կազմակերպությունների կառավարման այնպիսի ռազմավարության ընտրություն ու իրացում է, որը թույլ է տալիս միջին ճյուղային շահութաբերության ցուցանիշը
(պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կամ բանկային ավանդների ներգրավման տոկոսադրույքին) հնարավորինս գերազանցող մակարդակի եկամուտներ ստանալ:
Այսինքն՝ ըստ էության, խնդրի լուծումը հանգում է կազմակերպության գործունեության
կառավարման այնպիսի ռազմավարության ընտրությանը, որը թույլ կտա անվնասաբերության կետին այնքանով գերազանցող չափի ապրանքային իրացում ապահովել, որը
թույլ կտա նախօրոք նախատեսված մակարդակի նպատակային շահույթ ստանալ: Սակայն գործնականում միշտ չէ, որ նոր ստեղծված փոքր և միջին կազմակերպությունները
գործունեության սկզբնական շրջանում ի վիճակի են նպատակային շահույթ ստանալ: Հետևապես, վերջինիս ապահովման փաստացի հնարավորություններից ելնելով, հարկ է
ընտրել փոքր բիզնեսի զարգացմանը աջակցելու որոշակի ուղղություններ ու միջոցառումներ:
Հիմք ընդունելով վերը ներկայացված փաստարկները` առաջարկում ենք տարբերել
կազմակերպությունների հետևյալ չորս խմբերը`
1. գերփոքր. այն կազմակերպություններն են, որոնց կողմից թողարկվող և իրացվող
ապրանքների ծավալը չի գերազանցում անվնասաբերության կետին համապատասխանող մասշտաբները, և նույնիսկ արդյունավետ կառավարման դեպքում
դրանք չեն կարող շահույթ ստանալ (նպատակահարմար է ֆինանսական աջակցության տրամադրումը),
2. փոքր. այն կազմակերպություններն են, որոնց կողմից թողարկվող և իրացվող ապրանքների ծավալը այնքանով է գերազանցում անվնասաբերության կետին համապատասխանող մասշտաբները, որ հնարավորություն կա բանկային ավանդների
ներգրավման կամ պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության մակարդակին համարժեք շահույթ ստանալու (նպատակահարմար է ազատել շահութահարկից),
3. միջին. այն կազմակերպություններն են, որոնց կողմից թողարկվող և իրացվող
ապրանքների ծավալը այնքանով է գերազանցում անվնասաբերության կետին համապատասխանող մասշտաբները, որ իրական հնարավորություն կա միջին ճյուղային շահութաբերության մակարդակին համարժեք եկամուտներ ստանալու,
4. խոշոր. այն կազմակերպություններն են, որոնց կողմից թողարկվող և իրացվող
ապրանքների ծավալը այնքանով է գերազանցում անվնասաբերության կետին համապատասխանող մասշտաբները, որ իրական հնարավորություն կա միջին ճյուղային շահութաբերության ցուցանիշը գերազանցող եկամուտներ ստանալու:
Հիմք ընդունելով առաջարկված մոտեցումը՝ կարելի է պնդել, որ ոլորտի առաջանցիկ
զարգացման քաղաքականությունը պետք է նպատակաուղղված լինի միայն գերփոքր և
փոքր կազմակերպությունների գործունեության համար նպաստավոր պայմանների ձևավորմանը: Մյուս երկու խմբերի կազմակերպությունների շահույթը բավարար է տնտեսա62

կան գործունեության ընդլայնման համար: Հետևապես՝ դրանց աջակցելն աննպատակահարմար է:
Ըստ էության, կազմակերպությունների դասակարգման նպատակով մեր առաջարկած չափանիշի կիրառումը հիմնվում է ձեռնարկատիրական գործունեությունից ակնկալվող հիմնական ֆինանսական արդյունքի` շահութաբերության մակարդակի կանխատեսման վրա: Վերջինս հնարավորություն է ընձեռում ճիշտ որոշելու գերփոքր և փոքր կազմակերպությունները, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցների տրամադրման այն չափը,
որը թույլ կտա փոքր բիզնեսի զարգացման համար անհրաժեշտ մակարդակի շահույթ
ստանալ: Այսպես՝ գերփոքր կազմակերպություններին հարկային արտոնությունների տրամադրումն անընդունելի է այն պատճառով, որ այդ խմբում ներառվածները, նույնիսկ լավագույն կառավարման դեպքում, իրականում չեն կարող շահույթ ստանալ: Այդ խմբի
կազմակերպությունների համար որպես ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման խթանման միջոցներ կարող են կիրառվել ֆինանսական միջոցների նպատակային
տրամադրումը, ինչպես նաև վերը ներկայացված բոլոր մոտեցումները: Ընդ որում, տրամադրված ֆինանսական միջոցները պետք է գերփոքր կազմակերպությանը հնարավորություն ընձեռեն տարեկան համախառն ծախսերի նկատմամբ գոնե միջին ճյուղային շահութաբերության մակարդակին համարժեք շահույթ ստանալու: Նույն տրամաբանությամբ
կարելի է որոշել նաև փոքր կազմակերպություններին տրամադրվելիք ֆինանսական միջոցների չափը: Այս դեպքում առանձնահատկությունն այն է, որ այլ հավասար պայմաններում տրամադրվելիք ֆինանսական միջոցները կազմակերպության գործունեությունից
ակնկալվող տարեկան շահույթի չափով ավելի փոքր պետք է լինեն:
Վերը ներկայացվածից հետևում է, որ յուրաքանչյուր որոշակի դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում որոշելու տվյալ կազմակերպության գոյատևման և տնտեսական
գործունեության մասշտաբների ընդլայնմանն անհրաժեշտ, հետևապես՝ տրամադրվելիք
ֆինանսական միջոցների ծավալը: Ընդ որում, ձեռնարկատիրական գործունեության
խթանմանն անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների տրամադրումը պետք է իրականացվի՝
յուրաքանչյուր կազմակերպության զարգացման գործարարության ծրագրի վերլուծության
արդյունքներից ելնելով: Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերջնական արդյունքներն ու տրամադրված միջոցները պետք է հնարավորություն ընձեռեն
լուծելու առևտրային հիմնական նպատակը` նախօրոք նախատեսված մակարդակի նպատակային շահույթի ստացումը:
Ընդհանրացնելով ասենք, որ վերը ներկայացված ոլորտի տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման նպատակով հարկ է ֆինանսների նախարարության կազմում ձևավորել ձեռնարկատիրական գործունեության խթանման խնդիրներով զբաղվող մասնագիտացված ստորաբաժանում` համապատասխան ընդգրկուն լիազորություններով: Դա պետք է պատասխանատվություն կրի յուրաքանչյուր կազմակերպության զարգացման համար տրամադրվելիք ֆինանսական միջոցների ծավալի որոշման և
դրանց արդյունավետ օգտագործման համար:
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Ֆինանսական աջակցության նպատակով տրամադրվելիք գումարի չափը կարելի է
որոշել՝ օգտվելով հետևյալ բանաձևից`
Շ = Գ . Ք - /ՀԾ + ՓԾ . Ք/ 1,

(1)

որտեղ՝
Շ -ն

տվյալ տարում կազմակերպության գործունեությունից ակնկալվող զուտ շահույթն է կամ վնասը, դրամ
Գ -ն կազմակերպության կողմից թողարկման ենթակա ապրանքի միավորի գինն է,
առանց հարկային պարտավորությունների, դրամ
Ք -ն նույն տարում կազմակերպության կողմից թողարկման և իրացման ենթակա
ապրանքների քանակն է,
ՀԾ -ն տվյալ ապրանքի թողարկման և իրացման գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ տարեկան պայմանական հաստատուն ծախսերն են, դրամ
ՔԾ -ն տվյալ ապրանքի միավորի փոփոխուն ծախսերն են, դրամ:
Պայմանական օրինակով դիտարկենք գերփոքր և փոքր կազմակերպություններին
ֆինանսական աջակցության նպատակով տրամադրվելիք գումարի չափի որոշման
առանձնահատկությունները՝ օգտվելով աղյուսակ 1-ում ներկայացված տվյալներից:
Աղյուսակ 1
«Արևիկ» և «Շարմ» ՍՊԸ-ների 2015 թ. ֆինանսատնտեսական գործունեությունից
ակնկալվող արդյունքները բնութագրող հիմնական ցուցանիշները
Հ/հ

Կազմակերպությունը

Ք

Գ

ՓԾ

ՀԾ

1.

«Արևիկ» ՍՊԸ

15000

2150

2000

2250000

2.

«Շարմ» ՍՊԸ

20190

1250

1100

1600000

«Արևիկ» ՍՊԸ 2015 թ. գործունեությունից ակնկալվող տարեկան զուտ շահույթը
կկազմի`
Շ = 2150 . 15000 – 2250000 – 2000 . 15000 = 0 դրամ:
Եթե ընդունենք, որ կազմակերպության գործունեության ոլորտում շահութաբերության միջին տարեկան մակարդակը համախառն տարեկան ծախսերի 20 տոկոսն է,
ապա, ըստ վերը ներկայացված մոտեցումների, տրամադրվելիք ֆինանսական միջոցները կկազմեն`
/2250000 + 2000 . 1500/ . 0,02 = 645000 դրամ:
«Շարմ» ՍՊԸ 2015 թ. գործունեությունից ակնկալվող տարեկան զուտ շահույթը կկազմի`
Շ = 1250 . 20190 - 1600000 – 1100 . 20190 = 1428500 դրամ:

1

Մենեջմենթ, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Տնտեսագետ», Ե.,
2009, էջ 406:

64

Վերջինս կազմակերպության տարեկան պայմանական հաստատուն և փոփոխուն
ծախսերի 6 տոկոսն է` 1428500: /1600000 + 1100 . 20190/: Եթե ընդունենք, որ դիտարկված երկու կազմակերպությունն էլ գործունեություն են ծավալում միևնույն ճյուղում, ապա
«Շարմ» ՍՊԸ–ին տրամադրվելիք ֆինանսական միջոցների ծավալը պետք է կազմի`
/1600000 + 1100 . 15000/ . 0,2 - 1428500 = 3333300 դրամ:
Այսպիսով՝ մեր առաջարկած մոտեցումը հնարավորություն կընձեռի ոչ միայն օբյեկտիվ չափանիշի հիման վրա իրականացնելու կազմակերպությունների դասակարգում,
այլև ճիշտ կողմնորոշվելու փոքր բիզնեսի առաջանցիկ զարգացմանը միտված՝ հիմնավոր
քաղաքականության մշակման և իրացման գործընթացում:

РОМИК АВАНЕСЯН
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: малый бизнес, международный опыт, классификация предприятий, целевая прибыль,
государственное регулирование, анализ безубыточности, экономическая политика,
учредительный капитал, финансовая помощь, теневая экономика, монополизация
Несмотря на предпринятые усилия, темпы развития малого бизнеса в РА остаются
неудовлетворительными. Это, в основном, связано с необоснованным выбором критериев
классификации предприятий. В представленной работе обоснована целесообразность решения
этой проблемы, исходя из уровня относительной рентабельности предприятий. Это позволит выделить следующие группы предприятий:
1. наименьшие: те предприятия, которые из за малого объема реализации не имеют
возможности получения прибыли;
2. малые: те предприятия, обьем реализации которых не позволяет получить прибыль,
превышающую уровень рентабельности банковских вкладов;
3. средние: те предприятия, обьем реализации которых позволяет получить прибыль на
уровне среднеотрослевой рентабельности;
4. крупные: те предприятия, обьем реализации которых позволяет получить прибыль,
превышающую среднеотрослевой уровень рентабельности.
Применение предложенного подхода даст возможность не только обоснованно классифицировать предприятия, но и формировать необходимые условия для разработки эффективной политики развития малого бизнеса.

65

ROMIK AVANESYAN
MAIN OBJECTIVES FOR MOTIVATION OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
Key Words:

business, international experience, classification of enterprises, target profit, government
regulation, breakeven analysis, economic
policy, foundation capital, financial aid,
shadow economy, monopolization

Development rates of small business in Armenia remain unsatisfactory despite efforts taken. This is
mainly due to an unreasonable choice of criteria for classification of enterprises. The present study is
based on solution expediency of this problem outcoming from the level of relative profitability of
enterprises.
This will enable to highlight the following group of companies:
1. smallest companies: companies unable to make profit for reasons of small sales volume
2. small companies: companies, whose sales volume does not enable them to get profit exceeding
profitability level of bank deposits
3. medium companies: companies, whose sales volume enables them to get profit at the level of
average branch profitability
4. large scale companies: companies whose sales volume enables them to get profit exceeding the
level of average branch profitability.
Application of the approach proposed will make it possible not only reasonably classify enterprises,
but also establish necessary conditions for elaboration of efficient policy for small business development.

ԱՆԱՀԻՏ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ազգային տնտեսություն, արտադրական կարողություն, մարդկային կապիտալ, ազգային
տնտեսության մոդել, մրցունակություն
Աշխատանքում, հիմնավորելով քննարկվող հարցի կարևորությունը, ներկայացվել են ազգային տնտեսության արտադրական կարողությունների և մարդկային կապիտալի դերն ու կապը:
Միաժամանակ, թվարկելով ազգային տնտեսության մոդելների դասակարգման առանձնահատուկ
տարբերությունները, փորձ է կատարվել արտացոլելու զարգացած երկրներում գոյություն ունեցող
հնարավոր համեմատական մրցունակության աստիճանները, որոնք նույնպես կարող են ազդել
Հայաստանի ազգային տնտեսության զարգացման վրա:
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Ժամանակակից աշխարհում նկատվում են տարբեր ազգային տնտեսությունների
տնտեսական ինստիտուտների մերձեցման միտումներ՝ որպես շուկայի ինքնակարգավորման և կենտրոնացված կարգավորման մեխանիզմների զուգակցման անհրաժեշտության
հիմնավորում: Այդուհանդերձ, այդ մերձեցումը զարգացման ժամանակակից մարտահրավերների պայմաններում չի երաշխավորում, որ ապագայում ազգային տնտեսության մոդելը արդյունավետ կլինի: Բայց, միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է շուկայական տնտեսության բազմաթիվ խնդիրների լուծումն ուղեկցել գնագոյացման կարգավորմամբ՝ չանտեսելով մի շարք հիմնական հանգամանքներ, մասնավորապես՝
1. տնտեսության տարբեր ոլորտներում պետական կարգավորման և շուկայական
ինքնակարգավորման օպտիմալ հարաբերակցության ընտրություն,
2. տնտեսական կյանքի կենտրոնացված կարգավորման ընթացքում շուկայի մասնակիցների փոխազդեցության ձևերի ընտրություն:
Ազգային տնտեսության մոդելը անկախ կամ սուվերեն պետության տնտեսությունն է,
որը զարգանում է կայուն ինստիտուտների շրջանակներում: Եթե որոշակի երկրների
խմբում օգտագործվում են սոցիալ-տնտեսական միևնույն ինստիտուտները, ապա բազմաթիվ տնտեսագետներ կարծում են, որ դա ռեգիոնալ (տարածաշրջանային) կամ տեղական տնտեսության մոդելն է: Այսպես, օրինակ, առանձնացնում են ոչ միայն շվեդական,
այլ նաև սկանդինավյան տնտեսության մոդելը, քանի որ Սկանդինավյան երկրներում գոյություն ունեն սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունների որոշակի
նմանություններ՝ հատկապես սոցիալական քաղաքականության վրա հիմնված պետական կարգավորման հետ կապված:
Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրության արդյունքները, տնտեսությունները հենվում են կենտրոնացված կարգավորման և շուկայի
մերձեցման սկզբունքների վրա, բայց միայն մի քանի երկրում է, որ ազգային տնտեսության մոդելն արդյունավետ է և ապահովում է քաղաքացիների կայուն ու բարձր կենսամակարդակ: Ազգային տնտեսության մոդելի ձևավորման վրա ազդում են 2 խումբ գործոններ՝
1. ազգային տնտեսության հարստությունը ձևավորող՝ օբյեկտիվորեն գոյություն
ունեցող ռեսուրսներով ապահովվածության հնարավորությունները,
2. հասարակության կողմից սուբյեկտիվ գիտակցությամբ ընտրված՝ այն ձևավորված
և չձևավորված ինստիտուտները, որոնց համապատասխան պետք է օգտագործվեն օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող ռեսուրսների առավելագույն հնարավորությունները:
Ազգային տնտեսության մոդելի ստեղծումը (կատարելագործումն ու բարելավումը),
որին մասնակցում են պետությունը, գործարար հատվածն ու քաղաքացիական հասարակությունը, անգամ զարգացման ժամանակակից մարտահրավերների պայմաններում
միշտ սահմանափակվում են գոյություն ունեցող ռեսուրսների առավելագույն օգտագործման հնարավորություններով կամ կարողություններով: Իրականում, գոյություն ունեցող
ռեսուրսների սահմանափակության պատճառով, հասարակությունը սկզբունքորեն չի կա67

րող դուրս գալ արտադրական հնարավորությունների կորի սահմաններից: Ուստի զարգացման ժամանակակից մարտահրավերների պայմաններում յուրաքանչյուր ազգային
տնտեսության հասարակության զարգացման կառավարման ու կարգավորման հիմքում են՝
 արտադրական կարողությունների ճիշտ սահմանի որոշումը,
 այդ հնարավորությունների սահմանին մոտ գտնվող ռեսուրսների համակցության
բազմությունից այն առավելագույն հասանելի մեծության ընտրությունը, որը ավելի
է բարձրացնում հասարակության բարեկեցության մակարդակը կամ կենսամակարդակը, ընդ որում, ոչ միայն տվյալ պահին, այլ նաև հեռանկարային զարգացման ընթացքում,
 հասարակության մասնակցությունը վերոնշյալ գործընթացներին:
Այս հաջորդական քայլերի իրականացման հաջողությունը պայմանավորված է արտադրողական ուժերի՝ գիտականորեն հիմնավորված օգտագործմամբ, որը պատմական
զարգացման ընթացքում աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում փոփոխությունների է ենթարկվում: Պատահական չէ, որ ժամանակակից աշխարհում ցանկացած ազգային տնտեսության մոդելի վրա ազդող ամենակարևոր գործոններ են մարդկային ռեսուրսները, քանի որ տնտեսական աճի և զարգացման առաջընթացի ապահովման աստիճանը պայմանավորված է բարձրորակ կադրերով: 21-րդ դարի սկզբում հասարակական քննարկման
առարկա են «մարդկային կապիտալ» և «սոցիալական կապիտալ» հասկացությունները,
որոնք հաճախ անվանվում են «մարդկային ռեսուրսներ»:
Մարդկային կապիտալի տնտեսագիտական բացատրությունը տվել է ամերիկացի
հայտնի տնտեսագետ Գերի Բեկերը, ով ապացուցել է մարդկային կապիտալում կատարված ներդրումների շահութաբերության ավելի մեծ մակարդակը մնացածի համեմատությամբ՝ դասակարգելով ըստ 3 խոշոր խմբերի՝
1. մարդկային կապիտալ. գիտելիք, ունակություն, հմտություն, որ ստեղծում է աշխատողը,
2. ֆիզիոլոգիական կապիտալ. առողջություն, ֆիզիկական ուժ, որ աշխատողին փոխանցվում է ծնողներից,
3. սոցիալական կապիտալ. էթիկա կամ վարքագիծ, սոցիալական կապեր, որ ձևավորվում են հասարակության մեջ, ընդ որում, եթե ֆիզիկական և մարդկային կապիտալը որոշում են ձևափոխված ծախսերի մեծությունը, ապա սոցիալական կապիտալը՝ գործարքի ծախսերը:
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ մարդկային կապիտալը, լինելով գնագոյացման վրա
ազդող ամենակարևոր գործոններից մեկը, առանձնահատուկ մոտեցում է պահանջում՝
չանտեսելով տարբեր ժամանակներում և տարբեր երկրներում տնտեսավարման համակարգերի տարբերությունները: Ժամանակակից պայմաններում ազգային տնտեսության
մոդելների դասակարգման հիմքում են մի քանի ազգային տնտեսավարման համակարգեր, որոնք միմյանցից տարբերվում են բազմաթիվ չափանիշներով: Ազգային տնտեսավարման համակարգերը կարելի է դասակարգել ըստ հետևյալ առանձնահատկությունների՝
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1. շուկայական հարաբերությունների զարգացման փուլեր (ազատ կապիտալիզմի
ազգային տնտեսություն, ժամանակակից կապիտալիզմի ազգային տնտեսություն,
կենտրոնացված պլանավորման և կառավարման ազգային տնտեսություն, «ավանդական» ազգային տնտեսություն),
2. միջազգային տնտեսավարման պայմաններում ինտեգրման գործընթացում
ընդգրկման մակարդակ (փակ ազգային տնտեսություն, բաց ազգային տնտեսություն),
3. սոցիալ-տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացման մակարդակ (զարգացած
ազգային տնտեսություններ, զարգացող ազգային տնտեսություններ, թույլ զարգացած ազգային տնտեսություններ),
4. տնտեսության կառուցվածք (ագրարային արդյունաբերական ազգային տնտեսություն և այլն),
5. երկրների տարածքի չափեր (փոքր, միջին, խոշոր և ամենախոշոր ազգային տնտեսություններ),
6. էթնիկական կամ ազգային հատկանիշ (Ավստրիայի ազգային տնտեսություն,
Մեծ Բրիտանիայի ազգային տնտեսություն, այլ ազգային տնտեսություններ),
7. տարածաշրջանի հատկանիշ (Ասիախաղաղօվկիանոսյան, եվրոպական, աֆրիկյան, լատինամերիկյան և այլ երկրների ազգային տնտեսություններ),
8. միգրացիոն հոսքերի փոփոխություն (խթանող, կաշկանդող, տեղահանող և այլն):
Ժամանակակից խառը տնտեսական համակարգի վրա հիմնված ազգային տնտեսության մոդելների բազմազանության մեջ կարելի է առանձնացնել երեք հիմնական տարածաշրջանային տարատեսակներ, որոնք որոշում են ժամանակակից աշխարհի սոցիալտնտեսական զարգացումը.
1. ամերիկյան լիբերալ կամ ազատական մոդել. բնորոշ է պետական կարգավորման
նվազեցումը, հենվում է հիմնականում տնտեսական կյանքի իրավական կարգավորման վրա,
2. արևմտաեվրոպական սոցիալ-դեմոկրատական մոդել. շեշտադրվում է պետության
սոցիալական քաղաքականությունը,
3. ճապոնական նահապետական-կորպորատիվ մոդել. կառավարությունը հիմնականում զբաղվում է տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարությամբ:
Ամերիկյան լիբերալ կամ ազատական մոդելը ամբողջությամբ մոտ է մաքուր շուկայական տնտեսությանը: Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, ընդհակառակը, ավելի ուժեղ
են պետական կարգավորման ավանդույթները: Ծայրահեղ դեպքում ներկայացվում է Շվեդիայի տնտեսությունը, որը հաճախ անվանվում է «շվեդական սոցիալիզմ»: Ճապոնական
մոդելը միջանկյալ դիրք է զբաղեցնում ամերիկյանի և արևմտաեվրոպականի միջև:
1933-1941 թթ. ԱՄՆ Կառավարությունը հրաժարվեց տնտեսությանը չմիջամտելու դիրքորոշումից, կազմակերպվեցին խոշորամասշտաբ քաղաքացիական աշխատանքներ գործազուրկների համար, ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերվեց ֆերմերներին, օրինա69

կանացվեցին արհմիությունները, ընդունվեց «ազնիվ մրցակցության» օրենսգիրք: 1960ական թթ. ԱՄՆ Կառավարության համար քեյնսյան քաղաքականությունը վերելքի բարձրագույն կետ դարձավ, երբ Դ. Ֆ. Քենեդին և Լ. Ջոնսոնը գիտակցաբար ավելացրին բյուջետային պակասուրդը՝ տնտեսական աճի խթանման նպատակով: 1980-ական թթ., Ռ.
Ռեյգանի ժամանակաշրջանում, Կառավարությունը, կրճատելով պետական ծախսերի
հատկապես սոցիալական բաժինը, վերականգնեց բյուջեի հաշվեկշռվածությունը և հրապարակեց պահպանողական տնտեսության շրջադարձային ծրագիրը:
Եթե ամերիկյան մոդելը անվանում են ազատ ձեռնարկատիրության ամբողջության,
ապա արևմտաեվրոպականը՝ սոցիալական շուկայական տնտեսության: Դրա վառ օրինակ են Գերմանիան և Շվեդիան: Գերմանական մոդելի հայրեր են համարվում Օ. Բիսմարկը (1883 թ. սոցիալական ապահովության մասին օրենքի ընդունման համար) և Լ.
Էրխարդը (տնտեսության վերականգնման ծրագրի իրականացմամբ): Շվեդական մոդելը
ձևավորվել է 1930-ական թթ., երբ իշխանության եկան սոցիալ-դեմոկրատները, իսկ
1938 թ. կենտրոնական արհմիությունները և ձեռնարկատերերի միությունն ամփոփեցին
կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքման և աշխատանքային տարաձայնությունների խաղաղ
մեթոդներով կարգավորման Սալտշեբադենասկոյի համաձայնագիրը: Շվեդական մոդելը
հաճախ անվանում են գործառնական կամ ֆունկցիոնալ սոցիալիզմի: Գերմանական խառը տնտեսության զարգացումը «արտադրական դեմոկրատիայի» միջոցով հանրայնացումն է ֆիրմաների մակարդակում:
Խառը ազգային տնտեսության ճապոնական մոդելը ղեկավարվում է հայտնի սկզբունքով՝ «ֆիրման՝ մեկ ընտանիք»: Ճապոնական տնտեսությունն անվանում են «մրցունակ
կոմունիզմ», որը ուժեղ է ոչ այնքան պետական կարգավորման, որքան ներֆիրմային
հանրայնացման առումով:
Ներկայացված դասակարգումների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ժամանակակից մարտահրավերների պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության համար
գիտելիքահենք առաջընթաց ապահովող բարեփոխումները, չանտեսելով Ռուսաստանի
դերն ու նշանակությունը, կլինեն արժանահավատ:

АНАИТ БАГДАСАРЯН
ПРЕТЕНЗИИ (ТРЕБОВАНИЯ) СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ И МОДЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: национальная экономика, производственные мощности, людской капитал, модель
национальной экономики, конкурентоспособность
В работе, обосновывая важность обсуждаемого вопроса, представлена роль и связь производственных мощностей и людского капитала в национальной экономике. Одновременно, пере-
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числяя различия специальных классификаций национальных моделей экономики, была сделана
попытка показать влияние и развитие современных вызовов на потенциально существующих
уровнях конкурентоспособности в развитых странах, которые тоже могут влиять на развитие национальной экономики Республики Армении.

ANAHIT BAGHDASARYAN
CHALLENGES OF CONTEMPORARY DEVELOPMENT AND MODELS OF NATIONAL
ECONOMY
Key Words: national economy, industrial capacities, human
capital, national economic model, competitiveness
Substantiating the importance of the issue under discussion, the role and relationship of production capacity and human capital in national economy is presented. At the same time, listing specific
differences of classification in national models of economy, the author tried to show the effect of
contemporary challenges on potentially existing levels of competitivness in developed countries, that
can also influence the development of RA national economy.

ԼԻԼԻԹ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. նորամուծական ակտիվություն, ֆինանսավորման աղբյուրներ, նորամուծական ոլորտ,
տնտեսական զարգացում
Հոդվածում ուսումնասիրվել են այն հիմնական խոչընդոտները, որոնք ազդում են ՀՀ-ում ինովացիոն (նորամուծական) տնտեսության ձևավորման ու զարգացման վրա: Դրանց հաղթահարման արդյունքում ՀՀ-ն զարգացող երկրների շարքում կգրավի առաջատար դիրքեր։

Տնտեսական համակարգն ամբողջությամբ և տնտեսավարման ներկայիս պայմանները, ինչպես նաև վերջին ժամանակներում ձևավորված տնտեսության կառուցվածքը ոչ
միայն չեն նպաստում մեր երկրի կայուն տնտեսական զարգացմանը, այլև այն դարձնում
են խոցելի բազմաթիվ արտաքին ազդակների հանդեպ։ ՀՀ տնտեսությունը կառուցվածքային լուրջ փոփոխությունների կարիք ունի, որոնք իրականացնելիս որպես գերակա ուղղություն անհրաժեշտ է խթանել նորամուծական ակտիվությունը։
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Ակնհայտ է, որ անցումը նորամուծական տնտեսության պահանջում է ֆինանսավորման մեխանիզմների և ուղիների կտրուկ բարելավում, հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարվող ներքին ծախսերի ծավալների ավելացում, տեխնոլոգիաների
առևտրայնացման մեխանիզմների մշակում, մասնավոր ոլորտում ինովացիոն ակտիվության խթանում և այլն։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս բոլոր հիմնախնդիրներն արդյունավետ լուծում կարող են ստանալ միայն այն պարագայում, երբ մեր
տնտեսությունում ստեղծվեն նորամուծությունների և նորագույն տեխնոլոգիաների՝ ֆինանսավորման ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող համակարգեր,
որոնց շնորհիվ միայն մասնավոր կապիտալը այլ ոլորտներից կհոսի դեպի տվյալ ոլորտ։
Ուսումնասիրելով ԱՎԾ տվյալները ( աղյուսակ 1)՝ տեսնում ենք, որ ՀՀ-ում 2000-2005
թթ. հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին ծախսերի ֆինանսավորման ծավալներն ավելացել են 2.5 անգամ, մինչդեռ դրանցում բյուջետային միջոցների
հաշվին գիտության ֆինանսավորման ծավալները` 1.7 անգամ, ինչը մեզ թույլ է տալիս
վստահորեն ասել, որ նորամուծական ակտիվության մակարդակը մեր հանրապետությունում 2000-ականներից հետո աճի որոշակի միտումներ է արձանագրել։ Բացի այդ, հարկ
է ընդգծել այն հանգամանքը, որ հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված
ծախսերը տնտեսավարման ներկա պայմաններում պետք է բաշխվեն համամասնորեն։
Ճիշտ է, կան ճյուղեր, որտեղ դեռևս պետք է պահպանվի և ավելացվի ֆինանսավորման
բյուջետային միջոցների մասնաբաժինը, մինչդեռ տնտեսական արդյունավետության տեսանկյունից, ինչպես նաև, հաշվի առնելով ներկայիս շուկայական տնտեսակարգի մրցակցային առավելությունները, կարող ենք փաստել, որ հետազոտությունների և մշակումների
վրա կատարվող ծախսերի ֆինանսավորման մեջ մասնավոր ներդրողի միջոցներն ավելի
արդյունավետ կլինեն։
Աղյուսակ 1
Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին ծախսերը ՀՀ-ում,
2000-2012 թթ.
Ցուցանիշ

2000

2005

2010

2011

2012

Ներքին ծախսեր, ընդամենը՝ մլն դրամ

1904.2

4814.4

7987.9

9276.6

9713.2

Բյուջետային միջոցների հաշվին

1519.1

2593.2

5398.0

6066.2

6750.6

0.18

0.2

0.2

0.2

0.2

%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ

Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիոն ակտիվության ցածր մակարդակի
պատճառներից են նաև գիտահետազոտական գործունեության տարբեր ուղղությունների
ծախսերի ոչ արդյունավետ բաշխվածությունը և ֆինանսավորման աղբյուրների խիստ
բևեռացումը։
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Գծապատկեր 2. ՀՀ-ում գիտական հետազոտություններին և մշակումներին հատկացված
ծախսերի բաշխումն ըստ գիտահետազոտական գործունեության ուղղությունների, %, ծախսերի ընդհանուր ծավալի նկատմամբ, 2012-2013 թթ.1

Գծապատկեր 3. ՀՀ-ում գիտական հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված
ծախսերն ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, %, 2012-2013 թթ.2

Վիճակագրական վերլուծությունից ակնհայտ է, որ նորամուծությունների ֆինանսավորման մեջ գերիշխում են բյուջետային հատկացումները։ Եթե 2012-ին դրանք 69.4 տոկոս են, ապա 2013-ին ավելացել են` կազմելով 71.7 տոկոս։ Հակառակ է պատկերը պատվիրատուների միջոցների հաշվին նորամուծային նախագծերի ֆինանսավորման ծավալների առումով. ցուցանիշն ունեցել է ոչ թե աճման, այլ նվազման միտում։ 2013-ին դա նվազել է 3.9 տոկոսային կետով, որը վկայում է միջոցների ոչ արդյունավետ ծախսման մասին։
1
2

Կազմված է ՀՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա:
Կազմել է հեղինակն ըստ ԱՊՀ երկրների ազգային վիճակագրական ծառայությունների տվյալների:
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Աղյուսակ 2
Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին ծախսերի ցուցանիշները
տարբեր երկրներում, 2011 թ.

Երկիր

Հայաստան
ԱՄՆ
Ճապոնիա
Մեծ Բրիտանիա
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Հնդկաստան
Բրազիլիա
Չինաստան
Զարգացած երկրներ
Զարգացող երկրներ

Հետազոտությունների և
մշակումների վրա
կատարված ծախսեր,
%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ

Հետազոտությունների և
մշակումների վրա
կատարված ծախսեր,
1 բնակչի հաշվով, դոլար

0.2
2.79
3.39
1.85
2.25
2.89
0.81
1.21
1.84
2.30
1.00

14.5
1306
1046.4
659
693.1
988.3
26.4
124.2
133.8
710
59

Հետազոտությունների և
մշակումների վրա
կատարված ծախսեր,
1 հետազոտողի հաշվով,
դոլար
10.8
245
166.2
215
157.4
186.3
125
107
107.8
198
101

Հայաստանի Հանրապետության և այլ, մասնավորապես՝ արտասահմանյան առաջատար երկրների տնտեսական ցուցանիշների համեմատությունից տեսնում ենք, որ մեր երկիրն ակնհայտորեն հետ է մնում նորամուծական ոլորտում ներդրումային ակտիվությունը
բնութագրող մի շարք առանցքային ցուցանիշներով։
Նորամուծական ակտիվության վրա էական ազդեցություն ունեն նաև գիտատեխնիկական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունները, որոնց թիվը մեր հանրապետությունում վերջին տարիներին գնալով նվազում է։

Գծապատկեր 4. Գիտատեխնիկական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների քանակը ՀՀ-ում, 2008-2013 թթ.1
1

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թ., էջ 295:
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Եթե 2008 և 2009 թթ. ՀՀ-ում գործում էր գիտատեխնիկական աշխատանք իրականացնող 83 կազմակերպություն, ապա 2010-ից ի վեր դրանց քանակը կրճատվեց՝ հասնելով 62-ի, ինչը տասնյակ անգամ ցածր է զարգացող երկրների նույն ցուցանիշից։
Այսպիսով՝ նորամուծական ակտիվության ցածր մակարդակը մեր հանրապետությունում պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնցից կարևորագույնն են.
 գիտական հետազոտությունների և մշակումների առևտրայնացման ոչ արդյունավետ մակարդակը,
 օրենսդրաիրավական անկատարությունը, որը դժվարացնում է մտավոր սեփականության նկատմամբ իրավունքի պաշտպանությունը,
 հայրենական վենչուրային շուկայի թերզարգացածությունը,
 պետության կողմից կազմակերպությունների նորամուծական գործունեության ֆինանսավորման ոչ բավարար մակարդակը,
 հայրենական ինովացիոն արտադրանքի ցածր պահանջարկը ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտասահմանյան շուկաներում:
Հայաստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագրով 2014 թ., 2015 թ. և 2016 թ. գիտության ֆինանսավորման ծավալները նախատեսվում է ավելացնել, համապատասխանաբար՝ 10.8, 10.5 և 11.8%-ով1: Այդուհանդերձ, նույնիսկ այդ պայմաններում մեր հանրապետությունը դեռևս չի ապահովում տնտեսական զարգացման անհրաժեշտ մակարդակ նորամուծական քաղաքականության բնագավառում։
Ներկայիս բյուջետային միջոցների անբավարարության պարագայում նորամուծություններին ուղղված ծախսերի ավելացում կարող է տեղի ունենալ հայրենական գործարարության ինովացիոն ակտիվության ընդլայնմամբ, միաժամանակ, մեծ դերակատարություն վերապահելով արտասահմանյան մասնավոր կապիտալի ներհոսքին տեղական
բարձրտեխնոլոգիական ոլորտներ։ Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարվող ընդհանուր ծախսերում մասնավոր հատվածի տեսակարար կշիռն առնվազն 1.5-3
անգամ պետք է ավելացվի՝ հասնելու համար զարգացած երկրների մակարդակին, ինչը,
սակայն, աստիճանական գործընթաց է, և հասկանալի է, որ միանգամից իրականացնել
հնարավոր չէ։

1

Հայաստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, էջ 160:
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ЛИЛИТ БАГДАСАРЯН
ОСНОВНЫЕ ПРЕГРАДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РА
Ключевые слова: инновационная активность, финансовые
источники, инновационная сфера, экономическое развитие
В статье рассматриваются основные преграды на пути формирования и развития инновационной экономики в РА, в случае преодоления которых РА займет передовые позиции среди
развивающихся стран.

LILIT BAGHDASARYAN
MAIN OBSTACLES TO FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY IN RA
Key Words: innovative activity, financial sources, innovative
sphere, economic development
Main obstacles influencing the formation and development of RA innovative economy are considered in the article, and an attempt is made to show that RA will be in leading positions among
developing countries providing that it overcomes these obstacles.

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտ

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հեռահաղորդակցություն, շահույթ, ինտերնետ, պետական կարգավորում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, բաժանորդ, կապի
պարտավորություններ, միջազգային շուկա
Վերլուծելով ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի հիմնախնդիրները՝ կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է կատարելագործման նպատակով կատարել քայլեր՝ ելնելով սպառողների և կարգավորող
անձանց իրավունքների պաշտպանության ու շահերի հավասարակշռման, մրցակցային միջավայրի զարգացմանն անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման, կարգավորվող ենթակառուցվածքներում
արդյունավետ ներդրումների խրախուսման և կարգավորման դաշտի թափանցիկության ապահովման առաջնահերթություններից:
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Հեռահաղորդակցության ոլորտը ոչ միայն ՀՀ տնտեսության առաջատար և դինամիկ
զարգացող ճյուղերից է, այլև համարվում է տնտեսության գերակա ուղղություն1: Ընդ
որում, խնդիր է առաջանում ներկայացնելու այս ոլորտը կարգավորող իրավական, տնտեսական և նորմատիվային դաշտը, հիմնավորել դրա առաջընթացին նպաստող կամ խոչընդոտող գործոնները՝ անդրադառնալով մարտահրավերներին և զարգացման հնարավորություններին:
Հետևաբար, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հեռահաղորդակցության ոլորտը կարգավորող պետական մեխանիզմները, վերլուծենք պետության կողմից
կիրառվող լծակների ազդեցությունը հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման վրա:
Առաջին հերթին, անհրաժեշտ է վերլուծել ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի իրավիճակը` այն բնորոշող շուկայական տարրերով, ավելի հստակ պատկերացնել մրցակցային դաշտը, պարզել, թե կառուցվածքային որ շուկաներն են առավել գրավիչ ու հեռանկարային:
Հայաստանի Հանրապետության հեռահաղորդակցության ոլորտը կարգավորվում է
«Հեռահաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքը2, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործողության ծրագրով, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության՝ ոլորտը
զարգացնելու նպատակով ընդունված ինտերնետ կառավարման սկզբունքները հաստատելու մասին նախագծով3:
Գործունեության իրականացման իրավական հիմքերը, դրա մասնակիցների իրավասությունն ու պատասխանատվությունը, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության ծառայություններից օգտվողների իրավունքների պաշտպանության նորմերը սահմանվում են «Հեռահաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքով4: Համաձայն սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի՝ հեռահաղորդակցության ցանցը տեխնիկական միջոցների համակարգ է, որի միջոցով իրականացվում է հեռահաղորդակցությունը5: Իսկ հեռահաղորդակցության տեխնիկական միջոցները հեռահաղորդակցության հաղորդումների ընդունման, մշակման և հաղորդման
համար օգտագործվող մեքենաներն ու սարքավորումներն են:
Հեռահաղորդակցության ոլորտում գործունեության մասնակիցները դասակարգվում
են 3 խմբում`
1. Հայաստանի Հանրապետության կապի նախարարություն, որը կարգավորում է
հեռահաղորդակցության բնագավառի գործունեությունը,
2. հեռահաղորդակցության բնագավառում ծառայություններ մատուցող՝ Հայաստանի
Հանրապետության և օտարերկրյա ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք կամ
հեռահաղորդակցության օպերատորներ,
1

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2013 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր, էջ 10:
«Հեռահաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենք: Ընդունել է Ազգային ժողովը, 17 փետրվարի 1998 թ.:
3
«Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարական ծրագիր: Ինտերներտ կառավարման սկզբունքները հաստատելու մասին նախագիծը», էջ 6:
4
Նույն տեղում, հոդված 1:
5
Նույն տեղում, հոդված 3:
2
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3. հեռահաղորդակցության ծառայություններից օգտվողներ կամ սպառողներ1:
Հեռահաղորդակցության ոլորտի սակագնային քաղաքականությունը կարգավորվում
է «Հեռահաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածով2, համաձայն որի՝ հեռահաղորդակցության ծառայությունների սակագները հաստատում է լիազորված մարմինը`
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության սահմանած կարգով, և դրանք ամրագրվում են հեռահաղորդակցության բնագավառում գործունեության իրականացման լիցենզիայում: Սակագները սահմանվում են` ելնելով հեռահաղորդակցության ցանցերի շահագործման, սպասարկման, վերազինման և զարգացման հետ կապված ծախսերի ծածկման, կապիտալ ներդրումների հատուցման, շահութաբերության ապահովման, ինչպես
նաև տնտեսավարման շուկայական այլ պահանջներից: ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի միասնական հաշվառման հետ կապված՝ դեռևս գոյություն ունեն բացթողումներ:
Մասնավորապես՝ 2013 թ. հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
գործունեության ծրագրով, որոշվել է, թե որ բաժանորդն է համարվում ակտիվ3, սակայն
բջջային կապի օպերատորները տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվություններ ներկայացնելիս մասնակիորեն են պահպանում տվյալ որոշման պահանջները: Այդ ընկերությունները, լինելով միջազգային խոշոր կորպորացիաների դուստր
ընկերություններ Հայաստանում, կառավարչական հաշվառման հաշվետվություններում
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների հաշվարկներն իրականացնում են ներկորպորատիվ մեթոդական ցուցումների հիման վրա և նույն մոտեցումն էլ կիրառում են հիմնական
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվություններ հրապարակելիս:
Հավելենք նաև, որ 2013 թ. Երևանում հեռախոսակապի ծառայություններից օգտվում է
15-69 տարեկան տարիքային խումբը, որի 86%-ն ունի միայն 1 բջջային հեռախոս, իսկ 2
հեռախոս` շուրջ 12%-ը, սակայն, այդ առումով, կարծում ենք, որ պատկերը, կարծես, շեղվում է իրականությունից: Ավելին, Երևանի 25-34 տարեկան բնակիչներից յուրաքանչյուր
4-րդը բջջային ինտերնետից օգտվում է օրական 1 ժամից ավելի4: Այս տվյալները ցույց են
տալիս, որ ՀՀ բջջային կապի օպերատորները, որպես միջկորպորատիվ կառավարման
օղակի մաս, արդյունքները չեն ամփոփում ֆինանսական հաշվետվություններում` դրանք
արձանագրելով միայն կառավարչական հաշվետվություններում:
ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի կազմակերպությունները ներկայումս շահույթ են
ստանում՝ հիմնականում ձայնային ծառայություններ տրամադրելով։ Հետևաբար` Հայաստանում համացանցի զարգացումն անմիջապես կապված է հեռահաղորդակցման ոլորտի
զարգացման հետ։ Եթե համեմատենք ԽՍՀՄ տարիների հետ, ապա Խորհրդային Հայաստանը հեռահաղորդակցման ոլորտում զբաղեցնում էր 4-րդ տեղը` Մերձբալթյան
երկրներից հետո:
1

«Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարական ծրագիր: Ինտերներտ կառավարման սկզբունքները հաստատելու մասին նախագիծը», հոդված 4:
2
Նույն տեղում, հոդված 16:
3
http://www.rtarmenia.am/news/view/erebuni
4
Նույն տեղում:
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Հեռահաղորդակցության ոլորտի պետական կարգավորման արդյունավետ մեխանիզմի ընտրությունը, վստահ ենք, շատ կարճ ժամանակահատվածում տվյալ ճյուղը կդարձնի բավական զարգացած և շահութաբեր ոչ միայն ՀՀ տնտեսության այլ ոլորտների, այլև
տարածաշրջանի հետանցումային երկրների համեմատությամբ: Մինչդեռ ներկայումս այդ
համեմատությունները ՀՀ-ի օգտին չեն: Այսպես՝ Հարավային Կորեայում և Ճապոնիայում
գրեթե յուրաքանչյուր բնակարանում կա օպտիկամալուխային կապ, Վրաստանում բաժանորդներն օգտվում են ավելի բարձրորակ կապից (համացանցի արագությունը մի քանի
անգամ ավելի մեծ է, քան Հայաստանում)1։
Սակայն, պետք է նշել, որ հիմք ընդունելով ոլորտի ձեռքբերումների և թերացումների
վերաբերյալ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2013 թ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային զեկույցը, Հայաստանը ցանցային պատրաստվածության
աստիճանով դիրքերը բարելավել է 12 կետով՝ 144 երկրների շարքում զբաղեցնելով 82-րդ
հորիզոնականը։ Չնայած առաջընթացին՝ Հայաստանը ԱՊՀ-ում առաջ է միայն Տաջիկստանից (112-րդ տեղ) և Ղրղզստանից (118-րդ), այն դեպքում, երբ հարևան Թուրքիային (42-րդ տեղ) զիջում է 37 կետով, Ադրբեջանին (56-րդ տեղ)՝ 26 կետով, Վրաստանին
(65-րդ տեղ)՝ 17 կետով։ Ցանցային պատրաստվածության համաթիվը ցույց է տալիս
երկրների՝ տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների գլոբալ զարգացումներին մասնակցելու և դրանցից օգտվելու պատրաստվածության աստիճանը։ Դա հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով չորս հիմնական բաղադրիչներ՝ միջավայր, պատրաստվածություն, օգտագործում, ազդեցություն։
Ըստ աղյուսակի՝ ընդհանուր ցուցչի դրական տեղաշարժ են արձանագրել գրեթե բոլոր երկրները՝ բացառությամբ Ղրղզստանի։ Ամենից էականը Վրաստանի առաջընթացն է
(+23): Ադրբեջանը նույնպես բարելավել է դիրքը (+5):
2013 թ. Հայաստանի բջջային հեռախոսակապի շուկայում գործում է «3-ի և 4-ի» կանոնը, ինչը ենթադրում է, որ շուկայում կա 3 հիմնական խաղացող, որոնցից առաջինի`
Viva Cell-MTS-ի մասնաբաժինը՝ մոտ 60%, 4 անգամ ավելի է երրորդ օպերատորի`
Orange-ի մասնաբաժնից, իսկ սա, իր հերթին, վկայում է այս շուկայում արդյունավետ
մրցակցային միջավայրի առկայության մասին2:
Հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում
նպաստում է պետական կարգավորման մեխանիզմների փոփոխությանը: Ճիշտ է, այս
ոլորտի կարգավորման հիմնական սուբյեկտը պետությունն է՝ իր տնտեսական, իրավական և ֆինանսական ենթակառուցվածքներով: Սակայն տնտեսավարման ժամանակակից պայմաններում ՏՏ ոլորտի առաջընթացը և այդ նպատակով իրականացվող քաղաքականությունը նպաստավոր միջավայր են ստեղծում, որտեղ հետզհետե փոքրանում է
պետության դերը հեռահաղորդակցության ոլորտի կարգավորման և զարգացման գործում:
1
2

http://civilnet.am/wp-content/uploads/2013/04/4343
Տվյալներն ըստ հեղինակի:
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Աղյուսակ 1
Տարածաշրջանի հետանցումային երկրներում ցանցի պատրաստվածության համաթիվն ու
բաղադրիչները 2013 թ. և փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատությամբ1
Ցանցային
պատրաստվածություն
Երկիր

Միջավայրի
բաղադրիչ

Պատրաստվածության
բաղադրիչ

Օգտագործման
բաղադրիչ

Ազդեցության
բաղադրիչ

2013 թ. Փոփովարկախունիշ
թյուն
+/-

2013 թ. Փոփովարկախունիշ
թյուն
+/-

2013 թ. Փոփովարկախունիշ
թյուն
+/-

2013 թ. Փոփովարկախունիշ
թյուն
+/-

2013 թ.
վարկանիշ

Փոփոխություն
+/-

Ղազախստան

43

-12

66

-15

50

+2

42

+23

37

-12

Ռուսաստան

54

+2

102

-2

32

0

56

+4

53

+20

Ադրբեջան

56

+5

77

0

51

+10

52

+5

59

+11

Վրաստան

65

+23

73

-1

48

+45

77

+17

76

+11

Ուկրաինա

73

+2

105

+12

29

+4

95

-11

81

-6

Հայաստան

82

+12

90

+20

73

+17

79

+10

83

+16

Տաջիկստան

112

+2

80

+7

118

-3

103

-12

102

-1

Ղրղզստան

118

-3

137

-5

103

-2

123

-1

123

-9

Հետևաբար` անհրաժեշտ է կատարելագործել ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտը`
ելնելով սպառողների և կարգավորվող անձանց իրավունքների պաշտպանության ու շահերի հավասարակշռման, մրցակցային միջավայրի զարգացմանն անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման, կարգավորվող ենթակառուցվածքներում արդյունավետ ներդրումների
խրախուսման և կարգավորման դաշտի թափանցիկության ապահովման առաջնահերթություններից:
КРИСТИНЕ БАГДАСАРЯН
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СФЕРЫ В РА
Ключевые слова: телекоммуникация, прибыль, интернет, государственное регулирование, информационные технологии, абоненты, сетевые
обязательства, международный рынок
Обобщая проблемы телекоммуникационной сферы, полагаем, что необходимо усовершенствовать телекоммуникационную сферу РА, исходя из приоритетов защиты прав и
балансирования интересов потребителей и регулирующих лиц, создания необходимых условий
для развития конкурентной среды, стимулирования эффективных инвестиций в регулируемых
инфраструктурах и обеспечения прозрачности регулируемого поля.
1

http://civilnet.am/wp-content/uploads/2013/04/4343.jpg
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KRISTINE BAGHDASARYAN
STATE REGULATION ISSUES OF RA TELECOMMUNICATIONS
Key Words: telecommunications, profit, internet, state
regulation, information technologies, subscribers, network liabilities, global market
Summarizing issues in telecommunications sphere, the author believes that improving RA
telecommunications is needed outcoming from priorities of consumer rights protection and balancing
interests of consumers and regulating authorities, creating necessary conditions for development of
competitive environment, stimulating efficient investments in regulating infrastructures and ensuring
transparency in this field.

ԷԲԱ ԲԱԲԱՅԱՆ
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու,
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտ

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԷԿՈԼՈԳԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Հիմնաբառեր. բնական միջավայր, էկոլոգիա, գլոբալացում,
ռեսուրս, «բնություն-հասարակություն», կայուն զարգացում, «կանաչ տնտեսություն»
Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործման էկոլոգատնտեսական կառավարման հիմնադրույթները ներկայումս ստացել են սկզբունքորեն նոր կարգավիճակ ու գլոբալ բնույթ։
Դա կապված է շրջակա միջավայրի որակի շարունակվող վատթարացման և բնական ռեսուրսների
օգտագործման ոլորտների ընդլայնման հետ։
Հոդվածում քննարկվում և վերլուծվում են «հասարակություն-բնություն» փոխհարաբերությունների գիտական իմաստավորումը, ինչպես նաև կայուն զարգացման և «կանաչ տնտեսության» հայեցակարգերի վերաբերյալ որոշ մոտեցումներ։

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնական պայմանները և ռեսուրսները
տնտեսության զարգացման կարևորագույն նախադրյալներ են, որոնց ճիշտ և խնայողաբար օգտագործումից է կախված բնակչության նյութական պահանջարկի բավարարումը
և բարեկեցիկ կյանքը։
Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործման կառավարման հիմնահարցերը ներկայումս ստացել են սկզբունքորեն նոր կարգավիճակ ու գլոբալ բնույթ։ Դա
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նախևառաջ պայմանավորված է շրջակա միջավայրի որակի շարունակվող վատթարացմամբ և բնական ռեսուրսների օգտագործման ոլորտների ընդլայնմամբ։ Պատահական չէ
նաև, որ բնօգտագործման կառավարման և դրա ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների հիմնահարցերը բոլոր երկրներում մասնագետների ուշադրության կենտրոնում են, քանի դեռ
չեն ստացել անհրաժեշտ լուծումներ։
Երկիր մոլորակը պատասխանում է մարդկությանը դարերի ընթացքում իր նկատմամբ ցուցաբերած անփույթ վերաբերմունքի համար, որն ի հայտ է եկել քաղաքակրթության զարգացման ընթացքում։ Այդ երևույթի արտահայտման ձևերը տարբեր են` կլիմայի
փոփոխություն, մարդու և բնության միջև ներդաշնակության օրենքների խախտում, ինչպես նաև երկրաշարժերի, տարերային աղետների հաճախականության բարձրացում։
Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են բնապահպանական բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպիսիք են մթնոլորտային և տարածքային աղտոտումները, անտառային ռեսուրսների կրճատումը, հողի էրոզիան, անապատացումը, ջրային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործումը։ Այս խնդիրները և վերը նկարագրված իրավիճակը ոչ միայն դժվարացնում, այլև վտանգում են երկրի կայուն զարգացումը և, ի վերջո, հետադարձ ազդեցություն են թողնում տնտեսության վրա։
Ժամանակակից էկոլոգատնտեսական իրավիճակի վերլուծությունն ու «հասարակություն-բնություն» փոխհարաբերությունների գիտական իմաստավորումը, ինչպես նաև կայուն զարգացման հայեցակարգի գնահատումն ընդգծում են տնտեսական և էկոլոգիական
արժեքների համաձայնեցման անհրաժեշտությունը։
Բնապահպանության և բնօգտագործման հիմնախնդիրները սերտորեն կապված են
սոցիալ-տնտեսական ոլորտի զարգացման հետ, որը պայմանավորված է մարդու և բնական միջավայրի փոխներգործության գործընթացներով, որոնց ուժեղացումը խիստ կերպով ազդում է մարդու օրգանիզմի, կյանքի որակի և հոգեբանական վիճակի վրա։ Այն
բխում է նաև շրջակա միջավայրի պահպանման, վերականգնման և բարելավման անհրաժեշտությունից։
Վերջերս Նյու Յորքում անցկացված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի համաժողովում,
որը նվիրված էր համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին և դրա հետևանքներին, խոսվեց այն մասին, որ Երկիրն ընդհանուր է բոլորի համար, և այն չի կարելի ո´չ
գնել, ո´չ վաճառել։ Այն չի պատկանում մեծահարուստներին և հզորներին, այլ բոլորինն
է։ Բնական ռեսուրսները պատկանում են բոլորին։ Դա մարդկության ընդհանուր ժառանգությունն է։ Սակայն այս սկզբունքը չի պահպանվում։ Մարդկությունը պետք է առաջնորդվի 4 էսթետիկական (գեղագիտական) սկզբունքներով`
1. փոխադարձ հարգանք,
2. հոգատարություն,
3. պատասխանատվություն,
4. համագործակցություն1։
1
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ՄԱԿ-ի գրեթե բոլոր կառույցները ստեղծված իրավիճակից ելքը տեսնում են «կանաչ
տնտեսության» մեջ։
Նոր տնտեսական համակարգին անցման տեղաշարժերի առկայությունը վկայում է
նաև, որ «կանաչ տնտեսությունն» ունի տնտեսական և սոցիալական լուրջ հիմնավորումներ։
Տնտեսական նոր համակարգի ձևավորման գործում մասնակցություն պետք է ցուցաբերեն ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածները։ Պետության առջև խնդիր
է դրված հավասարեցնելու խաղի պայմանները «կանաչ» և սովորական (ընդունված է անվանել նաև «գորշ») արտադրություններում1։
Անցումը «կանաչ տնտեսության» աղքատության նվազեցման կարևորագույն պայմաններից է։ «Կանաչ տնտեսության» հիմնական յուրահատկությունը նրանում է, որ դա
ստեղծում է տարբեր հնարավորություններ աղքատության նվազեցման ու տնտեսական
զարգացման համար` չվնասելով բնական կապիտալին։ Սա հատկապես անհրաժեշտ է
ցածր եկամուտներով երկրներին, որտեղ էկոհամակարգային ապրանքները և ծառայությունները գյուղական աղքատ համայնքների գոյատևման հիմնական աղբյուր են։ Բացի
այդ, էկոհամակարգերը ապահովագրական ցանցեր են, որոնք պաշտպանում են այդ
բնակչությանը տարերային աղետներից և տնտեսական ցնցումներից։
Ժամանակի ընթացքում «կանաչ տնտեսությունը» կաճի ավելի արագորեն, քան սովորականը, միևնույն ժամանակ, բնական կապիտալը կպահպանվի և կվերականգնվի։
Այսպիսով՝ առաջին հերթին, պետք է նշել, որ «կանաչ տնտեսության» մոդելն ունի մի
շարք դրական կողմեր։ Աստիճանական անցում կատարելով «կանաչ տնտեսության»`
մարդկությունը ստանում է իրական տնտեսական, սոցիալական օգուտներ, որոնք շոշափելի կլինեն ոչ միայն այժմյա սերունդների համար, այլ մեծ ազդեցություն կունենան
ապագա սերունդների կենսագործունեության վրա։ Շրջակա միջավայրի պահպանությունը դառնում է այս համակարգի հիմնական առանձնահատկություններից մեկը։ Դրական
կողմերին զուգահեռ, կան որոշակի հարցեր, որոնց պետք է անդրադառնալ։ Առանձնացնենք ուշադրության արժանի մի քանի դրույթներ.
 Անցումը «կանաչ տնտեսության» չի կարող լինել ակնթարթորեն։ Այս գործընթացը
ունի աստիճանական բնույթ՝ պայմանավորված, առաջին հերթին, տարբեր երկրների առանձնահատկություններով։
 ՀՀ-ում անցումը «կանաչ տնտեսության» պետք է սկսել էներգետիկ, ջրային ռեսուրսների, ձկնարդյունաբերության, զբոսաշրջության և տրանսպորտային համակարգի ոլորտներից, որոնք համարվում են ՀՀ տնտեսության հենասյուները, և այստեղ ավելի հեշտ կլինի իրականացնել անցում, քանի որ այստեղ է կուտակվում
եկամուտների մեծ մասը: ՀՀ-ում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել գյուղատնտեսության կանաչեցմանը, որը կնպաստի գյուղական բնակչության զբաղվա-

1
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ծության ապահովմանը, աղքատության հաղթահարմանը՝ կրճատելով մասսայական արտագաղթը սահմանային գյուղերից։
 Առանձնակի ուշադրության է արժանի տնտեսության կանաչեցման գործում փոքր
և միջին գործարարության ներգրավվածությունը։ ՀՀ-ում հնարավոր է ներդնել
Grameen Energy ընկերության փորձը։ Այստեղ կարելի է առանձնացնել նաև թափոնների օգտագործման գործարարությունը։
Բնապահպանական գործունեության տնտեսական ու սոցիալական գործառույթներն
ընդգրկում են․



վճարումներ շրջակա միջավայրի աղտոտման համար,
տուգանքային սանկցիաներ ու փոխհատուցման վճարումներ շրջակա միջավայրի
աղտոտման համար,
 էկոլոգիական ապահովագրման համար նախատեսված ծախսեր, շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության սոցիալական հետևանքներ և այլն։
Էկոլոգիական կառավարման սկզբունքների վերլուծությունն ու ժամանակակից էկոլոգիական քաղաքականության զարգացման միտումները պահանջում են բնապահպանական և բնօգտագործման ոլորտների կառավարման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի կատարելագործում1։
Պետական բնապահպանական քաղաքականության նպատակն է ապահովել քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը բարենպաստ շրջակա միջավայրի, հաստատուն
բնապահպանական հավասարակշռության պահպանման առումներով։ Այդ նպատակներին
հասնելու համար մոտ ապագայում կբարելավվի տարածաշրջանների շրջակա միջավայրի բնապահպանական վիճակը՝ միաժամանակ պահպանելով դրանց կայունությունը։
Ուստի անհրաժեշտ է անցկացնել բնապահպանակողմնորոշիչ կառուցվածքային քաղաքականություն, որը կներառի միջոցառումների իրականացման արդյունավետ համակարգ՝ նպաստելով բարձրտեխնոլոգիական, գիտատեխնիկական բնագավառների արտադրության զարգացմանը։
Շրջակա միջավայրի վիճակի կանխատեսումը սերտորեն առնչվում է սոցիալական
զարգացման բաժնին, որը պայմանավորված է մարդու և բնական միջավայրի փոխհարաբերության ամրապնդմամբ, այդ գործընթացների ազդեցության բարձրացմամբ մարդու օրգանիզմի, նրա կյանքի որակի և ապրելակերպի վրա2։ Կանխատեսումը պայմանավորված է շրջակա միջավայրի պահպանման, վերականգնման և բարելավման անհրաժեշտությամբ, որը ենթադրում է հիմնախնդրի նկատմամբ լուրջ ուշադրություն կառավարման բոլոր մակարդակներում, այդ թվում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։
Կանխատեսումը ենթադրում է բնապահպանության և բնօգտագործման ռազմավարությունը մշակելիս ելնել հետևյալ չափանիշներից՝
 բնապահպանման միջոցառումների առաջնահերթության որոշում,
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չափանիշներին անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքում, ընդհանրացում և վերլուծություն,
 առավել վտանգավոր և բացասական բնածին ու մարդածին գործընթացների և
երևույթների դեմ բնապահպանիչ միջոցառումների առաջնահերթությունների ընտրություն,
 վտանգներ առաջացնող ուղղակի և անուղղակի գործոնների բացահայտում,
 բնությունը պահպանող և օգտագործող շահագրգիռ իրավական ու ֆիզիկական
կողմերի հետ խորհրդակցությունների անցկացում, դրանց արդյունքում լավագույն
և շահավետ տարբերակների ընտրություն։
Հայտնի է, որ բնօգտագործման արդյունավետության բարձրացման նախնական պայմաններ են տնտեսական զարգացման էկոլոգացումը և դրա հետ կապված՝ էկոլոգիական
քաղաքականության իրականացումը։ Այստեղ առավել կարևոր է բնօգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրների փոխներգործության օպտիմալացումը, որը հաճախ
անտեսվում է ինչպես բնապահպանների, այնպես էլ տնտեսագետների կողմից։ Մեր կարծիքով, բնօգտագործման տնտեսական արդյունավետությունը կբարձրանա, եթե դրա՝ գիտականորեն հիմնավորված ցուցանիշները հստակ գործեն հարկադրման ու հսկողության
պետական համակարգում1։
Բնապահպանական միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման կարևոր
երաշխիք է բնապահպանական ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրների օպտիմալացումը տնտեսական մեխանիզմների և ծախսերի բաշխման հիմնավորված չափանիշների
ներդրմամբ։ Նման մոտեցումը նախադրյալներ կստեղծի բնապահպանական ծախսերի ու
բնապահպանական միջոցառումների համատեղելիության և գործողությունների հստակեցման համար2։
Ստեղծված պայմաններում տնտեսագիտության կարևոր խնդիր է դառնում էկոլոգիական արտաքին էֆեկտների արդյունավետ կառավարման մեխանիզմի մշակումը։ ՀՀ-ում
նման մոտեցումը գրեթե բացակայում է, ուստի սխալներից և չարդարացված բարձր ծախսերից խուսափելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել համաշխարհային փորձը՝ տեղական առանձնահատկություններով հանդերձ։ Դրա հետ մեկտեղ, հարկ է նշել, որ ներկա
սոցիալ-տնտեսական պայմաններում դա կարող է իր հետ բերել լուրջ բարդություններ։
Այդ պատճառով, շուկայական տնտեսության զարգացմանը զուգընթաց, կարևորվում է
ՀՀ-ում գործող էկոլոգիական արտաքին էֆեկտների արդյունավետ օգտագործման համակարգի ստեղծումը։
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ЭБА БАБАЯН
ՕБ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПРИРОДООХРАНЫ
Ключевые слова: природная среда, экология, глобализация,
ресурс, природа-общество, устойчивое развитие, зеленая экономика
В настоящее время проблемы экологоэкономического управления охраной и использованием
окружающей природной среды приобрели новый статус и глобальный характер, что связано с
ухудшением состояния окружающей природной среды и расширением сферы использования
природных ресурсов.
В данной статье использовано и дано научное обоснование взаимоотношения “природаобщество”, а также рассмотрены отдельные подходы к понятиям “устойчивое развитие”,
“зеленая экономика” и т.д.

EBA BABAYAN
ON ECONOMOECOLOGICAL ISSUES OF EXPLOITATION OF NATURE AND
NATURE PROTECTION
Key Words:

natural environment, ecology, globalization,
resource, “nature-society”, sustainable development, “green economy”

The environmental and economic issues of nature protection management and nature exploitation
have gained a special status and global character. This is associated with continuously deteriorating
quality of environment and extensive use of natural resources. The current article discusses and
analyzes scientific grounds of “society-nature” relationships, and a few approaches to the concepts of
“sustainable development” and “green economy” are also considered.
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ԱՇՈՏ ԲԱՅԱԴՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտ

ՀԱՅԿ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ
Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. պետական պարտք, պարտքային բեռ,
պարտքի սպասարկում, գնահատման ցուցանիշներ, ՀՆԱ
Ցանկացած երկրում, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում չափազանց կարևորվում
են պետական պարտքի ձևավորումն ու ժամանակացույցին համահունչ մարումը։ Հատկապես վերջին տարիներին ՀՀ-ում ավելի մեծ ուշադրություն է ցուցաբերվում պետական պարտքին, ինչը
պայմանավորված է տարբեր երկրներից և միջազգային կազմակերպություններից ներգրավվող
ֆինանսական միջոցների՝ արդեն իսկ անկառավարելի մեծությամբ, իսկ որոշ դեպքերում՝ վերահսկողությունից դուրս գալով։ Ուստի սույն հետազոտությամբ ցանկացել ենք ներկայացնել ՀՀ պետական պարտքի գնահատման ցուցանիշները՝ վերլուծված 5 տարվա կտրվածքով։

Պետական պարտքի նկատմամբ վերջին տարիներին ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն է ցուցաբերվում, ինչը, առաջին հերթին, պայմանավորված է տարբեր երկրներում
դրա՝ արդեն իսկ անկառավարելի մեծության հասնելով և որոշ դեպքերում՝ անգամ վերահսկողությունից դուրս գալով։ Մասնագետների, ինչպես նաև այդ խնդրով հետաքրքրվողների հիշողություններում դեռևս թարմ են Հունաստանի պարտքային ճգնաժամը, Պորտուգալիայում, Իռլանդիայում, Իտալիայում՝ վերահաս պարտքային վտանգը, վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում շատ այլ երկրներում լայնորեն քննարկված պարտքային խնդիրները։ Ասվածը վկայում է, որ պետական պարտքի մեծության և
կառավարելիության հարցն այժմ ոչ միայն արդիական է, այլև ոչ մի դեպքում չի կարելի
անտեսել։ Այսպես՝ եթե եվրոպական երկրներում ամենածանր պահին նշված երկրներին
օգնության էր հասնում եվրոպական համայնքը, ապա Հայաստանի պարագայում դժվար
է պատկերացնել՝ արդյո՞ք մեր ռազմավարական, տնտեսական գործընկերները նույնքան
շռայլ կգտնվեն, թե՞ ոչ։ Պատմական իրողությունների վերլուծությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ պարտքային լուրջ ցնցումների պարագայում Հայաստանը ստիպված կլինի
առնվազն զիջել պետական սեփականության ևս մի կարևոր բաղկացուցիչ կամ գնալ
ավելի լուրջ աշխարհաքաղաքական զիջման։
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Ահա այս դեպքում մեծ կարևորություն են ստանում պետական պարտքի մեծությունը
և կառավարելիությունը բնութագրող ցուցանիշների ներդրումն ու մշտադիտարկումը,
որոնք ըստ էության, պարտքային ճգնաժամի յուրահատուկ ազդանշանային համակարգ
են։ Ճիշտ է, նման ցուցանիշների համակարգն ինքնուրույն չի կարող որևէ լուծում առաջարկել, սակայն թույլ կտա ժամանակին քայլեր ձեռնարկել հետագա դժվարություններից
խուսափելու համար։
Հարկ է նշել, որ վերջին տասնամյակներում տարբեր կառույցներ մշակել և ներդրել
են պետական պարտքի գնահատման մի շարք գործակիցներ։ Դրանք կիրառվում են փոխառու երկրների պետական պարտքի կուտակված բեռի սպասարկման և վճարման հնարավորությունները գնահատելու նպատակով՝ հաշվի առնելով այնպիսի ցուցանիշներ,
ինչպիսիք են ՀՆԱ–ն, պետական բյուջեի մուտքերը, երկիր արտարժույթի ներհոսքը և
այլն։ Միջազգային ֆինանսական կառույցներն օգտագործում են այս գնահատականները
փոխառու երկրների դասակարգման, վարկանշավորման, պարտքային միջոցների տրամադրման պայմանների, պարտքային բեռի կրճատման և մի շարք այլ նպատակներով։
Սույն հետազոտությունում առավել լայն տարածում գտած ցուցանիշներից առանձնացրել
ենք՝
1. պետական պարտքի և ՀՆԱ հարաբերակցությունը (%-ով),
2. պետական պարտքի սպասարկման ու վճարման տարեկան գումարի և ՀՆԱ մեծության հարաբերակցությունը (%-ով),
3. պետական պարտքի և պետական բյուջեի եկամուտների հարաբերակցությունը
(%-ով),
4. պետական պարտքի սպասարկման ու վճարման տարեկան գումարի և պետական
բյուջեի եկամուտների հարաբերակցությունը (%-ով):
Պետական պարտքի և ՀՆԱ հարաբերակցությունն այնպիսի ցուցանիշ է, որը թույլ է
տալիս գնահատել տնտեսության վրա պարտքային ճնշումը։ Դա կիրառելի է արտաքին,
ներքին և համախառն պետական պարտքի գնահատման համար։ Որքան մեծ է ցուցանիշի արժեքը, այնքան պետությունը երկրում արտադրված ապրանքների և ծառայությունների ավելի մեծ մասնաբաժին պետք է ուղղի ոչ թե ներքին զարգացման խթանմանը, այլ
պարտատերերին պարտքային պարտավորությունների վերադարձմանը։ Այս ցուցանիշի
50% մեծությունը համարվում է անվտանգ և մտավախության հիմք չի ստեղծում։
Վերոնշյալ ցուցանիշն օգտագործում է Համաշխարհային բանկը (ՀԲ) պարտապան
երկրների դասակարգման համար։ Ըստ այդմ՝ երկրները դասակարգվում են որպես՝
 նշանակալի պարտք ունեցողներ՝ ավելի քան 80%,
 ընդունելի պարտք ունեցողներ՝ 48-80%,
 փոքր պարտք ունեցողներ՝ 48%–ից պակաս1։

1

Debt Burden Indicators and Country Classifications. Global Development Finance: Financing the Poorest Countries.
Washington DC, World Bank, 2002, p. 119.
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Պետական պարտքի սպասարկման ու վճարման տարեկան գումարի և ՀՆԱ հարաբերակցությունը բնութագրում է ընթացիկ պարտքային բեռի ճնշումը պարտապան երկրի
ազգային տնտեսության վրա և ցույց է տալիս ազգային արդյունքի այն մասնաբաժինը,
որն ուղղվում է պարտքային պարտավորությունների կատարմանը։ Ցուցանիշը կիրառելի
է արտաքին, ներքին և համախառն պետական պարտքի գնահատման համար։
Պետական պարտքի և պետական բյուջեի եկամուտների հարաբերակցությունը ցույց
է տալիս երկրի պետական բյուջեի վրա պարտքային ճնշման մեծությունը։ Այս ցուցանիշն
օգտագործվում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից փոխառուի
պարտքային կայունության գնահատման նպատակով։ Դա թույլ է տալիս պարզել պետական պարտքի այն վիճակը, որի դեպքում կառավարությունը հնարավորություն ունի ամբողջությամբ և ժամանակին կատարելու իր պարտքային պարտավորությունները՝ առանց
տնտեսական բնականոն զարգացմանը ակտիվ միջամտելու և պարտքի դուրսգրման կամ
վերակառուցման դիմելու։ Ցուցանիշը կիրառելի է արտաքին, ներքին և համախառն պետական պարտքի գնահատման համար։
Վերը նշված ցուցանիշի 250% արժեքի սահմանագիծը դիտարկվում է որպես պարտքային կայունության ապացույց1։
Պետական պարտքի սպասարկման ու վճարման տարեկան գումարի և պետական
բյուջեի եկամուտների հարաբերակցության ցուցանիշը ներկայացնում է երկրի կառավարության վճարունակությունը։ Դա կիրառելի է արտաքին, ներքին և համախառն պետական պարտքի գնահատման համար։ Որպես սահմանային՝ ընդունված է ցուցանիշի 10%
մեծությունը:
Եթե ընթացիկ և ապագա տնտեսական կանխատեսումները, հաշվի առնելով պետական պարտքի հաշվարկված գործակիցները, որակվում են որպես անթույլատրելի բարձր,
ապա պետական իշխանությունները պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն
դրանց նվազեցման ուղղությամբ։ Որպես կանոն, նման միջոցառումները կապված են սեփական երկրի՝ ներմուծումից կախվածության նվազեցմանը, արտահանման խթանմանը,
արտաքին փոխառությունների ստացման պայմանների բարելավմանը։
Հայաստանյան մասնագիտական գրականությունում պետական պարտքի ժամանակակից միտումների քննարկումն առավել հաճախ ուղեկցվում է ընթացիկ և մինչճգնաժամային ցուցանիշների համեմատությամբ։ Նման համեմատության արդյունքում պետական
պարտքի ձևավորման ընթացիկ միտումները ներկայանում են խիստ բացասական
երանգներով, քանի որ ճգնաժամային տարիներին որդեգրած քաղաքականության հետևանքով պետական պարտքը բնութագրող ցուցանիշները շեշտակի բացասական փոփոխությունների ենթարկվեցին։ Մի կողմ թողնելով պետական պարտքի աճի քաղաքականության արդյունավետության հարցը՝ պետք է արձանագրել, որ այդ փոփոխություններն արդեն պատմական իրողություն են, որոնց հետ մասնագիտական առումով ստիպ-

1

Andrews D., Boote A., Rizavi S., Singh S., Debt Relief for Low-Income Countries. The Enhanced HIPC Initiative.
Washington DC, IMF, 1999, p. 4.
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ված ենք հաշտվել։ Ուստի շրջանցելով պետական պարտքի մինչ- և հետճգնաժամային
հակասական միտումների ազդեցությունը՝ վերլուծության ենք ենթարկել միայն հետճգնաժամային վիճակագրական տվյալները (աղյուսակ 1)։
Աղյուսակ 1
ՀՀ պետական պարտքի բեռը բնութագրող ցուցանիշների
միտումները, 2009-2013 թթ., %
ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

2009 թ.

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

Համախառն պետական պարտք
Համախառն ներքին արդյունք

40.45

39.86

42.16

44.10

43.56

Պետական պարտքի սպասարկում
Համախառն ներքին արդյունք

0.76

1.00

0.98

2.39

8.07

Համախառն պետական պարտք
Պետական բյուջեի եկամուտներ

184.16

176.73

180.81

186.48

173.73

Պետական պարտքի սպասարկում
Պետական բյուջեի եկամուտներ

3.48

4.44

4.20

10.10

32.20

Աղյուսակում ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ քննարկվող ցուցանիշները
բավական մոտ են սահմանային մեծություններին։ Ավելին, պետական պարտքի սպասարկման և պետական բյուջեի եկամուտների հարաբերակցության ցուցանիշը 2013 թ.
կազմել է ավելի քան 32%, ինչը եռակի ավելի է, քան սահմանված թույլատրելի մեծությունը։ Այնուամենայնիվ, նման մեծության հիմքում ՌԴ-ին 500 մլն ԱՄՆ դոլար վարկի վաղաժամ մարումն է, որը խրոնիկ բնույթ չի կրում։
Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ տրված գործակիցների բավարար արժեքները չեն
երաշխավորում երկրի՝ պարտքային խնդիրներից զերծ լինելը։ Արտասահմանյան երկրների տնտեսական պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ երկրներ կարողացել են ապահովել պարտքի սպասարկման վճարումների ժամանակացույցը՝ միայն
այս գործակիցների սահմանային կրիտիկական արժեքի սահմաններում գտնվելու պայմաններով, և քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ որոշ երկրներ կարողացել են ապահովել
գործակիցների ընդունելի մեծությունը՝ վճարումների ժամանակացույցի խախտման կամ
պարտքի վերակառուցման գնով1։
Բացի այդ, ընդհանրական առումով, գործնականում կիրառվող պարտքային ցուցանիշներից և ոչ մեկը ամբողջական պատկերացում չի տալիս պարտապան երկրի պարտ1

Cohen D., Growth and External Debt: A New Perspective on the African and Latin American Tragedies,Center for
Economic Policy Research Discussion Paper No. 1753 (London), 1997. http://ideas.repec.org/ p/cpr/ceprdp
/1753.html.
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քային դիրքի բոլոր կողմերի վերաբերյալ, ուստի և ոչ մի գործակից չի կարող կիրառվել
բոլոր երկրների պարտքային կայունության գնահատման համար։ Քանի որ տարբեր
երկրներում մակրոտնտեսական իրավիճակի առանձնահատուկ բնութագրիչների պատճառով առանձին վերցրած պարտապանի դեպքում կարող են արձանագրվել գործակիցների վտանգավոր արժեքներ՝ միանգամայն այլ գործակիցների ընդունելի արժեքների
համադրմամբ, հետևաբար՝ ամեն մի երկրի պարտքային կայունության գնահատումը
պետք է իրականացնել առանձնացված գործակիցների ամբողջության միջոցով՝ միաժամանակ զգուշություն ցուցաբերելով դրանց որոշակի արժեքները մեկնաբանելիս։

АШОТ БАЯДЯН
АЙК МАРКОСЯН
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА И ИХ
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: государственный долг, долговое бремя, обслуживание долга, показатели оценки, ВВП
Как в любой стране, так и в Республике Армения особое значение приобретает формирование государственного долга и его погашение в соответствии с графиком. Особенно в последние годы все большее внимание уделяется государственному долгу, что обусловлено уже неконтролируемой величиной привлекаемых финансовых средств из разных стран и международных
организаций, а в некоторых случаях связано с их выходом из-под контроля. Поэтому, этим исследованием мы пожелали представить показатели оценки государственного долга и обусловленный этим анализ пятилетнего среза.

ASHOT BAYADYAN
HAYK MARKOSYAN
INDICATORS OF PUBLIC DEBTS MEASUREMENTS AND THEIR
CHRONOLOGICAL ANALYSIS
Key Words:

public debts, debt burden, debt servicing,
measurements, GDP

Similar to any country, formation of public debts and their settlement in accordance with a
schedule (on a timely basis) is of vital importance in RA. In recent years, public debts have been paid
special attention to, caused by uncontrollable amounts of involved financial resources, borrowed from
different countries and international organizations and, in some cases, connected with out-of-control
management. Therefore, the research makes an attempt to present indicators for public debt
measurements and its analysis whithin the 5 year framework.
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ԼՈՒՍՅԱ ԳԱԼՈՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Հիմնաբառեր. պետական պարտք, պարտքի կայունություն,
պարտքի կառավարում, պարտքի կառավարման ռազմավարություն, ինստիտուցիոնալ միջավայր, պարտքի կառավարման վարչություն
Զարգացած շուկայական տնտեսության փորձը ցույց է տալիս, որ պետական պարտքի արդյունավետ կառավարման դեպքում տնտեսական բարեփոխումների իրականացման ոլորտում կարելի
է հասնել լուրջ հաջողությունների:
Հոդվածում քննարկվել են պետական պարտքի կառավարման իրավական և կազմակերպական համակարգի բնութագիրը, պետական պարտքի կառավարման քաղաքականությունը մշակող
և իրականացնող մարմինների գործառույթները և պարտքի կառավարման արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները:

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը նորովի ընդգծեց պարտքի կայունության հիմնախնդիրը: Եթե նախկինում այս հարցը մտահոգում էր հիմնականում աղքատ կամ ցածր եկամուտներով երկրներին, այժմ այն խնդրահարույց է նաև զարգացած
երկրների համար, հետևաբար՝ պարտքի արդյունավետ կառավարման խնդիրներ ունեն
թե՛ զարգացող և թե՛ զարգացած երկրների կառավարությունները:
Երկրների համաշխարհային փորձը փաստում է, որ պարտքի անկայունություններն
անմիջապես փոխանցվում են ներքին տնտեսություն` ստեղծելով մակրոտնտեսական անկայունություններ, որոնց հետևանքով էլ առաջանում են տնտեսական անկման կամ աճի
տեմպերի խիստ դանդաղման վտանգներ:
Պարտքային ճգնաժամեր առաջացել են պարտքի տարբեր մակարդակներում. օրինակ՝ Ռուսաստանում մինչ ճգնաժամն արտաքին պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը (1997 թ.) կազմում էր մոտ 31.5%, Մեքսիկայում («Տեկիլայի ճգնաժամը», 1994 թ.)՝ 32.8%, իսկ Չիլիում`
71.2% (1982 թ.): Նշվածը վկայում է, որ չնայած պարտք/ՀՆԱ, պարտքի սպասարկում/արտահանում և այլ ցուցանիշներ առանձին վերցրած կարևոր են երկրի պետական պարտքի
վիճակը գնահատելու համար, սակայն դրանք բավարար չեն երկրի պարտքի կայունությունը բնութագրելիս:
Այս տեսանկյունից, ակադեմիական վերլուծությունները հանգում են այն ճշմարտությանը, որ երկրների պարտքի կայունությունը մեծության մեջ չէ, այլ թե ինչպես է երկիրը
կամ դրա կառավարությունը վերաբերում պարտքին, և արդյո՞ք նոր ստեղծվող պարտքը
տնտեսությունում ստեղծում է ավելացված արժեք և անհրաժեշտ կանխիկ հոսքեր, որպեսզի դրանց հաշվին հետագայում հնարավոր լինի մարել ապագա պարտավորություններն առանց բախվելու իրացվելիության և վճարունակության խնդիրների:
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Հստակ ռազմավարությունը կարող է օգնել նվազեցնելու չափից ավելի փոխառությունների բեռը (դրանց առնչվող ծախսերն ու ռիսկերը)՝ հնարավորություն տալով քաղաքականություն մշակողներին ընտրելու ծախսերի և ռիսկերի մի շարք տարբերակներից
օպտիմալը: Իսկ նշված արդյունավետ տարբերակի ընտրության հիմքում կառավարության պարտքի կայունության գաղափարախոսությունն է:
Պարտքի կառավարման խելամիտ ռազմավարությունը թույլ է տալիս ինչպես կանխարգելել, այնպես էլ մեղմել պետական պարտքի հետ կապված ռիսկերը: Այլ կերպ
ասած, պարտքի կառավարման ռազմավարությամբ նախանշվում են այն սկզբունքները,
հենանիշները և կառավարության կողմից իրականացվելիք քայլերի ուղղությունները,
որոնց ներքո վերջինս չի վտանգի հարկաբյուջետային քաղաքականության կայունությունը` այդպիսով ապահովելով մակրոտնտեսական կայուն միջավայր:
Հայաստանը, որպես անցումային տնտեսությամբ երկիր, անկախացումից ի վեր նշանակալի ձեռքբերումներ է ունեցել մակրոտնտեսական կայունության, հարկաբյուջետային
համախմբման (կոնսոլիդացիայի), մասնավորեցման ու տնտեսության ազատականացման, ինչպես նաև հիմնական ենթակառուցվածքների զարգացման, շուկայի արդյունավետ գործունեության ու կառավարման ուղղությամբ: Դրանով հանդերձ, սակայն, պետական պարտքի կառավարման ինստիտուցիոնալ միջավայրի կատարելագործման շատ
հարցեր բավարար չափով ուսումնասիրված չեն:
Այսպիսով՝ ներկայացված հոդվածում քննարկվել են պետական պարտքի կառավարման իրավական և կազմակերպական համակարգի բնութագիրը, պետական պարտքի
կառավարման քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող մարմինների գործառույթները և պարտքի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները:
Հայաստանի Հանրապետությունում պետական պարտքին առնչվող հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, «ՀՀ պետական պարտքի մասին», «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին»
ՀՀ օրենքներով, ՀՀ բյուջեի մասին տարեկան օրենքներով, միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով: Ընդ որում, ընդհուպ 2008 թ. այս ոլորտը հանրապետությունում իրավական առումով ամբողջությամբ կարգավորված չէր: 2008 թ. մայիսի 26-ին
ընդունվեց «ՀՀ պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքը, որի նպատակը պետական
պարտքի կառավարման գործընթացի արդյունավետ և հրապարակային կազմակերպման
ապահովումն է:
Պարտքի կայուն ու խելամիտ կառավարման նպատակով ՀՀ Կառավարությունը մշակել և իրականացնում է բարեփոխումների համակարգային ծրագիր: Այս համատեքստում
կարևոր դերակատարում ունի ՀՀ ֆինանսների նախարարի 03.03.2010 թ. թիվ 150-Ա հրամանով հաստատված՝ պետական պարտքի կառավարման բարեփոխումների գործողությունների ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները.
 պարտքի գրանցման և հաշվառման համակարգի ներդրում,
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պարտքի կառավարման ստորաբաժանման ներքին կառուցվածքի բարելավում և
հզորացում,
 պետական պարտքի մասին տարեկան և կիսամյակային հաշվետվությունների բարելավում,
 առաջնային շուկայի զարգացման քայլերի իրականացում,
 պարտքի միջնաժամկետ ռազմավարության մշակում:
Մինչև 1996 թ. պետական պարտքի կառավարման մարմին, որպես առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանում, գոյություն չուներ: Դա ձևավորվեց ՀՀ ֆինանսների նախարարության կազմում 1996-97 թթ.: Սկզբնական շրջանում պարտքի կառավարման հարցերով զբաղվում էին երկու տարբեր ստորաբաժանումներ` արտաքին պարտքի կառավարման վարչությունը, որի գործառույթն էր արտաքին պարտքի սպասարկումը, և ներքին պարտքի կառավարման վարչությունը, որի գործառույթն էր ներքին պարտքի կառավարումը: Արտաքին պարտքի կառավարումը, ըստ էության, կենտրոնացված կարգով չէր
իրականացվում, քանի որ Հայաստանում պետական կառավարման մի քանի մարմիններ
իրավասու էին կնքել պարտքային պայմանագրեր և ՀՀ համար արտաքին պարտք ստանձնել: Պատահական չէր, որ 1990-ական թվականների երկրորդ կեսին ՀՀ-ն կանգնեց արտաքին պարտքը սպասարկելու լուրջ հիմնախնդրի առջև և ստիպված էր խնդրել պարտատերերին՝ վերաձևակերպելու այն. պարտքի մի մասը մարվեց տրված դրամաշնորհների միջոցով, մի մասի դիմաց էլ ՀՀ-ն վճարեց գույքով:
Ներկայումս ՀՀ պետական պարտքը կառավարվում է պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական մարմնի` ֆինանսների նախարարության և Կենտրոնական բանկի կողմից` իր պարտքի մասով: Ֆինանսների նախարարությունում պետական պարտքի անմիջական կառավարումն իրականացվում է պետական
պարտքի կառավարման վարչության կողմից, որի հիմնական խնդիրներն են ՀՀ պետական պարտքի կառավարումը, պետական բյուջեի կանխիկ հոսքերի կառավարումը, գանձապետական պահառու համակարգի գործունեության կազմակերպումը: Վարչությունը
կազմված է գործառնական, ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման, հաշվառման և
սպասարկման, գանձապետական պահառուի աշխատանքների կազմակերպման բաժիններից:
Հարկ է նկատել, որ պարտքի կառավարման վարչության՝ վերը նկարագրված կառուցվածքը համահունչ է լավագույն միջազգային փորձին, ըստ որի՝ ներկայումս օպտիմալ
է համարվում առաջնային, միջին և հետին գրասենյակներից բաղկացած պարտքի կառավարման ստորաբաժանման կառուցվածքը: Առաջնային գրասենյակի խնդիրը պարտքի
մարտավարական ծրագրի մշակումն է, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին շուկաներից
պարտքի ներգրավումը, պարտքի կառավարման գործիքների (հետգնումներ, փոխանակումներ, սվոփներ և այլն) կիրառումը: Միջին գրասենյակը հիմնականում զբաղվում է
պարտքի ռազմավարության մշակման հարցերով: Հետին գրասենյակին վերապահվում
են պարտքի գրանցումը, հաշվառումը, հաշվետվությունների կազմումը: Պարտքի կառա94

վարման ստորաբաժանման կառուցվածքային նման տարանջատման արդյունավետությունը պայմանավորված է, առաջին հերթին՝ գործառույթների հիմնական խմբերի
առանձնացմամբ:
«Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքով և պետական պարտքի կառավարման
ռազմավարությամբ սահմանված պետական պարտքի կառավարման նպատակների իրագործման համատեքստում առանցքային նշանակություն է տրվում հետևյալ միջոցառումներին.
 ռիսկերի գնահատման համակարգի ներդրում, որի նպատակը պարտքին բնորոշ
ռիսկերի ճանաչումն ու գնահատումն է, ինչպես նաև անձնակազմի շրջանում ռիսկերի կառավարման գիտելիքների և պրակտիկ կարողությունների զարգացումը,
 կառավարության պարտքի կառավարման մեջ ընդգրկված անձանց մասնագիտական ունակությունների բարելավում, որի նպատակը անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների զարգացումն է. անհրաժեշտ է կազմակերպել հատուկ վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց արդյունքում պարտքի կառավարման
ստորաբաժանման մասնագետները ձեռք կբերեն որոշակի հմտություններ տվյալ
գործառույթներն իրականացնելու համար, կարևորվում է նաև միջազգային կապիտալի շուկաներից միջոցների ներգրավման գործընթացների վերաբերյալ գիտելիքների ու կարողությունների զարգացումը,
 դրամական հոսքերի կառավարման գործընթացի բարելավում, որի հիմնական
նպատակը դրամական հոսքերի կառավարման արդյունավետության բարձրացումն է, ինչը ենթադրում է ինչպես հոսքերի ծրագրավորման որակի բարձրացում,
այնպես էլ դրանց կառավարման գործիքակազմի ընդլայնում:
Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ պետական պարտքի կառավարման ոլորտում վերջին տարիներին կատարվել են մի շարք կարևոր քայլեր, որոնք պարտքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար որոշակի նախապայմաններ են ձևավորել: Դրանց
թվում, ի հավելումն վերը հիշատակված իրավական ու կառուցվածքային բնույթի փոփոխությունների, հարկ է նշել ևս մի քանիսի մասին:
Այսպես՝ 2008 թ. սկսվեց պետական ուղենշային պարտատոմսերի թողարկումը, որի
նպատակը ստանդարտացման միջոցով պետական պարտատոմսերի շուկայի զարգացումն է: Զուգահեռ ներդրվեցին պարտատոմսերի թողարկումների, տեղաբաշխումների,
հետգնումների, փոխանակումների նոր մոտեցումներ: Վերանայվեցին առաջնային շուկայի մասնակիցների վերաբերյալ մոտեցումները, բարելավվեցին և հրապարակային դարձան դրանց ընտրության ու վարքագծի գնահատման մեխանիզմները: Նկատենք նաև, որ
2011-ից թողարկվում են նաև 7 տարի մարման ժամկետով ուղենշային պարտատոմսեր,
որոնք նպատակ ունեն նպաստելու եկամտաբերության կորի ճիշտ կառուցմանը:
Վերջին տարիներին էական փոփոխություններ են արձանագրվել հարկաբյուջետային
և դրամավարկային քաղաքականությունների համակարգման առումով: Այսպես՝ 2008 թ.
երկրորդ կեսին ՀՀ ֆինանսների նախարարությունն ու ՀՀ կենտրոնական բանկը պայմանավորվեցին, որ վերջինս դադարեցնում է սեփական պարտատոմսերի թողարկումը, իսկ
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ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը պատրաստակամություն է հայտնում աջակցելու դրամավարկային քաղաքականությանը` անհրաժեշտության դեպքում այդ նպատակով պետական պարտատոմսեր թողարկելով:
Պետական պարտքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ
կարևոր քայլ է պարտքի գրանցման և հաշվառման DMFAS 6 էլեկտրոնային համակարգի
ներդրումը: Նախկինի հետ համեմատած, երբ պարտքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը
գրանցվում էր Excel-ի աղյուսակներում կամ այլ ծրագրերում, որոնք բավականաչափ զարգացած չէին, նոր համակարգն ավելի կայուն է, անվտանգ, վերլուծական, հաշվետվողական լրացուցիչ հնարավորություններ է ընձեռում և հետագայում կարող է կապված լինել
գանձապետարանի ֆինանսական կառավարման այլ համակարգերի հետ:
Բացի այդ, գործառնական ռիսկը նվազեցնելու նպատակով պարտքի կառավարման
ստորաբաժանման նոր կառուցվածքի շրջանակներում սահմանվել են ինչպես բաժինների, այնպես էլ աշխատակիցների գործառույթները և աշխատակիցների փոխադարձ փոխարինման կարգը:
Որոշակի միջոցառումներ են ձեռնարկվել պետական պարտատոմսերի շուկայի թափանցիկության և կանխատեսելիության ամրապնդման նպատակով: Մասնավորապես՝
հստակեցվել և հրապարակվել են պետական պարտատոմսերի թողարկումների հիմնական սկզբունքները և տարեկան ծրագիրը: Պետական պարտատոմսերի թողարկումների
հիմնական սկզբունքները պարունակում են տեղեկատվություն թողարկվող պարտատոմսերի ժամկետայնության, թողարկման օրերի, տեղաբաշխման ծավալների միջակայքի վերաբերյալ և այլ պայմաններ: Ավելին, պետական պարտքի կառավարման թափանցիկության, հաշվետվողականության և հրապարակայնության սկզբունքների պահպանման
շրջանակներում թողարկվում են էլեկտրոնային ամսական տեղեկագրեր, որոնք ամփոփ
տեղեկատվություն են պարունակում ՀՀ ներքին ու արտաքին պետական պարտքի և իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ: Թողարկողի ճկունության բարձրացման
նպատակով փոփոխություններ են իրականացվել պետական պարտատոմսերի թողարկման պայմաններում և պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման, շրջանառության ու
մարման սպասարկման կարգերում, որի արդյունքում կրճատվել է պետական պարտատոմսերի թողարկումների կազմակերպման ժամանակահատվածը:
Պետական պարտքի մասին օրենքով և դրա կառավարման ռազմավարական ծրագրերով սահմանված է՝ պարտքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման
կարևոր ուղղություն է պետական պարտքի կառավարման մեջ ընդգրկված անձանց մասնագիտական ունակությունների բարելավումը: Այդ նպատակով մշակվել է թեստավորման
համակարգ, որի միջոցով ստուգվում են աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունները: Ի դեպ, մասնագիտական կարողությունների գնահատման թեստերը ներառվել են նաև քաղաքացիական ծառայողների մրցութային և ատեստավորման առաջադրանքներում:
Վերը նշվածով հանդերձ, պարտքի կառավարման իրավական ու կազմակերպական
հիմնադրույթների և ռազմավարության մշակման ու իրագործման շրջանակներում կան
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նշանակալի թերություններ, որոնց վերացումը կարևոր նշանակություն կունենա հիմնախնդրի լուծման արդյունավետության բարձրացման գործում:

ЛЮСЯ ГАЛОЯН
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: государственный долг, управление долгом,
стабильность долга, стратегия управления долгом, институциональная среда, департамент по управлению долгом
Опыт развитой рыночной экономики показывает, что, в случае эффективного управления государственным долгом, можно достигнуть серьезных успехов в сфере осуществления
экономических реформ. В представленной статье обсуждается характеристика правовой и
организационной системы управления государственным долгом, функции органов, осуществляющих и разрабатывающих политику управления государственным долгом, мероприятия,
направленные на повышение эффективности управления государственным долгом.

LUSYA GALOYAN
DESCRIPTION OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF PUBLIC DEBT
MANAGEMENT IN RA
Key Words:
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The experience of developed countries shows that effective management of public debt enhances
successful implementation of economic reforms. The article discusses legislative and organizational
systems of public debt management, functions of authorities developing and implementing the policy of
public debt management and measures leading to increasing efficiency of debt management.
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ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Հիմնաբառեր. տնտեսական քաղաքականություն, վերափոխում, մակրոտնտեսական կայունություն, ազգային մրցունակություն, վարկանիշ, միջազգային կառույցներ
Օգտագործելով մի շարք միջազգային հեղինակավոր կառույցների (ՀԲ, ՀՏՀ, ԱԶԲ, Բերթելսմանի հիմնադրամ և այլն) վարկանիշները և ՀՀ վիճակագրական ցուցանիշները, այլ երկրների
նույն ցուցանիշների համեմատությամբ, վերլուծվել և գնահատվել են ՀՀ տնտեսական քաղաքականության ուղղությունները և կառուցվածքային վերափոխումները:

Աշխարհի երկրների տնտեսական քաղաքականությունների և փոխակերպումների
գնահատման գործում կարևոր են ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային կառույցների
ուսումնասիրությունները և դրանց համեմատական վերլուծությունը: Այս առումով, բնութագրական են 2013 թ. ապրիլին Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) Միջազգային զարգացման ընկերակցության (ՄԶԸ-IDA) հրապարակած՝ ցածր եկամուտ ունեցող աշխարհի 80
երկրների, այդ թվում` Հայաստանի «Երկրի կատարողականի գնահատման 2012 թ. վարկանիշները»1:
«Ընկերակցության ռեսուրսների տրամադրման» 2012 թ. վարկանշի գնահատման
ժամանակ ՀԲ-ն որպես ՀՀ տնտեսության առավել ուժեղ կողմեր նշել է հարկաբյուջետային, դրամավարկային, արժութային, պետական պարտքի և առևտրի քաղաքականությունները, գենդերային հավասարությունը, հանրային ռեսուրսների հավասարաչափ օգտագործումը և բյուջետային ու ֆինանսական կառավարման որակը: Ավելացնենք, որ ՀՀ
տնտեսությունը նման գնահատականի է արժանացել նաև Ասիական զարգացման բանկի
(ԱԶԲ) «Երկրի կատարողականի գնահատման» 2013 թ. վարկանշով:
Որպես ՀՀ տնտեսության թույլ ոլորտներ ՀԲ-ն, ինչպես նաև ԱԶԲ-ն նշել են շրջակա
միջավայրի պահպանությունը, սեփականության իրավունքների պաշտպանվածությունը և
օրենքի վրա հիմնված պետական կառավարումը, պետական եկամուտների հավաքագրման արդյունավետությունը, պետական վարչարարության որակը, պետական հատվածում թափանցիկությունը, պատասխանատու գործելակերպն ու կոռուպցիան:
2012 թ. ՀԲ ՄԶԸ ինդեքսով Հայաստանը աշխարհի ցածր եկամուտ ունեցող 80
երկրների շարքում զիջել է միայն Վրաստանին: 2011 թ. համեմատությամբ Հայաստանի
«Երկրի կատարողականի վարկանիշ» ինդեքսը բարելավվել է դրանում ներառվող առան1

ՀԲ ՄԶԸ «Երկրի քաղաքականությունների և ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատման 2012 թ.
վարկանիշը» (ՄԶԸ ռեսուրսների տրամադրման 2012 թ. ինդեքսի հիմքում 2011 թ. փաստացի տվյալներն են):
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ձին չափանիշների գնահատականների փոփոխությունների պատճառով: Մասնավորապես, նախորդ տարվա համեմատությամբ, 0.5-ական միավորով բարելավվել են «Արտաքին առևտուր» և «Պետական հատվածում թափանցիկություն, պատասխանատու գործելակերպ ու կոռուպցիա» չափանիշները: Միևնույն ժամանակ, 0.5 միավոր կորցրել է «Սոցիալական պաշտպանություն և աշխատանք» չափանիշը:
ՄԶԸ միջոցներից օգտվելու իրավունք ունեցող 80 երկրների թվում, քաղաքականությունների կատարողականի և կառույցների կարողունակության տեսանկյունից, 2011 թ.
տվյալներով ամենաբարձր արդյունքներ ունեցել է Վրաստանը, իսկ Հայաստանը, Սամոայի հետ կիսել է 2-րդ տեղը1: Երկրի քաղաքականությունների և ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատման 2012 թ. վարկանշի 16 չափանիշներից 15-ով Հայաստանը
գերազանցում է Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցներից օգտվող 80
երկրների միջին գնահատականը: Բացառություն է կազմում միայն «Շրջակա միջավայրի
պահպանության քաղաքականություններ և կառույցներ» չափանիշը, որի գծով Հայաստանը զիջում է այդ երկրների միջին գնահատականին2:
Պորտֆելային վարկանշի գնահատականով ՀՀ-ն գերազանցում է ոչ միայն նախկին
ԽՍՀՄ, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրներին, այլև ընկերակցության միջոցներից օգտվելու իրավունք ունեցող շատ այլ երկրների3:
Արդեն 2013 թ. վարկանշով Ասիական զարգացման հիմնադրամի (ԱԶՀ) միջոցներից
օգտվելու իրավունք ունեցող 28 երկրների թվում Հայաստանի դիրքը զգալիորեն՝ 2.7 միավորով բարելավվել է, և, արդյունքում, «Երկրի կատարողականի գնահատման» միջինացված վարկանիշը կազմել 19.1 միավոր, համաձայն որի՝ ՀՀ-ն գրավում է երկրորդ տեղը`
նախորդ տարիների 4-րդ տեղի փոխարեն4: Դա պայմանավորված է երկրի պորտֆելային
վարկանշի 1.5, սեփականության իրավունքների պաշտպանվածության ու օրենքների վրա
հիմնված կառավարման ոլորտի գնահատականի 0.5, և պետական հատվածում թափանցիկության, պատասխանատու գործելակերպի գնահատականի 0.5 միավորով բարելավմամբ: ԱԶՀ միջոցներից օգտվելու իրավունք ունեցող 28 երկրների թվում Հայաստանը
1-ին տեղն է գրավել «Պորտֆելային վարկանշի» մակարդակով, 2-րդ տեղը՝ «Տնտեսական
կառավարում» և «Կառուցվածքային քաղաքականություններ», 3-րդ տեղը՝ «Հասարակական հավասարության և սոցիալական ներգրավվածության քաղաքականություն» և 4-րդ

1

http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940-1244163232994/6180403-1372096800800
/2012IDAmain.pdf
2
ՀԲ ՄԶԸ «Երկրի քաղաքականությունների և ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատման 2012 թ.
վարկանիշը», աղյուսակ 2:
3
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940-1244163232994/6180403-1372096800800/2012IDAmain.pdf
4
Ասիական զարգացման բանկի «Երկրի կատարողականի գնահատման 2013 թ. վարկանիշը»,
http://www.adb.org/sites/default/files/country-performance-assessment-ar-2013.pdf

(Ասիական

զարգացման

հիմնադրամը Ասիական զարգացման բանկի արտոնյալ վարկավորման մեխանիզմն է: «Երկրի կատարողականի գնահատման 2013 թ. վարկանշի» հիմքում 2012 թ. փաստացի տվյալներն են):
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տեղը՝ «Պետական հատվածի կառավարում և կառույցներ» ոլորտների գնահատականներով:
Համաձայն մեկ այլ՝ Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի (ՀՏՀ) «Համաշխարհային մրցունակության 2014-2015 թթ. ինդեքսի»1՝ ՀՀ «Մակրոտնտեսական կայունություն» հիմնասյան գնահատականը, նախորդ տարվա համեմատությամբ, վատացել է 13
տեղով՝ պայմանավորված 2013 թ. միջին տարեկան գնաճի համեմատաբար բարձր (5.8%)
մակարդակով (վատացում 103/73 տեղով)2, ՀՆԱ-ում համախառն ազգային խնայողությունների մակարդակի 1.8%-ով նվազմամբ (վատացում 19 տեղով, ՀՀ ազգային խնայողություններ/ՀՆԱ ցուցանիշը 2013 թ. կազմել է 15.5%՝ նախորդ տարվա 17.3%-ի համեմատությամբ), ՀՆԱ-ում պետբյուջեի պակասուրդի (2.5%) ավելացմամբ (վատացում 14 տեղով, ՀՀ պետբյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ ցուցանիշը 2013 թ. կազմել է 2.5%` նախորդ տարվա 1.5%-ի համեմատությամբ) և ՀՆԱ-ում պետական պարտքի մակարդակի (2.4%) ավելացմամբ (վատացում 3 տեղով, ՀՀ պետական պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 2013 թ. կազմել է
41.9%՝ նախորդ տարվա 39.5%-ի համեմատությամբ): Մակրոտնտեսական կայունության
ապահովմամբ, որի գնահատման հիմքում 2013 թ. ցուցանիշներն են, ՀՀ-ն գերազանցում
է Մոնտենեգրոյին, Խորվաթիային, Սլովենիային, Ղրղզստանին, Ուկրաինային, Ալբանիային և Սերբիային:
Համաձայն ՀՏՀ զեկույցի՝ համաշխարհային մրցունակության ինդեքսով հարավկովկասյան երկու երկրներն էլ գերազանցում են Հայաստանին: Ադրբեջանը մրցունակության
ինդեքսով զբաղեցնում է 38-րդ տեղը` նախորդ տարվա համեմատությամբ արձանագրելով առաջընթաց 1 մակարդակով, իսկ Վրաստանը զբաղեցնում է 69-րդ տեղը և նախորդ
տարվա համեմատությամբ գրանցել է 3 մակարդակով առաջընթաց: Հայաստանի հարևան
մյուս երկու երկրները՝ Թուրքիան և Իրանը, նույնպես գերազանցում եմ Հայաստանին
համաշխարհային մրցունակության ինդեքսով: Մասնավորապես՝ Թուրքիան զբաղեցնում
է 45-րդ, իսկ Իրանը` 83-րդ տեղը: Համաշխարհային մրցունակության ինդեքսով Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրներից Հայաստանին զիջում են Սերբիան (94-րդ տեղ)
և Ալբանիան (97-րդ տեղ), իսկ նախկին ԽՍՀՄ երկրներից` Տաջիկստանն (91-րդ տեղ) ու
Ղրղզստանը (108-րդ տեղ)3:
Ուշագրավ է այն փաստը, որ, ի տարբերություն 2013/2014 թթ. ՀՏՀ զեկույցի, ըստ
որի Հայաստանը պատկանում էր ռեսուրսների վրա հիմնված՝ զարգացման փուլից դեպի
1

«Համաշխարհային մրցունակության 2014-2015 թթ. զեկույց», Համաշխարհային տնտեսական համաժողով,
Ժնև, 2014, 565 էջ (2014-2015 թթ. զեկույցի հարցումներն իրականացվել են 2014 թ. փետրվարից մինչև հունիս
ընկած ժամանակահատվածում, որին մասնակցել են աշխարհի 148 երկրի 14 000 գործարար ղեկավարներ):
2
Ըստ hամաժողովի մեթոդաբանության՝ այն երկրները, որտեղ գնաճը 0.5%-ից մինչև 2.9% է, ստանում են
ամենաբարձր՝ «7» գնահատականը, այսինքն՝ զբաղեցնում են առաջին տեղը: Որքան գնաճի մակարդակը
հեռանում է վերոնշյալ միջակայքից, այնքան երկրների գնահատականները գծայնորեն նվազում են:
2013/2014 թթ. զեկույցում դիտարկված 148 երկրների շարքում Հայաստանը 1-ին տեղը կիսում էր 43 այլ
երկրների հետ, իսկ 43 երկրների շարքում զբաղեցնում էր 31-րդ տեղը:
3
«Համաշխարհային մրցունակության 2014-2015 թթ. զեկույց», Համաշխարհային տնտեսական համաժողով,
Ժնև, 2014, 565 էջ:
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արդյունավետության փուլ անցնող երկրների թվին, քանի որ 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն (ըստ
գնողունակության համարժեքության) 2012 թ. ցածր է եղել 3000 ԱՄՆ դոլարից, այս տարի դասվել է արդյունավետության վրա հիմնված՝ զարգացման փուլում գտնվող երկրների
շարքը1:
Ըստ գերմանական հեղինակավոր Բերթելսմանի հիմնադրամի (ԲՀ) «Տրանսֆորմացիայի (վերափոխման, անցումային) ինդեքս - 2014» տվյալների2՝ Հայաստանի 2014 թ.
«Կարգավիճակի ինդեքսը» գնահատվել է 5.71 միավոր, համաձայն որի՝ աշխարհի 129
երկրների թվում այն գրավել է 62-րդ տեղը, իսկ «Կառավարման ինդեքսը» գնահատվել է
4.84 միավոր և գրավել 69-րդ տեղը: Վրաստանի 2014 թ. ինդեքսները բարելավվել են,
ընդ որում, «Կարգավիճակի ինդեքսը» գնահատվել է 6.16 (48-րդ տեղ), իսկ «Կառավարման ինդեքսը»` 5.78 (41-րդ տեղ): Ադրբեջանի նույն ինդեքսները, նախորդ գնահատման
համեմատությամբ վատացել են. «Կարգավիճակի ինդեքսը» գնահատվել է 4.71 (88-րդ
տեղ), իսկ «Կառավարման ինդեքսը»` 3.95 (100-րդ տեղը):
Այսպիսով՝ ՀՀ 2013-14 թթ. վարկանշային գնահատականների համեմատությունը աշխարհի շատ, այդ թվում` ԱՊՀ և Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների, ինչպես նաև Թուրքիայի գնահատականների հետ ցույց է տալիս, որ ՀՀ-ն դեռևս կարիք ունի
բարձրացնելու տնտեսական քաղաքականության ուղղությունների և կառուցվածքային վերափոխումների արդյունավետությունը: Ի թիվս բազմաթիվ քայլերի, ներկայում անհրաժեշտ է ապահովել ՀՀ ակտիվ մասնակցությունն ինչպես ԵՄ զարգացման և համագործակցության քաղաքականությանը, այնպես էլ ԵՏՄ ընձեռած նոր հնարավորություններին, մասնավորապես` ՌԴ արդյունաբերական տնտեսական վերափոխումներին, որոնք
ներկայում երկիրը փորձում է իրականացնել։

1

2

Երկրի ներառումը տնտեսական զարգացման որևէ փուլ կատարվում է ըստ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ և
երկրի արտահանման ռեսուրսաինտենսիվության: Ռեսուրսների վրա հիմնված փուլում (1-ին փուլ) ներառված են այն երկրները, որտեղ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն չի գերազանցում 2000 ԱՄՆ դոլարը, և արտահանման ռեսուրսաինտենսիվությունը բարձր է 90%-ից: Հաջորդ՝ արդյունավետության վրա հիմնված
փուլին անցման շրջանում այն երկրներն են, որտեղ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն 2000 - 2999 ԱՄՆ դոլար միջակայքում է, իսկ արտահանման ռեսուրսաինտենսիվությունը բարձր է 70%-ից: 2-րդ փուլում ներառված են այն երկրները, որտեղ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն 3000- 8999 ԱՄՆ դոլար միջակայքում է, իսկ
արտահանման ռեսուրսաինտենսիվությունը ցածր է 70%-ից:
Բերթելսմանի հիմնադրամի «Տրանսֆորմացիայի ինդեքս - 2014», http://www.btiproject.org/index/
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КАРЕН ГРИГОРЯН
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ РА
Ключевые слова: экономичекская политика, структурные реформы,
макроэкономическая
стабильность, национальная конкурентоспособность, рейтинг, международные институты
Используя индексы ряда международных авторитетных организаций (Всемирный банк,
Всемирный Экономический Форум, Азиатский Банк Развития, Фонд Бертельсманна и др.) и
статистические данные РА, проведен анализ и оценка направлений экономической политики, а
также структурные преобразования в РА, по сравнению с данными других стран.

KAREN GRIGORYAN
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIRECTIONS AND STRUCTURAL REFORMS IN
ECONOMIC POLICY OF RA
Key Words:

economic policy, structural reforms, macroeconomic stability, national competitiveness,
rating, international institutions

Using indices and ratings of international authoritative organizations (World Bank, World
Economic Forum, Asian Development Bank, Bertelsmann Foundation etc.) and statistical data of RA,
directions of economic policy and RA structural reforms are analyzed and estimated in comparison with
other countries data.
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ՍԱՄՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, ինստիտուցիոնալիզմ, ինսգործոններ,
տնտեսական
տիտուցիոնալ
ազատություն, «անտեսանելի ձեռքի մոդել»,
«խթանող ձեռքի մոդել», «կողոպտող ձեռքի
մոդել», «կարգավորող ձեռքի մոդել»
Հոդվածում ներկայացված են տնտեսական աճի ինստիտուցիոնալ գործոններն ու նախադրյալները, դրանց դերը տնտեսական առաջընթաց ապահովելու մեջ: Վերլուծվել են շուկայական
տնտեսության վրա պետական կառավարման համակարգի ներգործության հիմնախնդիրները:

Տնտեսական աճի ինստիտուցիոնալ նախադրյալները, ընդհանուր առմամբ, դասվում
են ոչ տնտեսական բնույթի գործոնների խմբին: Դրանք, միաժամանակ, արտաքին կամ
էկզոգեն բնույթի գործոններ են և գործում են տնտեսական համակարգից դուրս: Դրանց
ներգործությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ, եթե երկրում լիարժեք ու
արդյունավետ կերպով չի գործում ինստիտուցիոնալ համակարգը: Տնտեսական աճի և
հասարակության տնտեսական առաջընթացի համար կարևոր նշանակություն ունեն ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և առաջին հերթին՝ տնտեսական ազատությունն ու
տնտեսավարման անկաշկանդությունը:
Դեռևս 18-րդ դարում դասական տնտեսագիտության հայրը՝ Ադամ Սմիթը, իր «Ժողովուրդների հարստություն» աշխատության մեջ երկրի հարստության ավելացման և ժողովրդի բարեկեցության բարձրացման հիմնական պայման է համարել ոչ միայն տնտեսական ազատությունը և «անտեսանելի ձեռքը», այլև պարզ օրենքները, չծանրաբեռնող
հարկերը և խաղաղությունը: Հաջորդող ժամանակաշրջանի շատ տնտեսագետներ ևս
կողմնակից էին տնտեսական առավելագույն ազատությանը և կարծում էին, որ պետության դերը պետք է սահմանափակվի միայն «դասական» գործառույթների իրականացմամբ, այն է՝ իրավունքների և ազատության պաշտպանություն, մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիություն, հավասար, թափանցիկ և հաստատուն կանոններով տնտեսական կյանքի ապահովում: Սակայն 19-րդ դարի 30-60-ական թթ. արդիական դարձավ
և հիմնավորվեց տնտեսության պետական կարգավորման ու ակտիվ միջամտության անհրաժեշտությունը: 20-րդ դարի 80-ական թվականների սկզբին հեղաշրջում տեղի ունեցավ նաև տնտեսական աճի տեսության մեջ: Ամերիկացի տնտեսագետ Է. Դենիսոնը
տնտեսական աճի գործոնային վերլուծության ժամանակ հատուկ առանձնացրեց օրենսդրաինստիտուցիոնալ գործոնների խումբը1:
1

Макконнелл К., Брю С., Эономикс, М., 1992, с. 384.
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Ինստիտուցիոնալիզմի տեսության համաձայն՝ տնտեսական զարգացման բնույթը
որոշում է ոչ թե ինքնին շուկան, այլ սոցիալ-տնտեսական ինստիտուտների ամբողջ համակարգը, հետևաբար՝ պետք է հաշվի առնել նաև տնտեսական կյանքի վրա ազդող սոցիալական, իրավական, հոգեբանական բնույթի գործոնները, տնտեսական ազատությունների, մասնավոր սեփականության ու ձեռնարկատիրության անձեռնմխելիության և,
ընդհանրապես, սոցիալական երաշխիքները, որոնք ապահովում են սոցիալական ինստիտուտները1:
Ինստիտուցիոնալիստները համոզված են, որ մարդուն պետք է հետազոտել ոչ թե մեկուսացված, այլ իր միջավայրից կախվածության մեջ: Ի տարբերություն դասական ու
նորդասական տնտեսագիտության ներկայացուցիչների, նրանք «տնտեսական մարդու»
մոդելը փոխարինում են «սոցիալական մարդով»՝ վերջինիս դիտարկելով հասարակական
հարաբերությունների ամբողջության մեջ և որոշակի իրավիճակում:
Նոր ինստիտուցիոնալիզմի նշանավոր ներկայացուցիչ, ամերիկացի տնտեսագետ Դ.
Նորտը նշել է, որ ինստիտուտները ներկայացնում են այն շրջանակները, որոնց սահմաններում տնտեսավարող սուբյեկտները և, ընդհանրապես, մարդիկ փոխգործակցում են
միմյանց հետ: Ըստ նրա՝ դա նման է թիմային սպորտային խաղերի կանոններին2:
Ինստիտուտներն իրենց գործունեությամբ նվազեցնում են շուկայական անորոշությունը, որոնց բախվում են տնտեսական սուբյեկտները, նպաստում են տրանսակցիոն (գործարքային) ծախսերի կրճատմանը և դրանով իսկ հանդես գալիս որպես տնտեսական
աճի գործոններ:
Նոր ձևավորված տեսությունները հնարավորություն տվեցին բացահայտելու տնտեսական քաղաքականության ակտիվ դերը կայուն տնտեսական աճի ապահովման գործում: Գոյություն ունեն նաև վերլուծություններ ու գնահատումներ, որոնք բնութագրում են
տնտեսական աճի տեմպերի և տնտեսությանը պետության միջամտության մասշտաբների միջև հակադարձ կապը: Միևնույն ժամանակ, բացահայտվեց ուղղակի կախվածություն ինստիտուցիոնալ միջավայրի որակի, սեփականության իրավունքների պաշտպանության և տնտեսական աճի միջև:
Տնտեսական աճի վերաբերյալ հայեցակարգերից մարդիկ ընդունում են այն
սկզբունքները և արձագանքում այն խթաններին, որոնք տնտեսական զարգացման հիմքում են: Մասնավորապես՝ խոսքը վերաբերում է այնպիսի ինստիտուցիոնալ գործոնի,
ինչպիսին է տնտեսական ազատությունը:
Տնտեսական ազատությունը ենթադրում է մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիություն՝ արտադրելու, առևտրով զբաղվելու, խնայելու, ներդնելու, ստեղծածից օգտվելու,
գներ ձևավորելու, պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելու և այլ ազատություններ: Տնտեսական ազատության սահմանափակումները (կոշտ հարկային քաղաքականությունը, բյուջետային պակասուրդը և պետական պարտքը, սպառողի ընտրության
1
2

Экономика, под. ред. А. Булатова, М., 2001, с. 131.
Норт Д., Институты, институционные изменения и функционирование экономики, М., 1997, с. 19.
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իրավունքների սահմանափակումը, հայրենական ձեռնարկությունների հովանավորչությունը) նույնպես ստեղծում է պետությունը:
Ընդհանուր առմամբ, եթե պետությունը միջամտում է շուկայի սուբյեկտների գործունեությանը, ապա դա նշանակում է տնտեսական ազատության սահմանափակում: Իսկ
եթե պետությունը խրախուսում է մրցակցությունը և նպաստում արդյունավետ շուկայական ենթակառույցների ստեղծմանը, ապա դա նշանակում է տնտեսական ազատության
ընդլայնում:
Ըստ ամերիկացի (ծագումով՝ հնդիկ) տնտեսագետ Ամարտիա Սենի՝ տնտեսական
ազատությունը ոչ միայն զարգացման գլխավոր նպատակ է, այլև զարգացման հիմնական
նախադրյալներից մեկը1: Տնտեսական ազատությունն ու ժողովրդավարությունը կարող
են նպաստել տնտեսական աճին ու մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացմանը, եթե
դրանք իրականություն են դառնում արդյունավետ տնտեսական քաղաքականության
շնորհիվ:
Պետության կողմից իրականացվող եկամուտների քաղաքականությունը, որպես ինստիտուցիոնալ գործոն, նույնպես էական ազդեցություն ունի տնտեսական աճի վրա երկարաժամկետ հատվածում, քանի որ ՀՆԱ վերաբաշխման քաղաքականությունը, երբեմն,
կարող է ավելի շատ դժգոհություններ առաջացնել հասարակության մեջ, քան տնտեսական աճի, արտադրության շարժընթացը: Այսինքն՝ տնտեսական աճից ստացված եկամտի անարդար բաշխումից առաջացող դժգոհությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ նաև վերջինիս երկարաժամկետ հեռանկարների վրա: Այսպիսով՝ եկամտի իրական աճի անարդար բաշխումը ոչ միայն վնասում է սոցիալական տեսանկյունից,
խոչընդոտում է արդյունավետության բարձրացումն ու հետագա տնտեսական աճը, այլև
որոշ ժամանակ անց արտահայտվում է նաև նրանց դեմ, ովքեր սկզբում շահել են եկամտի անարդար բաշխումից2:
Առանձին հետազոտողներ առավել կարևորել են տնտեսական աճի որոշակի ինստիտուցիոնալ գործոններ: Այսպես՝ ամերիկացի տնտեսագետ Ռոբերտ Բառոն իր «Տնտեսական աճի որոշիչները» աշխատության մեջ առանձնացնում է իրավական կարգուկանոնի
հարցը, Կ. Օկուին հիմնավորում է տնտեսական և քաղաքական ազատությունների միջև
փոխպայմանավորվածությունը, իսկ տնտեսական աճի վրա ինստիտուտների ազդեցությունն ուսումնասիրող Ա. Լյայֆերի խումբը հիմնական շեշտը դնում է «բարձր մակարդակի», մասնավորապես՝ ֆինանսական շուկայի դատական ընթացակարգերի ինստիտուտների վրա, ինչպես նաև հատկանշում խոսքի ազատությունը3:
Տնտեսական աճի՝ վերը նշված գործոնները, ըստ էության, հանդես են գալիս որպես
տնտեսական աճի նախադրյալներ, որոնց ազդեցությունը կարող է դրսևորվել ինչպես
դրական, այնպես էլ բացասական կողմերով՝ նայած թե ինչպիսին է դրանց ներգործու-
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թյունը հասարակության գործարար ակտիվության վրա: Տնտեսական աճի ինստիտուցիոնալ գործոնների մեծ մասն առանձին հետազոտությունների ու վերլուծությունների առարկա է և կարևորվում է ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ: Դա պայմանավորված է
նրանով, որ տնտեսական աճի, հասարակության տնտեսական առաջընթացի մեջ ոչ
տնտեսական բնույթի գործոնները, մասնավորապես՝ ինստիտուցիոնալ բարենպաստ միջավայրի ապահովումը, պակաս կարևոր նշանակություն չունեն, քան տնտեսական բնույթի գործոնները: Առավել ևս, ինստիտուցիոնալ բնույթի գործոնների ներգործությունը միջնորդավորված է, դրանց քաղաքական գնահատումները շատ պայմանականություններ
են պարունակում և հստակ քանակական որոշակիություն չունեն, սակայն ունեն տնտեսական առաջընթացի ապահովման մեծ ներուժ, քանի որ շատ ծախսեր չեն պահանջում:
Տնտեսական առաջընթացի վրա կարևոր ներգործություն ունի այնպիսի ինստիտուցիոնալ գործոն, ինչպիսին հասարակության վստահությունն է պետական կառավարման
մարմինների, առավել որոշակի՝ կառավարության հանդեպ, հատկապես արմատական
սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներ իրականացնելիս: Կառավարության նկատմամբ
հասարակության վստահության ազդեցությունը տնտեսական ակտիվության վրա հատուկ
հետազոտության առարկա է դարձել ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ և ձևակերպվել է «սոցիալական կապիտալ» հասկացությամբ1: Սթիվեն Նակը և Ֆիլիպ Կիֆերը
«Սոցիալական կապիտալն ազդեցություն ունի՞ տնտեսության վրա» հոդվածում նշել են,
որ «սոցիալական կապիտալ» հասկացությունն օգտագործվում է անհատների այնպիսի
ռեսուրսների նկարագրման համար, ինչպիսիք են իշխանական լիազորությունները, հարաբերությունները, որոնք հիմնված են հասարակության վստահության և դրա նորմերի
վրա:
Սոցիալական կապիտալի ազդեցությունը տնտեսության վրա դրսևորվում է անհատի
վարքագծի վրա պետական կառավարման մարմինների, կառավարության գործունեության նկատմամբ հասարակության վստահությամբ: Այսպես՝ բարձր վստահությամբ բնութագրվող հասարակության մեջ անհատը քիչ ջանքերով է իրականացնում տնտեսական
գործարքներ կամ տրանսակցիաներ, քիչ ռեսուրսներ է օգտագործում սեփականության
իր իրավունքները խախտումից պաշտպանելու համար: Վստահության բարձր մակարդակի պայմաններում հասարակությունը քիչ է կախված ձևական (ֆորմալ) հիմնարկություններից՝ անհրաժեշտ համաձայնություններ ձևակերպելու համար: Այսպիսի հասարակության մեջ ներդրումներն ավելի եկամտաբեր և պակաս ռիսկային են, իսկ բանկային ռեսուրսների հասանելիությունը բարձր է:
Երկրի տնտեսության զարգացման մեջ կարևոր դեր ունի հասարակության վստահությունը սեփական կառավարության նկատմամբ: Դա կարող է առաջացնել ոչ միայն ներդրումների աճ, այլև նորարարությունների ու գործարար ակտիվության բարձրացում
երկրում: Վստահելի հասարակությունում բավական ուժեղ են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ մարդկային կապիտալում ներդրումների խթանները, քանի որ բարձր է դրանց
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հետգնման, փոխհատուցման և եկամտաբերության հավանականությունը: Կառավարության նկատմամբ բարձր վստահությամբ երկրներում նկատելիորեն բարձր է ՀՆԱ-ի մեջ
ներդրումների բաժինը: Վստահության արդյունք է դիտվում նաև այն, որ այդ երկրներն
ունեն տնտեսական աճի համեմատաբար բարձր տեմպեր:
Կառավարության և շուկայական տնտեսության փոխկապվածություն հարցում պայմանականորեն ձևավորվել են որոշակի մոդելներ1, որոնք յուրովի են ազդում գործարարության զարգացման և դրանով պայմանավորված՝ երկրի տնտեսական առաջընթացի
վրա:
«Անտեսանելի ձեռքի» մոդելի էությունն արտահայտվում է շուկայի ինքնակարգավորման գաղափարում: Կառավարությունը, ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ ստեղծելով
տնտեսության, շուկայի զարգացման համար, մնում է ստվերում և հետևում տնտեսավարման օրինականացված կանոններին: Նվազագույնի է հասցված տնտեսության պետական
կարգավորումը, և կառավարությունն իրեն օրենքից վեր չի դասում: Այս պայմաններում
բացակայում են կոռուպցիայի զարգացման նախադրյալները: Նման մեխանիզմով է զարգացել Արևմտյան Եվրոպայի երկրների մեծամասնությունը:
«Օժանդակող ձեռքի» մոդելի դեպքում կառավարությունն իր իշխանությունը կիրառում է՝ գործարարությանն օգնելու, օժանդակելու նպատակով ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ ստեղծելով: Կառավարությունն իրեն օրենքից վեր է դասում և, արտադրության
առանձին ճյուղեր գերակա համարելով, ակտիվորեն խթանում է դրանց զարգացումը: Այս
պայմաններում նախադրյալներ են ստեղծվում կազմակերպված կոռուպցիայի համար:
Այս մոդելը առավել բնորոշ էր արևելյան և հարավարևելյան երկրներին, մասնավորապես՝
Չինաստանին, Հարավային Կորեային, Սինգապուրին, որտեղ «հետապնդող զարգացման» քաղաքականություն էր իրականացվում առաջատար երկրներին հասնելու համար:
«Կողոպտող ձեռքի» մոդելը բնորոշ է հետխորհրդային անցումային շատ երկրների,
որտեղ բազմաթիվ կիսաինքնուրույն պետական ինստիտուտներ երբեմն հարստությունը
կողոպտող, վատնող գործունեություն են իրականացնում: Կառավարությունն իրեն վեր է
դասում օրենքներից և իր լիազորություններն օգտագործում է քաղաքական ռենտայի
ստացման համար: Իրավական համակարգը թույլ է, և գործարարների միջև պայմանագրերը, համաձայնագրերը կնքվում և պաշտպանվում են օլիգարխիայի կողմից: Այս ամենը նախադրյալներ է ստեղծում անկազմակերպ կոռուպցիայի ծաղկման համար:
Ներկայումս առավել կարևոր նշանակություն է տրվում տնտեսության պետական
կարգավորման մեխանիզմներին, որոնց շնորհիվ հաղթահարվում են շուկայական ձևափոխումները, կառավարությունն իր սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության, հարկաբյուջետային և դրամավարկային լծակներով ձգտում է օժանդակել գործարարության
զարգացմանը՝ տնտեսական ու ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ ապահովելով երկրի
տնտեսական առաջընթացի համար: 2008-ից սկսած՝ համաշխարհային ֆինասատնտեսական ճգնաժամը և դրա հաղթահարման դժվարություններն էլ ավելի կարևորեցին շու1

Нуреев Р., Экономика развития, М., 2008, с. 376-378.

107

կայական տնտեսության պետական կարգավորման մեխանիզմի նշանակությունը: Հետևաբար, մեր կարծիքով, ներկայումս կարելի է կիրառել «կարգավորող ձեռքի» մոդելը՝
ցույց տալով պետության, կառավարության դերն ու նշանակությունը ոչ միայն շուկայական ձախողումներն ու տարերային զարգացման բացասական երևույթները հաղթահարելու, այլև տնտեսության զարգացման հիմնական ծրագրային ուղղությունները մշակելու,
իրականացնելու և, ընդհանրապես, մակրոտնտեսական կայունության քաղաքականության շնորհիվ՝ երկրի տնտեսական առաջընթացն ապահովելու գործում:

САМВЕЛ ГРИГОРЯН
ИНСТИТУЦИОНАЛНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Ключевые слова: экономический рост, институционализм,
институциональные факторы, экономическая свобода, модель невидимой руки, модель
стимулирующей руки, модель грабящей
руки, модель регулирующей руки
В статье представлены институциональные факторы и предпосылки экономического
роста, их роль в обеспечении экономического прогресса. Проанализированы проблемы воздействия системы государственного управления на рыночную экономику.

SAMVEL GRIGORYAN
INSTITUTIONAL PREREQUISITES OF ECONOMIC GROWTH
Key Words:

еonomic growth, institutionalism, institutional
factors, economic freedom, model of invisible
hand, model of stimulating hand, model of
grabbing hand, model of regulating hand

Institutional factors and prerequisites of economic growth, their role in ensuring economic
progress are presented in the article. Issues of the impact of public administration system on market
economy are analyzed.
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ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
Հիմնաբառեր. նորարարություն, նորույթ, տեխնոլոգիա,
մրցակցություն, մրցունակություն, գիտելիքահենք տնտեսություն
Հոդվածում քննարկվում է նորարարական գործունեության դերը կազմակերպության մրցունակության բարձրացման գործում: Վերլուծվում են նորարարական գործունեության և կազմակերպության մրցունակության միջև առկա փոխկապվածությունները: Ներկայացված են նորարարական գործունեության ակտիվացման հիմնական սկզբունքները:

Ժամանակակից սուր մրցակցության պայմաններում կազմակերպության ներքին միջավայրի համապատասխանությունը շուկայի պահանջներին դրա հաջող գործունեության
գլխավոր գործոնն է: Տնտեսական աճի գլխավոր շարժիչ ուժն այսօր նորարարություններն են, որոնք ներդրվում են ինչպես արտադրության, այնպես էլ շահագործման և
սպառման մեջ: Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ նորույթի ստեղծումը և ներդրումը նպաստում են ոչ միայն կազմակերպության մրցունակության բարձրացմանը, այլ
նաև երկրի տնտեսության առաջընթացին:
Ըստ միջազգային ստանդարտների՝ նորարարությունը նորարարական գործունեության վերջնական արդյունքն է՝ որպես նոր կամ կատարելագործված արտադրանք, որը
դուրս է բերվել շուկա, ինչպես նաև նոր կամ կատարելագործված տեխնոլոգիական գործընթաց է, որը կիրառվում է պրակտիկ գործունեության մեջ, կամ նոր մոտեցում է սոցիալական ծառայություններին:
Ընդունված է առանձնացնել նորարարության հետևյալ տեսակները.
 ապրանքային, երբ փոփոխությունները կապված են արտադրանքի հետ,
 տեխնոլոգիական` կապված արտադրության կազմակերպման մեթոդների հետ,
 ոչ տեխնոլոգիական, որն ընդգրկում է սոցիալական բնույթի գործոններ, կառավարման, կազմակերպչական միջոցառումներ, տնտեսական գործունեության տեսակներ:
Նորարարական գործունեությունը նպատակ ունի գիտական հետազոտությունների և
մշակումների արդյունքները վերածելու շուկայում իրացվող նոր կամ կատարելագործված
արտադրանքի կամ գործնականում կիրառվող նոր կամ կատարելագործված տեխնոլոգիական գործընթացի:
Նորարարական գործունեության արդիականությունը պայմանավորված է շուկայի՝
կազմակերպության վրա անընդհատ գործադրվող ճնշմամբ: Այդ ճնշումն արտահայտվում
է սպառողների վարքագծի փոփոխմամբ, ապրանքների և ծառայությունների շուկաների
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զարգացման արդյունքում մրցակցության սրմամբ, նոր տեխնոլոգիաների համաշխարհային զարգացմամբ, առաջարկի և պահանջարկի գլոբալացմամբ: Այդ իսկ պատճառով ներկայումս նորարարությունը կազմակերպության գոյատևման, մրցունակության պահպանման և հետագա զարգացման անհրաժեշտ պայման է:
Կազմակերպությունը, որ առաջինն է յուրացնում նորարարությունը, հնարավորություն է ստանում կրճատելու արտադրական ծախսումները, հետևաբար՝ ապրանքի գինը`
դարձնելով այն ավելի մրցունակ շուկայում, ինչն էլ թույլ է տալիս կազմակերպությանը
բարելավել իր մրցակցային դիրքերը նույնանման արտադրանք թողարկող այլ կազմակերպությունների նկատմամբ:
Մրցունակության և նորարարական գործունեության կապը կարելի է բացահայտել`
ելնելով այս երկու հասկացությունների սահմանումներից: Մրցունակությունը կարելի է
սահմանել որպես երկրի կամ կազմակերպության կարողություն` թողարկելու արտադրանք կամ մատուցելու ծառայություններ, որոնք ունակ են մրցակցելու համաշխարհային
շուկայում: Իր հերթին, նորարարությունը կարելի է սահմանել որպես նոր կամ կատարելագործված մտահղացման, ապրանքի, ծառայության, գործընթացի կամ փորձի ներդրում,
որը նախատեսված է բարելավված արդյունք ստանալու համար: Այսպիսով՝ նորարարական գործունեությունը կարող է դիտարկվել որպես մրցունակության բարձրացման միջոց1:
Ներկայացնենք նորարարական գործունեության և մրցունակության կապը հետևյալ
գծապատկերով.
Հաջողություն մրցակցային պայքարում
Ռազմավարական կառավարում
Մրցակցային առավելություններ
Տեխնոլոգիական առավելություն
Նորարարություններ
Գիտելիքներ
Գծապատկեր 1. Մրցակցային պայքարում հաջողության հասնելու փուլերը

1

Грозна В., Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС.
Актуальні проблеми економіки, 2006.
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Մրցունակությունը և նորարարությունը փոխկապված են և փոխլրացնում են միմյանց,
քանի որ.
1. նորույթների նկատմամբ կազմակերպությունների ընկալունակության գլխավոր
գործոնը մրցակցությունն է,
2. մրցակցությունը ստիպում է կազմակերպություններին մշտապես փնտրել և
գտնել արտադրանքի և ծառայությունների նոր տեսակներ, որոնք կբավարարեն
սպառողների պահանջարկը,
3. մրցակցությունը նպաստում է, որ կազմակերպությունները յուրացնեն բարձրորակ արտադրանքը շուկայական գներով` սպառողներին չկորցնելու նպատակով,
4. մրցակցությունը թույլ է տալիս օգտագործել արտադրության առավել արդյունավետ մեթոդներ,
5. մրցակցությունը ստիպում է կազմակերպություններին ավելի արագ արձագանքել
սպառողների պահանջներին,
6. մրցակցությունը մեծ եկամուտներ է ապահովում այն կազմակերպությանը, որն
ավելի ջանասիրաբար և ավելի բարձր արդյունավետությամբ է աշխատում1:
Մրցունակ լինելու համար կազմակերպությունը պետք է կիրառի նորարարական գործունեության կառավարման բարձր արդյունավետություն ունեցող ձևեր, համակարգեր և
մոդելներ:
Նորարարական գործունեությունը կառավարման տեսանկյունից բարդ օբյեկտ է և
անձնակազմից պահանջում է ոչ միայն բարձր որակավորում, այլ նաև յուրահատուկ մտածողություն և մոտիվացիա, ինչպես նաև ռիսկի դիմելու ունակություն:
Ներկայումս ՀՀ Կառավարության գերակա խնդիրներից մեկն է ազգային մրցունակության բարձրացումը, իսկ այդ նպատակին հասնելու կարևորագույն քայլերից է գիտելիքահենք տնտեսության ստեղծումը: Այդ իսկ պատճառով կազմակերպություններում նորարարական գործունեության ակտիվացումն այսօր ոչ միայն առանձին կազմակերպությունների մրցունակության բարձրացման խնդիր է, այլև պետական ռազմավարական նպատակ:
Նորարարական գործունեության ակտիվացման նպատակով կազմակերպությունները պետք է իրականացնեն հետևյալ քայլերը.
 մշտապես իրականացնել նորարարական գործունեության ակտիվացումը բնութագրող ցուցանիշների և դրանց վրա ազդող գործոնների ընտրանք և մշտադիտարկում,
 բացահայտել այդ գործոնների և կազմակերպության նորարարական գործունեության միջև առկա փոխկապվածությունները,
 բացահայտված փոխկապվածությունների հիման վրա մշակել առաջարկություններ նորարարական գործունեության բարելավման նպատակով1:

1

Гинзбург А., Экономический анализ, учебное пособие, Спб, Питер, 2005.
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Կարծում ենք՝ նորարարական գործունեության ակտիվացման համար ներկայումս
հայաստանյան կազմակերպությունները կարիք ունեն նախևառաջ բարձր որակավորմամբ կադրերի, որոնք ընդունակ կլինեն մշակելու և ներդնելու նորարարություններ: Անհրաժեշտ է նաև կազմակերպություններում ստեղծել նորարարություններով զբաղվող հատուկ ստորաբաժանումներ:

ТИГРАН ДАВТЯН
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: инновация, новшество, технология, конкуренция, конкурентоспособность, экономика, основанная на знаниях
В статье обсуждается роль инновационной деятельности в повышении конкурентоспособности предприятия. Проанализированы существующие взаимосвязи между инновационной
деятельностью и конкурентоспособностью предприятия. Также представлены основные
принципы активизации инновационной деятельности.

TIGRAN DAVTYAN
INNOVATIVE ACTIVITY AS FACTOR OF INCREASING
COMPANY COMPETITIVENESS
Key Words:

innovation, invention, technology, competition,
competitiveness, knowledge-based economy

The article discusses the role of innovative activity in increasing company competitiveness. Existing
relationships between innovative activities and competitiveness of a company are analyzed. Main
principles of reviving innovative activity are presented.

1

Тычинский А., Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы,
опыт, Таганрог, ТРТУ, 2006.
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ՄԵՐԻ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ–ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, զբոսաշրջության մասնաբաժին ՀՆԱ-ում, ուղղակի և անուղղակի
զբաղվածություն զբոսաշրջության ոլորտում,
ներդրումներ զբոսաշրջության ոլորտում
Հոդվածում ներկայացված է զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը տնտեսության վրա, որը պատկերացնելու համար կատարվել է վերլուծություն ըստ երեք հիմնական ցուցանիշների՝ զբոսաշրջության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում (ուղղակի և անուղղակի), զբաղվածության (ուղղակի և անուղղակի), ներդրումների ցուցանիշներ:

Այսօր Հայաստանը հարուստ զբոսաշրջային ներուժ ունեցող, սակայն զբոսաշրջության միջազգային շուկայում բավական փոքր տեղ գրավող պետություն է: Տարեցտարի
ավելանում է մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկների թիվը: Զբոսաշրջությունը Հայաստանի
տնտեսության այն բացառիկ ճյուղերից է, որը նույնիսկ տնտեսության ընդհանուր անկման պայմաններում ոչ շատ դինամիկ, բայց, այնուամենայնիվ, զարգացում է ապրում:
Այսպես՝ 2012 թվականին Հայաստան այցելուների թիվը եղել է շուրջ 843.330, իսկ 2013
թվականին՝ 957.240 մարդ1: Համաձայն Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության (այսուհետ՝ ԶՀԿ) սահմանման՝ դրանք պատկանում են միջազգային ներգնա
զբոսաշրջության դասին2: Համեմատության համար նշենք, որ 1992-93 թթ. ՀՀ է այցելել
4-5 հազար մարդ: Ըստ ԶՀԿ մեկ զբոսաշրջիկի հաշվով միջազգային զբոսաշրջությունից
ստացվող եկամուտների հաշվարկման մեթոդիկայի՝ Հայաստանում այդ ցուցանիշը կազմում է 1000 ԱՄՆ դոլար3:
Հայաստանում զբոսաշրջությունը տնտեսության առանցքային ոլորտներից է: Զբոսաշրջության աճը դրական կերպով է անդրադառնում մեր երկրի տնտեսության վրա՝ ստեղծելով աշխատատեղեր և նոր հնարավորություններ: Ուստի զբոսաշրջությունը աստիճանաբար դառնում է մեր երկրի տնտեսության գերակա ճյուղ՝ նպաստելով տնտեսության
զարգացմանը և երկրի գրավչության աճին: Ներկայումս այս ոլորտում կատարվում են
խոշոր ներդրումներ. կառուցվում են նոր հյուրանոցներ, ռեստորանային համալիրներ,
զվարճանքի վայրեր, նորացվում է տրանսպորտի շարժակազմը և այլն:

1

http://www.mineconomy.am/uploades/20141003113818241.pdf
World Tourism Organization(UNWTO), http://www.unwto.org/facts/eng/methodological.htm#2
3
www.mineconomy.am
2
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Հայաստանի տնտեսության վրա զբոսաշրջության ազդեցությունն ավելի լավ պատկերացնելու համար վերլուծվել է զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը
Հայաստանի տնտեսության վրա:
Վերլուծությունը կատարվել է ըստ երեք հիմնական ցուցանիշների.
 զբոսաշրջության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում (ուղղակի և անուղղակի),
 զբաղվածություն (ուղղակի և անուղղակի),
 ներդրումների խթանում:
Համեմատվել են նաև համաշխարհային շուկայում միջինացված ցուցանիշները և այլ
երկրների ցուցանիշները Հայաստանի համապատասխան ցուցանիշների հետ (2012, 2013
թվականների ցուցանիշները՝ նախորդ տարիների համապատասխան ցուցանիշների համեմատությամբ):
Առաջին աղյուսակում ներկայացված ցուցանիշը բնութագրում է զբոսաշրջության ուղղակի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում:
Աղյուսակ 1
Զբոսաշրջության ուղղակի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում
Երկրներ
Միջին ցուցանիշն աշխարհում
Թուրքիա
Ռուսաստանի Դաշնություն
Իրան
Ուկրաինա
Ռումինիա
Սիրիա
Բուլղարիա
Ադրբեջան
Բելառուս
Հայաստան

Միլիարդ ԱՄՆ դոլար
2012/2013
32.2/18.0
27.7/37.4
17.2/29.9
10.1/8.2
3.6/3.8
2.6/3.2
2.1/1.4
2.0/2.0
1.4/1.7
1.2/1.2
0.2/0.2

Մասնաբաժինը, %
2012/2013
5.2/2.9
4.1/4.6
1.4/1.4
2.0/2.2
2.2/2.3
1.5/1.6
4.7/4.5
3.8/3.7
2.2/2.4
2.1/1.8
2.1/2.0

1

Աճի տեմպը
2012-2014
3.0/4.3
3.8/6.1
6.9/7.0
5.6/10.0
8.4/4.9
10.6/3.7
-5.9/-11.3
3.8/4.8
9.3/0.5
1.4/2.7
2.6/3.2

Հաջորդ աղյուսակում արտացոլված է զբոսաշրջության անուղղակի մասնաբաժինը
ՀՆԱ-ում:
1-ին և 2-րդ աղյուսակներից երևում է, որ ՀՆԱ-ում դեռևս շատ փոքր է զբոսաշրջության մասնաբաժինը, սակայն նկատվում են հաստատուն աճի տեմպեր, և զբոսաշրջության զարգացումը աստիճանաբար սկսում է հստակ ազդեցություն թողնել Հայաստանի
տնտեսության վրա, որի ապացույցն է այն փաստը, որ անգամ ճգնաժամի պայմաններում
զբոսաշրջությունը եղել է տնտեսության միակ ճյուղը, որ ունեցել է աճի դրական տեմպ:

1

World Travel and Tourism Council, http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impact-analysis/regional-reports/, Travel and Tourism Economic impact 2013, Travel and Tourism Economic impact 2014.
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Աղյուսակ 2
Զբոսաշրջության անուղղակի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում1
Երկրներ
Միջին ցուցանիշն աշխարհում

Միլիարդ ԱՄՆ դոլլար
2012/2013

Մասնաբաժինը,%
2012/2013

Աճի տեմպը
2012-2014

52.3/55.0

14.1/9.5

3.0/4.3

Ռուսաստանի Դաշնություն

114.8/124.6

5.9/5.8

5.6/5.7

Թուրքիա

86.9/101.2

10.9/12.3

3.7/4.1

Իրան

28.1/22.4

5.6/6.1

5.2/7.4

Ուկրաինա

13.2/14.3

8.0/8.6

8.1/4.6

Ռումինիա

8.8/9.9

5.1/5.1

4.3/5.4

Բուլղարիա

6.9/7.2

13.6/13.3

1.9/3.7

Ադրբեջան

5.2/6.3

8.0/8.8

8.6/1.4

Սիրիա

5.0/3.4

11.1/10.6

-7.0/-12.2

Բելառուս

3.7/3.9

6.4/5.9

1.4/2.6

Հայաստան

0.8/0.8

8.2/7.7

3.4/3.8

Զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա հասկանալու համար վերլուծվել է նաև զբոսաշրջության ոլորտում ուղղակի զբաղվածության
ցուցանիշը: Ուղղակի զբաղվածներ են համարվում զբոսաշրջության արդյունքի վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող աշխատողները2: Օրինակ՝ հյուրանոցային աշխատողները, վարորդները, էքսկուրսավարները, գիդերը և այլն:
Աղյուսակ 3
Զբոսաշրջության ոլորտում ուղղակի զբաղվածությունը3
Երկրներ

Միջին ցուցանիշն աշխարհում
Ռուսաստանի Դաշնություն
Թուրքիա
Իրան
Ուկրաինա
Ռումինիա
Բուլղարիա
Ադրբեջան
Սիրիա
Բելառուս
Հայաստան

Աշխատատեղ
(հազար մարդ)
2012/2013
793/799.8
966.4/966.9
516.4/587.7
414.2/414.7
385.9/416.1
193.2/212.5
102.9/100.1
86.3/95.0
200.0/190.7
82.5/74.7
22.1/21.3

1

Բաժնեմասը,%
2012/2013
5.4/3.4
1.4/1.4
2.1/2.3
1.8/1.9
1.9/2.0
2.3/2.4
3.5/3.4
2.0/2.2
4.0/3.0
1.9/1.7
1.9/1.8

Աճի տեմպը
2012-2014
1.3/2.2
4.4/1.6
3.6/3.8
5.0/2.9
5.8/3.0
7.3/3.2
3.3/4.3
6.9/-3.7
-11.3/-7.7
-2.0/-0.4
0.8/0.6

World Travel and Tourism Council ,http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impactanalysis/regional-reports/, Travel and Tourism Economic impact 2013, Travel and Tourism Economic impact 2014.
2
World Tourism Organization(UNWTO), The Indirect Impact Of Tourism: An Economic Analysis,
http://t20.unwto.org/sites/all/files/pdf/111020-rapport_vellas_en.pdf
3
World Travel and Tourism Council, http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impactanalysis/regional-reports/, Travel and Tourism Economic impact 2013, Travel and Tourism Economic impact 2014.
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Հայաստանում գրանցված ցուցանիշները համեմատելով վերոնշյալ երկրների ցուցանիշների հետ՝ կարելի է եզրակացնել, որ մեր երկրում զբոսաշրջության ոլորտում ուղղակի զբաղվածների մասնաբաժինն ընդհանուր զբաղվածության մեջ փոքր է (2012 թ.՝
22.100, 2013 թ.՝ 21.300 մարդ):
Զբոսաշրջության ոլորտում անուղղակի զբաղվածությունը վերլուծելու համար (անուղղակի զբաղված են համարվում այն աշխատողները, որոնք անմիջական ազդեցություն
չեն ունենում զբոսաշրջային ապրանքի ստեղծման ընթացքում, սակայն անուղղակի ազդում են դրա ձևավորման գործընթացի վրա1) աղյուսակ 4-ում ներկայացված են Հայաստանի և մի քանի այլ երկրների համապատասխան ցուցանիշները.
Աղյուսակ 4
Զբոսաշրջության ոլորտում անուղղակի զբաղվածությունը2
Երկրներ

Միջին ցուցանիշն աշխարհում
Ռուսաստանի Դաշնություն
Թուրքիա
Իրան
Ուկրաինա
Ռումինիա
Բուլղարիա
Ադրբեջան
Սիրիա
Բելառուս
Հայաստան

Աշխատատեղ
(հազար մարդ)
2012/2013
1975.5/2017.6
3931.5/3935.0
2053.6/2317.5
1161.3/1184.1
1445.2/1570.1
479.0/500.7
366.7/490.6
316.9/351.5
489.1/490.6
255.0/235.7
86.9/81.5

Բաժնեմասը,%
2012/2013
13.9/8.9
5.5/5.5
8.3/9.1
5.1/5.3
7.1/7.7
5.7/5.7
12.5/12.2
7.2/8.0
9.7/7.8
5.8/5.4
7.3/6.8

Աճի տեմպը
2012-2014
1.7/2.5
2.9/0.8
2.6/1.0
4.7/2.7
5.3/2.6
3.1/5.3
1.2/3.0
6.0/-0.3
-12.4/-7.7
-2.0/-0.6
1.5/1.1

Աղյուսակից երևում է, որ Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտում անուղղակի զբաղվածների թիվը 2012-ին 86.900 է, իսկ 2013-ին՝ 81.500: Հաշվի առնելով աշխատունակ
բնակչության թիվը, կարելի է նշել, որ դեռևս այդքան էլ շատ չէ այս ոլորտում զբաղվածների թիվը:
Ամբողջ աշխարհում զբոսաշրջության ոլորտում 2012 թ. աշխատել է 101.118.000
մարդ, իսկ անուղղակիորեն` 261.394.000 մարդ, այսօր արդեն աշխատում է 100.894.000
մարդ, անուղղակիորեն՝ 265.855.000 մարդ: Ցանկալի է, որ Հայաստանում ավելի շատ
մարդիկ ներգրավված լինեն այս ոլորտի աշխատանքներում, ինչը կնպաստի գործազրկության կրճատմանը, սոցիալական վիճակի բարելավմանը, աղքատության նվազեցմանը և
այլ սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանը:

1

2

World Tourism Organization(UNWTO), The Indirect Impact Of Tourism: An Economic Analysis,
http://t20.unwto.org/sites/all/files/pdf/111020-rapport_vellas_en.pdf
World Travel and Tourism Council, http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impact-analysis/
regional-reports/, Travel and Tourism Economic impact 2013, Travel and Tourism Economic impact 2014.
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Շատ կարևոր է նաև այն փաստը, որ զբոսաշրջության միջոցով գրավիչ ներդրումային դաշտ է ստեղծվում Հայաստանի համար: 2012-2013 թվականներին զբոսաշրջության
ոլորտում կատարված ներդրումները, դրանց մասնաբաժինը և աճի տեմպերը ներկայացված են աղյուսակ 5-ում:
Ինչպես վերլուծված մյուս ցուցանիշները, այնպես էլ սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտում կատարվող ներդրումները դեռևս շատ քիչ են:
Աղյուսակ 5
Զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումները, դրանց մասնաբաժինը, աճի տեմպերը1
Երկրներ
Միջին ցուցանիշն աշխարհում
Ռուսաստանի Դաշնություն
Թուրքիա
Իրան
Ուկրաինա
Ռումինիա
Բուլղարիա
Ադրբեջան
Սիրիա
Բելառուս
Հայաստան

Միլիարդ ԱՄՆ դոլար
2012/2013
4.2/4.2
11.4/12.1
16.9/19.6
3.8/2.8
0.7/2.2
3.6/3.5
0.7/0.7
0.3/0.4
0.3/0.2
0.5/0.4
0.1/0.1

Բաժնեմասը,%
2012/2013
8.1/4.4
2.7/2.6
10.5/11.7
2.9/2.9
2.2/2.2
7.4/7.3
6.5/6.6
2.0/2.3
2.0/3.5/
2.2/2.0
2.7/2.8

Աճի տեմպը
2012/2013
3.9/5.8
0.3/2.4
4.9/2.6
2.7/7.6
4.9/6.2
-0.3/5.3
-1.1/4.6
3.9/11.5
3.9/-23.5
-11.1/-1.7
5.9/5.6

Աղյուսակ 5-ից ակնհայտ է, որ ոլորտում ներդրումներն աճում են բավական արագ
տեմպերով: Աշխարհում 2012 թ. տվյալներով այս ոլորտում ներդրումներն աճում են միջինը 3.9%-ով, այն պարագայում, երբ Հայաստանում նույն թվականին գրանցվել է 5.9% աճ,
2013 թ. աշխարհում գրանցվել է արդեն 5.8% աճ, իսկ Հայաստանում՝ 5.6%՝ նախորդ
տարվա համեմատությամբ: Վերջին տարիներին ՀՀ-ում կառուցվել է մի քանի միջազգային հյուրանոց, բարեկարգվել են ճանապարհները և այլ ներդրումներ են կատարվել զբոսաշրջության ոլորտում, ինչը մեծապես նպաստել է զբոսաշրջության զարգացմանը և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների միջազգային ստանդարտներին համապատասխանելուն:
Այսպիսով՝ 2012-2013 թթ. զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. 2012 թ. ՀՆԱ-ում ուղղակի բաժնեմասը կազմել է 87.4 միլիարդ դրամ (ապահովելով 2.1% բաժնեմաս և 2.6% աճ՝
նախորդ տարվա համեմատությամբ), իսկ 2013 թ. բաժնեմասն ավելացել է և դարձել 90
միլիարդ դրամ (ապահովելով 2% բաժնեմաս և 3% աճ՝ նախորդ տարվա համեմատությամբ): ՀՆԱ-ում զբոսաշրջության անուղղակի բաժնեմասը 2012 թ. 336.9-ից դարձել է
338.6 միլիարդ դրամ (համապատասխանաբար՝ 8.2 և 7.7 բաժնեմասերով)՝ ապահովելով
1

World Travel and Tourism Council, http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impact-analysis/regional-reports/, Travel and Tourism Economic impact 2013, Travel and Tourism Economic impact 2014.

117

3.4 և 3.8% աճ: Այս ոլորտում ուղղակի և անուղղակի զբաղվածների թիվը 2013 թ., 2012 թ.
համեմատությամբ, նվազել է (ուղղակի զբաղվածությունը 2012 թ. 22000 էր, 2013 թ.՝
21000, ապահովելով համապատասխանաբար՝ 1.9% և 1.8% մասնաբաժին ՀՆԱ-ում, ինչպես նաև 0.8% և 0.6% աճ, անուղղակի զբաղվածությունը 2013 թ. 81000 էր՝ 2012 թ.
87000-ի փոխարեն, համապատասխանաբար՝ 6.8% և 7.3% մասնաբաժնով և 1.1% և 5.9%
աճի տեմպով): Ինչ վերաբերում է կապիտալ ներդրումներին, 2013 թ. դիտվել է 5.6% աճ՝
2012 թ. 5.9%-ի փոխարեն, իսկ ներդրումները կազմել են 29.6 միլիարդ դրամ՝ ապահովելով 2.7 և 2.8% մասնաբաժին ՀՆԱ-ում:
Հաշվի առնելով զբոսաշրջության զարգացման տեմպերը Հայաստանում՝ կանխատեսվում է, որ 2024 թվականին կարձանագրվի հետևյալ պատկերը. ՀՆԱ-ում զբոսաշրջության ուղղակի բաժնեմասը կլինի 129.5 միլիարդ դրամ, բաժնեմասը՝ 1.7%, աճի տեմպը՝ 3.4%։ ՀՆԱ-ում զբոսաշրջության անուղղակի բաժնեմասը կկազմի 507.0 միլիարդ
դրամ, բաժնեմասը՝ 6.8%, աճի տեմպը՝ 3.7%, ուղղակի զբաղվածությունը՝ 20 հազար աշխատատեղ, բաժնեմասը 1.6%, աճի տեմպը՝ -0.6%, անուղղակի զբաղվածությունը՝ 79 հազար աշխատատեղ, բաժնեմասը՝ 6.1%, աճի տեմպը՝ -0.4%, իսկ կապիտալ ներդրումները՝
47.1 միլիարդ դրամ՝ 4.2% բաժնեմասով և 4.2% աճի տեմպով: Այսպիսով՝ ենթադրվում է,
որ կայուն զարգացման դեպքում ոլորտը ՀՀ-ում գրավիչ կդառնա ներդրումների համար:

МЕРИ ДАЛЛАКЯН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИЗМА
НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ
Ключевые слова: туризм, доля туризма в ВВП, прямая и косвенная занятость в сфере туризма, инвестиции в сфере туризма
В статье представлено социально-экономическое воздействие туризма на экономику и
оно представлено анализом трех основных показателей: долей туризма в ВВП, прямой и косвенной занятостью, и прямыми и косвенными инвестиционными показателями.

MERI DALLAKYAN
SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF TOURISM ON RA ECONOMY
Key Words:

tourism, share of tourism in GDP, direct and
indirect employment in tourism sector,
investments in tourism sector

The article presents the socio-economic impact of tourism on the economy illustrated by the
analysis of three main indicators: share of tourism in GDP, direct and indirect employment, direct and
indirect investment indicators.
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ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. մրցունակություն, վերափոխումներ, համաթիվ, կոռուպցիա, խաղաղասիրություն, նորարարություն, արդյունավետություն
Տնտեսագիտական կամ այլ գիտական ուղղվածության յուրաքանչյուր հետազոտություն չի կարող ունենալ քիչ թե շատ նշանակալի գիտական արժեք, եթե չի ներառում հետազոտման օբյեկտի
քանակական գնահատում:
Այդ նպատակով փորձել ենք գնահատել մի շարք երկրների սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները: Ինչպես գիտենք, տարբեր երկրների իշխանություններ մշակում են վերափոխումների
ծրագրեր, ապա փորձում են հաղթահարել դրանց հետ կապված խոչընդոտները: Սակայն տարբեր
երկրներ ծրագրերն իրականացնում են տարբեր համեմատական արդյունավետությամբ: Վերոնշյալ
վերափոխումների արդյունքներն արտահայտվում են բազմաբնույթ համաթվերում, որոնք մշակվում են միջազգային և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից: Ուստի մեր հետազոտությունում հաշվի ենք առնում այն համաթվերը, որոնց միասնությունը կներկայացնի յուրաքանչյուր
երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները: Վերափոխումների ընդհանրական համաթվի կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ դա մատնանշում է սոցիալական,
տնտեսական և քաղաքական վերափոխումների գրադիենտը 20 զարգացած, 35 զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրների համար, ինչպես նաև դրանց համեմատական արդյունավետության մակարդակը, ուղղությունները: Նոր համաթվի վերլուծությունը կարող է ուղեցույց դառնալ
տարբեր երկրների կառավարությունների համար վերափոխումներ իրականացնելիս՝ նպաստելով
տնտեսության ինստիտուցիոնալ համակարգի արդյունավետ գործարկմանը:

Յուրաքանչյուր երկրի իշխանություն, անկախ ընտրված պետական կառավարման
մոդելից, որպես վերջնական նպատակ փորձում է ապահովել բնակչության կյանքի որակի
հնարավոր առավելագույն բարձր մակարդակ: Գործնականում պետական կառավարման
այս հիմնախնդիրը հիմնականում լուծվում է տարբեր կարճաժամկետ և երկարաժամկետ
տակտիկական և ռազմավարական ծրագրերի մշակմամբ և իրականացմամբ: Ինչպես
ամբողջ ծրագրային համակարգի, այնպես էլ դրա առանձին ենթահամակարգերի մշակումը և գործնական կիրառումը իրականացվում են բազմաբնույթ վերափոխումների միջոցով, որոնք ներկայացնում են տվյալ երկրի հասարակության սոցիալական, տնտեսական,
քաղաքական, ինստիտուցիոնալ և այլ համակարգերի ամբողջական վերափոխումների
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միասնություն: Տնտեսագիտական հետազոտություններում վերոնշյալ վերափոխումների
քանակական գնահատումները հիմնականում արտահայտվում են տարբեր միջազգային
և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից մշակված տարաբնույթ համաթվերի
(գլոբալ խաղաղասիրության, կոռուպցիայի ընկալման, նորարարության, տնտեսական
ազատության և այլն) միջոցով: Մեր հետազոտության նպատակն է մշակել առանձնահատուկ մեթոդաբանություն, որը հնարավորություն կընձեռի մեծ թվով առանձին համաթվերից, որոնք արտահայտում են բազմաբնույթ վերափոխումների առանձին ուղղություններ,
ձևավորել մեկ ընդհանրական համաթիվ՝ հաշվի առնելով դինամիկայում առանձին համաթվերի երկու կարևորագույն պարամետրերը`
1. երկրների միավորների միջին մեծությունը,
2. ըստ տարիների՝ դրանց տեղերի փոփոխությունները:
Այս նպատակով դիտարկվել են հետևյալ համաթվերը.
 Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հրապարակած համաշխարհային մրցունակության համաթիվը (Global Competitiveness Index), որը բաղկացած է 3 ենթահամաթվից` հիմնական պայմաններ, արդյունավետության խթաններ, նորարարության և կատարելագործվածության գործոններ, հաշվարկվում է 119 ենթաբաղադրիչով 12 բաղադրիչի գնահատականների հիման վրա1:
 Համաշխարհային բանկի և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի մշակած
գործարար ակտիվության (Doing Business) համաթիվը գնահատում է գործարար
ակտիվությունը 185 երկրում՝ 36 ենթաբաղադրիչով 11 չափորոշչի (ձեռնարկությունների հիմնադրում, շինարարական աշխատանքների թույլտվության ստացում, էլեկտրամատակարարման համակարգին միացում, սեփականության գրանցում, վարկերի ստացում և այլն) հիման վրա: Գործարար ակտիվության համաթիվը որոշվում է վերը նշված բաղադրիչների միջին թվաբանականի միջոցով2:
 Կոռուպցիայի ընկալման (Corruption Perception Index) համաթիվը, որը հրապարակում է Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կենտրոնը,
չափում է տվյալ երկրի հանրային ոլորտի կոռումպացվածության աստիճանի ընկալումը, որը կազմված է փորձագետների և գործարարների շրջանում անցկացված հարցումներից ստացված համաթվերի համակցությունից3:
 Տնտեսական ազատության (Index of Economic Freedom) համաթիվը հաշվարկվում է 1995-ից սկսած՝ ԱՄՆ «Ժառանգություն» հիմնադրամի հետազոտական կենտ-

1

Դավոյան Ս., Տարբեր երկրների վերափոխումների գնահատումը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ընդհանրական համաթվի միջոցով, Համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները և Հայաստանի
մարտահրավերները, հանրապետական գիտաժողով, Գյումրի, «Դպիր», 2012, էջ 6:
2
Marek Sedlacek M., A business strategy and usage of chosen result indicators as a tool against global crisis
impacts on companies in automotive industry, International of economics and statistics, Issue 1, Volume 1, 2013,
p. 75.
3
Kaufmann D., Corruption, Governance and Security: Challenges for the Rich Countries and the World, MPRA
Paper 8207, University Library of Munich, Germany, 2004, p. 77.
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րոնի կողմից, 185 երկրի համար: «Ժառանգություն» հիմնադրամի փորձագետները
բնորոշում են տնտեսական ազատությունը որպես պետական միջամտության կամ
ապրանքների ու ծառայությունների արտադրության, տեղաբաշխման և սպառման
գործընթացների խոչընդոտի բացակայություն` բացառությամբ քաղաքացիների
պաշտպանության և ազատության պահպանության հետ կապված խնդիրների1:
Մարդկային զարգացման համաթիվը (The Human Development Index) գնահատում և համեմատում է տարբեր երկրների մարդկային ներուժը` չափելով բնակչության կենսամակարդակը, գրագիտության մակարդակը և կյանքի միջին տևողությունը2:
Ժողովրդավարության համաթիվը (The Democracy Index) հաշվարկվում է
Economist Intelligence Unit-ի կողմից, վարկանշավորում է 167 երկիր՝ ըստ ժողովրդավարության մակարդակի: Համաթիվը ներառում է 60 ցուցանիշ` խմբավորված 5 կատեգորիայում (ընտրական գործընթացներ, քաղաքացիական ազատություն, կառավարության գործունեություն, քաղաքական մասնակցություն և քաղաքական մշակույթ)3:
Գլոբալացման համաթիվը (KOF Index of Globalization) գնահատում է գլոբալացումը տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ուղղություններով՝ 207 երկրներում: Հաշվարկվում է հետևյալ ենթահամաթվերով` տնտեսական սահմանափակումներ, տեղեկատվական հոսքերի վերաբերյալ տվյալներ, անձնական կապերի
վերաբերյալ տվյալներ և մշակութային նույնականության վերաբերյալ տվյալներ4:
Նորարարության համաթիվը (Global Innovation Index) գնահատում է երկրների
նորարարական հնարավորությունները և արդյունքները 2007 թ.: 2013 թ. համաթիվը վարկանշավորել է 142 երկիր, որոնք ընդգրկում են համաշխարհային բնակչության 94.9 տոկոսը և համաշխարհային ՀՆԱ-ի 98.7 տոկոսը: Համաթիվը բաղկացած է հավասարաչափ կշռված երկու ենթահամաթվից` նորարարության ներդրման (Innovation Input Sub-Index) և ինովացիոն (նորաստեղծական) արտադրանքի (Innovation Output Sub-Index)5:

1

Ambassador Terry Miller, Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner, 2012 Index of Economic Freedom, The Heritage
Foundation and The Wall Street Journal, New York, p. 62, 2012, www.heritage.org.
2
Davoyan S., Sahakyan T., The assessment of reforms in different countries by social-economic development
integral index, World Academy of Science , Engineering and Technology, Issue 79 Stockholm, July 2013, p. 1324.
3
Դավոյան Ս., Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների արդյունքների գնահատումը անցումային տնտեսությամբ երկրներում, «Բանբեր» 2(11), «Տնտեսագետ», Ե., 2007, էջ 35:
4
Davoyan S., Sahakyan T., The assessment of the effectiveness of reforms in various countries, Advances in
Environment Sciences, Development and Chemistry, Proceedings of the 2014 International Conference on
Energy, Environment, Development and Economics, Santorini Island, Greece, July 17-21, 2014, p. 405-416.
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Davoyan S., Davoyan A., The issues of the improvement of the methodology for the assessment of reforms,
Recent Advances in Mathematics, Statistics and Economics, Proceedings of the 2014 International Conference on
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Գլոբալ խաղաղասիրության համաթիվը (Global Peace Index) գնահատում է 162
երկրի խաղաղասիրությունը 22 համաթվի հիման վրա, որոնք խմբավորված են
ներքին և արտաքին խաղաղասիրության ենթահամաթվերում1: Ներառում է հետևյալ ցուցանիշները՝ ռազմական ծախսերը ՀՆԱ նկատմամբ, արտաքին և ներքին պատերազմների թիվը, հարևան երկրների հետ հարաբերությունները, հանցագործությունների թիվը, քաղաքական անկայունությունը, բռնությունների թիվը,
զենքի արտահանումն ու ներմուծումը և այլն:
 Բարգավաճման համաթիվը (Legatum Prosperity Index) հիմնված է 89 ցուցանիշի վրա, որոնք գնահատում են բնակչության կենսամակարդակը և կյանքի որակը:
Հաշվարկվում է 142 երկրի համար 5 ենթահամաթվի միջոցով` տնտեսություն, ձեռնարկատիրություն և հնարավորություն, պետական կառավարում, կրթություն,
առողջություն, ապահովություն և անվտանգություն, ազատություն և սոցիալական
կապիտալ:
Հետազոտության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը վերափոխումների համալիր
գնահատման մեթոդի մշակումն է: Դիտարկվող երկու խումբ երկրների համար առանձնացվել է 10 համաթիվ, որ հաշվարկվել է տարբեր միջազգային կառույցների կողմից և
բնութագրում է նշված երկրների տնտեսության մեջ տեղի ունեցող բարեփոխումները:
Մեր ընտրած 10 համաթվերը դիտարկվել են 2009-2013 թթ. համար: Հաշվարկման
նպատակն է գնահատել`
 երկու խումբ երկրների համաթվերի միջև եղած կապը,
 քանակապես գնահատել այդ համաթվերի՝ իրար վրա ունեցած ազդեցության աստիճանը:
Հաշվարկման նպատակին հասնելու համար օգտագործել ենք էկոնոմետրիկայում
հայտնի պանելային տվյալների մեթոդը, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու, թե
երկու խումբ երկրների համար նշված համաթվերը 2009-2013 թթ. ընթացքում ինչ կշիռներով են մասնակցում մեր կողմից առաջարկվող վերափոխումների ընդհանրական համաթվի ձևավորմանը:
Պանելային տվյալներով հաշվարկման մոդելն ունի հետևյալ տեսքը`
yit = α + βxit + uit,
որտեղ՝ yit-ն անկախ փոփոխական է, որն այս դեպքում կարող է լինել դիտարկվող 10
համաթվերից յուրաքանչյուրը,
xit-ն կախյալ փոփոխականներ են, որոնք կարող են լինել մնացած 9 համաթվերը,
β-ն xit-ի փոփոխության ազդեցության չափը yit-ի վրա ցույց տվող գործակիցն է,
α-ն մոդելի ազատ անդամն է,
uit-ն մոդելի մնացորդն է (residual):

1

Global Peace Index 2014: measuring peace and assessing country risk, Institute for Economics and Peace, p. 38.
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Հաշվարկները պետք է անել հետևյալ սկզբունքով. 10 համաթվերից յուրաքանչյուրը
մոդելում պետք է լինի անկախ, իսկ մնացած 10-ը՝ կախյալ փոփոխական: Արդյունքում
հաշվարկվում է 10 մոդել:
Յուրաքանչյուր մոդելի հաշվարկից հետո F-test-ի և Hausman-ի թեստի օգնությամբ
ստուգվում է ստացված հաշվարկային արդյունքների վիճակագրորեն նշանակալի լինելու
հանգամանքը:
Ստացված արդյունքների ճշգրիտ լինելու դեպքում իրականացվում է գումարային
կշիռների հաշվարկ յուրաքանչյուր համաթվի համար: Հաշվարկն իրականացվում է 2 մեթոդով`
 1-ին մեթոդի դեպքում յուրաքանչյուր համաթիվ դիտարկվող 10 մոդելից 9-ում հանդես է գալիս որպես կախյալ փոփոխական: Գումարում ենք նշված 9 մոդելում
տվյալ համաթվի հաշվարկային β գործակիցները:
 2-րդ մեթոդի դեպքում յուրաքանչյուր համաթիվ դիտարկվող 10 մոդելից 9-ում
հանդես է գալիս որպես կախյալ փոփոխական: Գումարում ենք նշված 10 մոդելում
տվյալ համաթվի հաշվարկային β գործակիցները, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ
10-րդ մոդելում տվյալ համաթիվը հանդես է գալիս որպես անկախ փոփոխական`
գումարում ենք 1:
Ստացված հաշվարկային կշիռների օգնությամբ իրականացրել ենք հաշվարկ՝ պարզելու համար, թե տվյալ 10 համաթվի գումարային ազդեցությունը տվյալ երկրի վրա ինչքան է, և որ վարկանշային տեղն է զբաղեցնում տվյալ երկիրը տվյալ խմբում:
Նշված խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր համաթվի հաշվարկային կշիռը բազմապատկել տվյալ համաթվի չափով և գումարել մյուս 9 համաթվի կշիռների ու համաթվերի չափի արտադրյալներին`
Գումարային համաթիվ = Կշիռ1*Համաթիվ1 + …. + Կշիռ10*Համաթիվ10:
Ստացված գումարային համաթվերի հիման վրա դասակարգել ենք երկրներն ըստ
աճման կարգի:
Երկրներում իրականացված վերափոխումները համադրելի դարձնելու արդյունքում
յուրաքանչյուր համաթվի համար վերլուծությունը կատարվում է 4 տարվա համար՝ 3 ժամանակային շարքերով: Այնուհետև երկրների` նախորդ տարվա նկատմամբ տվյալ համաթվով ունեցած վարկանշի և միավորի փոփոխությունները ճշգրտվում են համապատասխան կշռային գործակիցներով և բերվում հանրագումարի: Նշենք, որ կշռային գործակիցները սահմանվում են՝ ելնելով տեղի փոփոխության մեծությունից: Սակայն վերափոխումների մասշտաբն առավել ընդհանրական գնահատելու նպատակով ընդհանրական համաթվի միավորի մեծությունը որոշելիս հաշվի է առնվել յուրաքանչյուր երկրի` ըստ տվյալ
համաթվի շարքի միջին մեծության նկատմամբ ունեցած շեմի աստիճանը: Այսպես՝ եթե
տվյալ տարում երկիրը տվյալ խմբի միջինի նկատմամբ 20-30 տոկոս բարելավում է արձանագրել, ապա որպես տեղի փոփոխության կշռային գործակից սահմանվում է 0.3-ը,
իսկ վարկանշի միջին մեծության կշռային գործակից` 0.7-ը: Մինչդեռ եթե երկիրն իր միավորը ըստ տվյալ համաթվի բարելավել է 40 և ավելի տեղով, ապա որպես տեղի փոփո123

խության ճշգրտող գործակից կիրառվում է 0.1-ը, իսկ վարկանշի փոփոխության կշռային
գործակից` 0.9-ը:
Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուրի կարևորությունը և ներառող ցուցանիշների բազմազանությունը, բացառելով միևնույն ցուցանիշի օգտագործումը, հաշվարկում ենք յուրաքանչյուրի երկրի համար վերափոխումների ընդհանրական համաթիվ:

որտեղ`

-ն

վերափոխումների ընդհանրական համաթիվն է դիտարկվող ժամանակային միջակայքում,
i=1,2,3…10՝ 10 համաթվերն են,
j1=1,2,…35՝ մեր կողմից դիտարկվող՝ անցումային և զարգացող տնտեսությամբ 35 երկրները,
j2=1,2,…20՝ զարգացած տնտեսությամբ 20 երկրները,

՝
j -րդ երկրի համար i-րդ համաթվի կշռային գործակիցը:
Առավել ընդհանրական գնահատում կատարելու և երկրներում իրականացված վերափոխումների հիմնական ուղղությունները բացահայտելու նպատակով մշակել ենք նոր
մեթոդաբանություն՝ ըստ միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակած
հաշվետվություների վարկանշի: Հաշվետվությունների արդյունքները արտացոլելու համար
օգտվում ենք միջին թվաբանականից, և արդյունքում երկրները վերադասավորում ըստ
կոռուպցիայի ընկալման, համաշխարհային մրցունակության, տնտեսական ազատության
և գործարար ակտիվության համաթվերի: Այնուհետև յուրաքանչյուր համաթվի տալով
կշռային գործակից՝ ստանում ենք երկրների վարկանիշը նոր մեթոդաբանությամբ՝ ըստ
հաշվետվությունների:
Գծապատկեր 1-ում և աղյուսակ 1-ում մեր մշակած նոր մեթոդաբանությամբ ներկայացված է ըստ հաշվետվության՝ զարգացած 20, զարգացող և անցումային տնտեսությամբ 35 երկրի վարկանշի միջինը ողջ ժամանակահատվածի համար՝ բազիսային տարվա համեմատությամբ:
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Պորտուգալիա

Շվեդիա

Շբեյցարիա

Միացիալ Թագ.

11 16 18 7

1

4

19 15 14 10 13 5

8

9

20 6

2

3

12 17

ԱՄՆ

Նորվեգիա

18 17

Սինգապուր

Նոր Զելանդիան

5

ՆԻդեռլանդներ

2

Ճապոնիա

20 9

Իռլանդիա

Ֆրանսիա

7

Իսլանդիա

Ֆինլանդիա

8

Գերմանիա

Դանիա

19 15 10 12 14 6

Կանադա

3

Բելգիա

1

Ավստիրա

11 13 16 4

Ավստրալիա
, ըստ
, ըստ

Գծապատկեր 1. Ըստ հաշվետվությունների՝ զարգացած երկրների դասակարգումը նոր
մեթոդաբանությամբ, ողջ ժամանակահատվածի միջինը բազիսային
տարվա համեմատությամբ
Աղյուսակ 1
Ըստ հաշվետվությունների՝ զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրների
դասակարգումը նոր մեթոդաբանությամբ, ողջ ժամանակահատվածի միջինը բազիսային
տարվա համեմատությամբ
Վարկանիշը՝ նոր մեթոդա-

Վարկանիշը՝ նոր մեթոդա-

բանությամբ, ըստ հաշվետվու-

բանությամբ, ըստ հաշվետվու-

թյան, բազիսային տարում

թյան, ողջ ժամանակահատվածում

Ալբանիա

11

27

Հայաստան

19

22

Ադրբեջան

31

30

9

28

5

13

Բոսնիա և
Հերցեգովինա
Բուլղարիա
Կամբոջա

8

32

Չինաստան

13

20

Խորվաթիա

24

12

Չեխիա

25

1
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Վարկանիշը՝ նոր մեթոդա-

Վարկանիշը՝ նոր մեթոդա-

բանությամբ, ըստ հաշվետվու-

բանությամբ, ըստ հաշվետվու-

թյան, բազիսային տարում

թյան, ողջ ժամանակահատվածում

Էստոնիա

21

2

Վրաստան

29

15

Հունգարիա

12

5

Հնդկաստան

10

25

Ինդոնեզիա

16

26

Հորդանան

15

17

Ղազախստան

6

19

Ղրղզստան

23

34

Լատվիա

26

6

Լիտվա

32

3

Մակեդոնիա

22

16

Մոլդովա

4

24

Մոնտենեգրո

2

9

Պարագվայ

30

29

Պերու

18

14

Ֆիլիպիններ

1

31

Լեհաստան

14

7

Ռումինիա

17

11

Ռուսաստան

28

18

Սերբիա

33

21

Սլովակիա

20

8

Սլովենիա

27

4

Հարավային Աֆրիկա

3

10

Ուկրաինա

7

23

Վենեսուելա

34

35

Վիետնամ

35

33

Իրականացվող վերափոխումներին առավել համընդգրկուն գնահատական տալու
նպատակով նոր մեթոդաբանությամբ դիտարկենք հասարակական զարգացման ընդհանրական համաթվի միջոցով անցումային տնտեսությամբ երկրների վարկանիշը
(աղյուսակ 2, գծապատկեր 2):
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Պարագվայ
Մոնտենեգրո

Ինդոնեզիա

, ՎԸՀ-ով , ողջ ժամանակահատվածում
, ՎԸՀ-ով , բազիսային տարում

Գծապատկեր 2. Ըստ նոր մեթոդաբանության՝ վերափոխումների ընդհանրական համաթվով
(ՎԸՀ) զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրների դասակարգումը,
ողջ ժամանակահատվածի միջինը բազիսային տարվա համեմատությամբ
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Աղյուսակ 2
Ըստ նոր մեթոդաբանության՝ վերափոխումների ընդհանրական համաթվով (ՎԸՀ)
զարգացած տնտեսությամբ երկրների դասակարգումը, ողջ ժամանակահատվածի միջինը
բազիսային տարվա համեմատությամբ
Վարկանիշն ըստ նոր

Վարկանիշն ըստ նոր

մեթոդաբանության,

մեթոդաբանության, ՎԸՀ-ով, ողջ

ՎԸՀ-ով բազիսային տարում

ժամանակահատվածում

Ավստրալիա

15

13

Ավստրիա

16

14

Բելգիա

7

15

Կանադա

10

10

Դանիա

2

2

Ֆինլանդիա

6

9

Ֆրանսիա

20

20

Գերմանիա

11

11

Իսլանդիա

5

8

Իռլանդիա

19

16

Ճապոնիա

14

17

Նիդեռլանդներ

8

4

Նոր Զելանդիա

4

7

Նորվեգիա

9

6

Պորտուգալիա

17

19

Սինգապուր

13

5

Շվեդիա

1

3

Շվեյցարիա

3

1

Միացյալ Թագ.

12

12

ԱՄՆ

18

18

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկրների դասակարգումն ըստ հաշվետվության հնարավորություն չի տալիս առավել լիարժեքորեն գնահատելու վերափոխումները
զարգացած տնտեսությամբ երկրներում, ուստի կատարենք համեմատական վերլուծություն նոր մեթոդաբանությամբ՝ ըստ հաշվետվության և հասարակական զարգացման
ընդհանրական համաթվով երկրների վարկանիշների միջև (գծապատկեր 3, աղյուսակ 3):

128

Գծապատկեր 3. Նոր մեթոդաբանությամբ, ըստ հաշվետվության, վերափոխումների
ընդհանրական համաթվով (ՎԸՀ) զարգացած տնտեսությամբ երկրների
դասակարգումը ողջ ժամանակահատվածում
Աղյուսակ 3
Նոր մեթոդաբանությամբ, ըստ հաշվետվության, վերափոխումների ընդհանրական
համաթվով (ՎԸՀ) զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրների դասակարգումը ողջ
ժամանակահատվածում

Ալբանիա
Հայաստան
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բուլղարիա
Կամբոջա
Չինաստան
Խորվաթիա
Չեխիա
Էստոնիա
Վրաստան
Հունգարիա
Հնդկաստան
Ինդոնեզիա
Հորդանան

Վարկանիշը նոր մեթոդաբանությամբ, ըստ հաշվետվության,
ողջ ժամանակահատվածում
27
22
30
28
13
32
20
12
1
2
15
5
25
26
17

129

Վարկանիշը նոր մեթոդաբանությամբ ՎԸՀ-ով,
ողջ ժամանակահատվածում
22
8
17
18
9
26
25
6
2
1
10
5
29
11
21

Ղազախստան
Ղրղզստան
Լատվիա
Լիտվա
Մակեդոնիա
Մոլդովա
Մոնտենեգրո
Պարագվայ
Պերու
Ֆիլիպիններ
Լեհաստան
Ռումինիա
Ռուսաստան
Սերբիա
Սլովակիա
Սլովենիա
Հարավային Աֆրիկա
Ուկրաինա
Վենեսուելա
Վիետնամ

Վարկանիշը նոր մեթոդաբանությամբ, ըստ հաշվետվության,
ողջ ժամանակահատվածում
19
34
6
3
16
24
9
29
14
31
7
11
18
21
8
4
10
23
35
33

Վարկանիշը նոր մեթոդաբանությամբ ՎԸՀ-ով,
ողջ ժամանակահատվածում
24
30
3
4
19
28
15
32
16
14
7
20
27
23
12
13
31
33
34
35

Հետազոտության գիտագործնական արդյունքները հնարավորություն են ընձեռում
հանգելու հետևյալ եզրակացություններին`
 Տարբեր երկրների բազմաբնույթ վերափոխումների համեմատական արդյունավետությունն ըստ ժամանակի գնահատող ընդհանրական համաթիվը գիտական
հիմնավորվածության և գործնական նշանակության տեսանկյունից առավել նպատակահարմար է դիտարկել Համաշխարհային բանկի դասակարգմամբ՝ ըստ
երկրների առանձին խմբերի՝ ա. զարգացած, բ. զարգացող և անցումային տնտեսությամբ:
 Ըստ ժամանակի վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը տարբեր երկրների
իշխանություններին իրազեկում է իրենց կողմից իրականացված բազմաբնույթ վերափոխումների համեմատական արդյունավետության մասին:
 Բազմաբնույթ վերափոխումները գնահատող համաթիվը հնարավորություն է տալիս դիտարկելու, թե որ բաղադրիչներով է երկիրն ունեցել առավել ակնառու առաջընթաց և որ ուղղություններով՝ վերափոխումների ոչ գոհացուցիչ արդյունքներ,
նույն խմբի մյուս երկրների համեմատությամբ՝ որ ուղղություններով առավել
բարձր համեմատական արդյունավետություն և որ ուղղություններով՝ առավել
ցածր, և ամենակարևորը՝ վերափոխումների որ ուղղությունը պետք է համարել գերակա:
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САМСОН ДАВОЯН
АНИ ХАЧАТРЯН
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ РЕФОРМ В СТРАНАХ
Ключевые слова: конкурентоспособность, реформирование,
индекс, коррупция, миролюбие, инновация,
эффективность
Каждая исследовательская работа имеет определенную научную обоснованность, если в
ней применяется количественная оценка исследуемого объекта. Основной целью нашей работы, на основании разнохарактерных индексов, таких как глобальная конкурентоспособность
человеческого развития, экономическая свобода и т.д., являлось получение обобщенного индекса уровня жизни в период 2009-2013 гг. Для достижения поставленной цели нами разработана
новая методика создания обобщенного индекса уровня жизни, в частности для получения удельных весов частных индексов был использован достаточно известный в эконометрике панельный метод. В основу методики положены два регулирующих параметра: a)для каждого индекса
базисная величина любой страны в году - t, б) изменение местоположения по каждому индексу,
для каждой страны при переходе от года t к t+1. Расчеты проводились для двух групп стран:
a)развитых, б)развивающихся и с переходной экономикой. Сравнительный анализ относительной экономической эффективности по обобщенному индексу для каждой страны показывает,
какие направления разнохарактерных реформ осуществились наиболее успешно и по каким
направлениям реформ они являются наименее неуспешными.

SAMSON DAVOYAN
ANI KHACHATRYAN
ASSESSMENT ISSUES OF COUNTRIES VARIOUS REFORMS
Key Words: competitiveness, reforming, index, corruption,
peace love, innovation, efficiency
Every economic or scientific research cannot be of significant scientific value, if it does not include
quantitative assessment of research object. For this purpose we try to assess socio-economic reforms in
different countries. We know that governments of different countries developed programs to implement
reforms and try to overcome obstacles coming on the way, but those countries implement programs
with different comparative efficiency. Results of those reforms are supposed to be expressed in various
indices developed by different international and non-governmental organizations. Therefore we consider those indices important, whose integrity will represent peculiarities of socio-economic development
of each country.
Important feature of integral Index of Reforms (IIR) points out the gradient of reforms including
social, economic and political indicators for 20 developed and 35 developing and in transition countries
by classification of the World Bank, as well as their comparative level of efficiency and directions.
Analysis of new index may become a guideline for governments of different countries in terms of main
directions and reforms fostering efficient and well-functioning institutional systems.
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ԱՇՈՏ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. կառուցվածք, աշխարհ-տնտեսություն, աշխարհատնտեսություն, անվտանգություն
Հոդվածում ներկայացվել են կառուցվածքային վերլուծության դերն ու նշանակությունը: Հիմնավորվել է, որ թույլ զարգացած տնտեսություններում, կառուցվածքային զարգացման հայեցակարգեր մշակելիս, պետք է կիրառել այլ մեթոդաբանական մոտեցումներ: Այս առումով կատարվել
են առաջարկություններ:

Կառուցվածքային վերլուծությունը ժամանակակից տնտեսագիտական հետազոտությունների կարևորագույն ուղղություններից է: Ինչպես նկատում է կառուցվածքային վերլուծության հիմնադիր Ռ. Բարը, այն թույլ է տալիս`
1. ավելի համակողմանիորեն բացատրել ազգային տնտեսությունում կատարվող
գործընթացները (բացատրման ուղղություն),
2. վերլուծության տվյալների հիման վրա մշակել ավելի արդյունավետ և արդյունքներ
ապահովող ազգային տնտեսական քաղաքականություն, որը կլինի առավել ճկուն,
հարմարեցված և արդիական (գործողության ուղղություն)1:
Հարց է առաջանում: Ճիշտ է արդյո՞ք զարգացած երկրների տնտեսությունների կառուցվածքային վերլուծության ժամանակ կիրառվող մոտեցումները և սկզբունքները կիրառել թույլ զարգացած կառուցվածքով տնտեսությունների վերլուծության դեպքում: Կարծում
ենք՝ ոչ, որովհետև ուժեղ և թույլ տնտեսությունների զարգացման օրինաչափությունները
տարբեր են: Արդիականացման բոլոր տեսությունները` արդյունաբերական, հետարդյունաբերական և այլն, չեն կարողանում տալ այդ հարցի պատասխանը: Դրանց թույլ կողմն
այն է, որ բոլորը փուլերի տեսություններ են: Այդպիսին է, օրինակ, Ու. Ռոսթոուի փուլերի
տեսությունը արդյունաբերական հասարակության համար2, Դ. Բելի փուլերը` հետարդյունաբերական հասարակությունների համար3: Այդպիսին է նաև Կ. Մարքսի տնտեսական
ֆորմացիաների մասին տեսությունը4: Դրանք բոլորը զարգացմանը տալիս են գծային-փուլային բացատրություն: Այսինքն` երրորդ աշխարհի երկրները կարող են զարգացման մակարդակով հասնել ներկայումս զարգացած երկրներին` անցնելով վերջիններիս կողմից

1

Барр Р., Политическая экономия, пер. с фр., Междунар. отношения, т. 1, М., 1995, с. 196.
Rostow W., The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto Cambridge University Press, 1991, 320 p.
3
Белл Д., Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования, М., Academia,
2004, 944 с.
4
Маркс К., К критике политической экономии, Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения (2-е издание), т. 13, с. 1-167.
2

132

անցած զարգացման բոլոր փուլերով: Սակայն այդ մոտեցումը հանգեցնում է կեղծ հայեցակարգերի մշակմանը: Զարգացած երկրների և երրորդ աշխարհի երկրների միջև տարբերությունները ոչ միայն չեն կրճատվում, այլև մեծանում են: Ինչու՞. նշված տեսությունները դրա պատասխանը չեն տալիս:
Նշված հարցին պատասխանում են կախյալ զարգացման և «աշխարհ-տնտեսություն»
համակարգային մոտեցման հայեցակարգերը: Այս հայեցակարգերի տեսանկյունից առանձին ազգային տնտեսության զարգացում որպես այդպիսին գոյություն չունի: Ազգային
տնտեսությունները մեկ միասնական ամբողջության` աշխարհ-տնտեսության մաս են,
որում դրանք դիրքավորված են տարբեր կառուցվածքային մակարդակներում: Հետ մնալու պատճառը կախվածությունն է ավելի ուժեղ տնտեսությունից, ինչն իր հերթին հանգեցնում է անհավասար փոխանակման և կապիտալի հավելյալ արժեքի մեծ մասի յուրացման
զարգացած տնտեսությունների կողմից:
Ընդհանուր առմամբ, «աշխարհ-տնտեսություն» համակարգի վերլուծության մեթոդաբանական սկզբունքներն են.
 աշխարհ-տնտեսությունը սոցիալական համակարգ է, որն ունի սահմաններ, կառուցվածք, օրինականացման կանոններ և համաձայնեցվածություն (соherence),
 դա օրգանիզմ է, որի կյանքը որոշվում է հակամարտող ուժերով, և որն ունի կենսական տարածություն (life-span),
 աշխարհ-տնտեսության չափորոշիչը դրա գոյության ինքնաբավությունն է (selfcontained),
 աշխարհ-տնտեսությունը համաշխարհային համակարգ չէ, այլ համակարգ է, որ
աշխարհ է,
 աշխարհ-տնտեսության կառուցվածքը ձևավորված է աշխատանքի առանցքային
սոցիալական բաժանման վրա,
 աշխարհ-տնտեսության հիմնական կառուցվածքային տարրերն են միջուկը
(արևմտյան առավել զարգացած երկրներ), կիսածայրամասը (զարգացման միջին
ցուցանիշներ ունեցող և խոշոր երկրներ) և ծայրամասը (երրորդ աշխարհի
երկրներ),
 արտադրության կապիտալիստական եղանակը ամբողջ աշխարհ-տնտեսության
գործառույթն է,
 կապիտալիստական արտադրության եղանակի հակասությունները դրսևորվում են
նաև աշխարհ-տնտեսության առանձին մասերի միջև (կենտրոն-ծայրամաս), որի
հիմքում, այսպես կոչված, «անհավասար փոխանակումն» է. կենտրոնը (միջուկը)
ոչ համարժեք փոխանակման արդյունքում շահում է, ծայրամասը` կորցնում,
 կիսածայրամասն անհրաժեշտ է կապիտալիստական աշխարհ-տնտեսության գործունեությունը սահուն և քաղաքական տեսանկյունից կայուն դարձնելու համար,
ենթադրվում է, որ վերին շերտը չի բախվում մնացած բոլորի միավորված ընդդիմությանը, քանի որ միջին շերտը միաժամանակ հանդես է գալիս թե´ որպես շահագործվող, թե´ որպես շահագործող,
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միասնական քաղաքական համակարգի բացակայությունը ենթադրում է ամբողջ
համակարգում տնտեսական դերակատարման ավելի ուղղաձիգ, քան հորիզոնական համակենտրոնացում, որի դեպքում լուծումը երեք տեսակի պետություններ
ունենալն է,
 անհավասար փոխանակման հիմքը պետական մեքենաների ուժի տարբերությունն
է. ծայրամասային վիճակը աշխարհ-տնտեսությունում անհամատեղելի է ուժեղ պետության գոյությանը, այստեղ ռեսուրսները պարզապես չեն բավարարում հարաբերականորեն արդյունավետ իշխանության համակարգի պահպանմանը,
 կենտրոնի պետություններում պետական մեքենայի ուժն այլ պետական մեքենաների թուլությունից հետևող գործառույթ է:
Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային վերլուծության համար կիրառելի համարելով «աշխարհ-տնտեսություն» համակարգի վերլուծության թվարկված բոլոր
սկզբունքները և ելնելով հատկապես վերջին երկու սկզբունքներից՝ զարգացման ծրագրեր մշակելիս նպատակահարմար է կիրառել նաև հետևյալ մոտեցումը` հաշվի առնել
տնտեսական անվտանգության և տնտեսական կարգի ուղղությունները:
Առաջարկելով կիրառել այդպիսի մոտեցում՝ ելնում ենք աշխարհ-համակարգային այն
պնդումից, որ անհավասար փոխանակման հիմքը պետական մեքենաների ուժի տարբերությունն է: Քանի որ կենտրոնի պետություններում պետական մեքենայի ուժն այլ պետական մեքենաների թուլությունից հետևող գործառույթ է, ապա գործ ունենք քաղաքական
ռեալիզմում հայտնի անվտանգության հետևյալ դիլեմայի հետ. որքան մեծ անվտանգության է հասնում որևէ պետություն, այնքան փոքր անվտանգության պայմաններում է
հայտնվում մեկ այլ պետություն: Հետևաբար` աշխարհ-տնտեսությունում որքան բարձր
կառուցվածքային դիրքերի է հասնում որևէ պետություն, այնքան թուլանում են մեկ այլ
պետության դիրքերը, որից բխում է, որ յուրաքանչյուր պետության՝ իր տնտեսական անվտանգության մակարդակի բարձրացման քայլերն ուղղված են մեկ այլ պետության կողմից շահագործման կրճատմանը: Այսինքն` տնտեսական անվտանգության մակարդակի
բարձրացումը թուլացնում է մեկ այլ տնտեսությունից կախվածության, հետևաբար նաև՝
շահագործման պատճառները, և տվյալ երկրին հնարավորություն է տալիս բարելավելու
իր մրցակցային դիրքերը աշխարհ-տնտեսության կառուցվածքներում: Դրանից հետևում է
նաև, որ ազգային մրցունակությունը միայն տնտեսական արդյունավետության խնդիր չէ
(ինչպես ներկայացնում են շատ հեղինակներ, կամ ինչպես այն միջազգային կազմակերպությունների կողմից կատարված ազգային մրցունակության համաթվի հաշվարկների
հիմքում է): Դա խնդրին միայն տնտեսական բացատրություն է տալիս: Այս առումով, մենք
համամիտ ենք բոլոր այն հեղինակների հետ, ովքեր ազգային մրցունակությունը սահմանում են որպես տնտեսական արդյունավետություն՝ գումարած տնտեսական անվտանգություն, ինչը խնդրին տալիս է նաև քաղաքական բացատրություն1:

1

Гельвановский И., Методологические подходы к обеспечению конкурентоспособности международных интеграционных группировок в условиях глобализации, Евразийская экономическая интеграция, №1(14), фев.
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Տնտեսական կարգը ենթադրում է, որ տնտեսական հարաբերություններում գոյություն ունի տնտեսական իշխանության խնդիր, այսինքն` իշխանության և ենթակայության
կամ կախվածության հարաբերություններ: Տնտեսական հարաբերությունները ոչ միայն
զուտ դրամական, այլև տարբեր տնտեսական ուժով օժտված սուբյեկտների հարաբերություններ են: Այս մոտեցումը պաշտպանում են նաև ինստիտուցիոնալիստ տնտեսագետները: Այս առումով, հարկ է նկատել՝
 իշխանության հիմնախնդիրը պետական տնտեսական քաղաքականության առաջին սկզբունքն է (ըստ տնտեսական կարգերի տեսության հիմնադիր Վ. Օյքենի1),
 տնտեսական իրականությունը ակնհայտ կամ թաքնված իշխանության բազմաթիվ
հարաբերությունների, ոչ հավասար ուժերի, այսինքն` գերիշխող և ենթակա գործընկերների (ներառյալ պետությունների) միջև փոխգործակցության ցանց է,
 ժամանակակից աշխարհ-տնտեսությունը չունի ներքին ոչ մի դրդապատճառ, որը
համակարգը կմղի հավասարության հաստատման, անհավասարությունը բխում է
արտադրության և կապիտալի չափերի տարբերություններից, գործընկերների տեղեկացվածության տարբեր աստիճանից, տնտեսության տարբեր ոլորտներին
պատկանելությունից,
 հասարակության տնտեսական կազմակերպման կառուցվածքից (տնտեսական
կարգից) են կախված սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական համակարգերի
որակը և զարգացման հնարավորությունները,
 տնտեսական կարգը շատ առումներով որոշում է տնտեսության կառուցվածքը,
իսկ վերջինս էլ ազդում է տնտեսական կարգի որոշակիության վրա:
Այսինքն` տնտեսական իշխանությունն ունի վերահսկման խնդիր ազգային տնտեսության ներսում, որպեսզի այն կողմնորոշի ընդհանուր շահի և նպատակների ձեռքբերմանը: Տնտեսական իշխանության խնդիրն առկա է նաև տարբեր ազգային տնտեսությունների միջև հարաբերություններում, որը, ի վերջո, հանգեցնում է միջազգային հարաբերություններում ուժերի հաշվեկշռի (ինչը միջազգային տնտեսական կարգի էությունն է):
Ժամանակակից աշխարհում, երբ տեղի են ունենում գլոբալացման և տարածաշրջանային գործընթացներ, աշխարհատնտեսական (geoeconomics) ռազմավարությունը կարող է հանդես գալ որպես մեթոդ` աշխարհ-տնտեսությունում կառուցվածքային դիրքավորման համար: Աշխատանքի միջազգային բաժանման համակարգում ներկայումս տեղի
ունեցող արագ և խոր փոփոխությունների գործընթացում տուժում են այն երկրները,
որոնք չեն հասցնում զինվել աշխարհատնտեսական մոտեցման շրջանակներում մշակվող
արդյունավետ ռազմավարություններով, որոնց իրագործումը թույլ կտա «իրենց» ընկերությունների համար ապահովել առավելագույն մրցակցային առավելություններ «օտար» ընկերությունների և տնտեսությունների համեմատությամբ:
Եվ եթե տնտեսական անվտանգությունը պաշտպանական, ապա աշխարհատնտեսությունը հարձակողական ռազմավարություն է: Ըստ էության, այն ենթադրում է նախորդ
1
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երկու մոտեցումների համատեղում, որովհետև հաշվի է առնում և՛ ազգային տնտեսության պաշտպանվածությունը, և՛ դրա կազմակերպվածությունը (տնտեսական կարգը):
Միաժամանակ, հաշվի է առնվում տարածքային բաղադրիչը, այսինքն` աշխարհ-տնտեսությունում գործելու հնարավորությունները:
Այսպիսով՝ ազգային տնտեսության կառուցվածքային զարգացման հայեցակարգի
մշակման ժամանակ անհրաժեշտ է ելնել հետևյալ մոտեցումներից.
1. կիրառելի համարել «աշխարհ-տնտեսություն» համակարգի վերլուծության մեթոդաբանական սկզբունքները,
2. հաշվի առնել տնտեսական կարգի և տնտեսական անվտանգության ուղղությունները,
3. տարածաշրջանային միասնացման տեսանկյունից՝ համատեղել նախորդ երկու մոտեցումների կիրառումը:
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В статье представлена роль и значение структурного анализа. Показано, что, при разработке концепций структурного развития для слаборазвитых стран, надо применять иные
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The role and significance of structural analysis is presented in the article. New methodological
approaches in elaborating concepts of structural development for underdeveloped countries should be
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ԱՐՄԻՆԵ ԶԱԽԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ
Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Հիմնաբառեր. քաղաքացիական հասարակություն, կենսամակարդակ, պետական կարգավորում, կենսամակարդակի բարելավում, ազգաբնակչություն, տնտեսություն, պետություն, հասարակություն
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման միջոցով ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարելավման հիմնախնդրին։ Փորձ է արվել բացահայտելու այն
հիմնական գործոնները, որոնք կարող են նպաստել քաղաքացիական հասարակության ձևավորման արագացմանը։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվել զբաղվածության ոլորտի պետական
կարգավորմանը։
Քանի որ ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարելավման համար քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն ունի ռազմավարական նշանակություն, ապա վերջինս պետք է գտնվի
հասարակության անդամների և պետության մշտական ուշադրության կենտրոնում։

Ինչպես հայտնի է, հասարակական համակարգը սոցիալական հաստատությունների
(խմբերի, կառույցների ու կազմակերպությունների) և հարաբերությունների ինքնակարգավորվող բարդ ու բազմաշերտ ամբողջություն է։ Այդ համակարգի զարգացումներն անմիջականորեն կապված են ինստիտուցիոնալ կառույցների էվոլյուցիայի, ավանդական
սոցիալական հաստատությունների արդիականացման ու վերափոխման, նորմերի ձևավորման գործընթացների հետ։ Որպես հասարակական համակարգի զարգացման ընդհանրացված ցուցանիշ պետք է դիտարկել հասարակության բարեկեցության մակարդակը` տնտեսական, հոգևոր, մշակութային, քաղաքական, իրավական, սոցիալական և
այլն1։
Հասարակության բարեկեցությունը ենթադրում է անձի և քաղաքացու պահանջմունքների ու շահերի առավելագույն բավարարման հնարավորությունների առկայություն։ Այդ
խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են հասարակական համապատասխան ինստիտուտներ ու մեխանիզմներ։ Քաղաքակրթության զարգացման ներկա փուլում բարեկեցիկ կյանքի ապահովման, մարդու շահերի արտահայտման ու իրականացման առավել կատարյալ
մոդելը պետք է փնտրել քաղաքացիական հասարակության գաղափարի շրջանակներում։
1

http://www.allsocio.ru/asocs-515-1.html
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Վերջինս նոր չէ սոցիալ-փիլիսոփայական և քաղաքագիտական մտքի պատմության համար։ Այն երկար ճանապարհ է անցել Արիստոտելից մինչև Թ. Հոբս և Ալ. Թոկվիլ։ Համաձայն Թ. Հոբսի՝ քաղաքացիական կեցությունն ու հասարակությունը կենսակերպի, իրավունքների տնօրինման առավել քաղաքակիրթ և երաշխավորված հնարավորություններ
ընձեռող ձևեր են1։
Քաղաքացիական հասարակության մեջ մտնող միավորումները հետապնդում են
մարդկանց տնտեսական, ընտանեկան, իրավական, մշակութային և զանազան այլ շահեր և ստեղծվում են այդ շահերի բավարարման նպատակով։ Կազմակերպությունները
ձևավորվում են ոչ թե պետության, այլ քաղաքացիների նախաձեռնությամբ և նրանց կամավոր մասնակցությամբ, գոյություն ունեն և գործում են ինքնուրույն` գործող օրենքների
շրջանակներում։ Դրանք, կազմավորվելով մարդկանց տարբեր խմբերի շահերի ընդհանրության հենքի վրա, կարող են գործել ինչպես կարճ ժամանակահատվածում, այնպես
էլ, առաջադրելով հեռահար նպատակներ, ունենալ տևական բնույթ` ժամանակի ընթացքում մեծացնելով իրենց ազդեցությունն ու հեղինակությունը հասարակության մեջ։
Ինչպես մարդկային գործունեության ցանկացած ոլորտում, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության մեջ բավական մեծ է անհատի դերը2։ Անկախության ձեռքբերումից
հետո Հայաստանի Հանրապետության առջև դրվեց քաղաքացիական հասարակության
ձևավորման խնդիրը։ Այս պարագայում հատկապես կարևորվում է անհատի դերը, քանի
որ վերջինիս իրավագիտակցությունից և քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը
ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունից է կախված յուրաքանչյուր պետության ապագա զարգացումը։ Որքան կրթված և դաստիարակված լինի անհատը, այդքան ավելի որակյալ և կազմակերպված կլինի քաղաքացիական հասարակությունը։ Անհատի ներաշխարհում դրական փոփոխությունների հնարավոր չէ հասնել հարկադրանքի միջոցով, ավելի նպատակահարմար է կիրառել բարոյադաստիարակչական մոտեցումներ։ Մասնավորապես՝ հասարակության որոշ անդամների շրջանում տիրող անտարբերությունը քաղաքացիական հասարակության կառուցման հանդեպ կարելի է վերացնել միայն համապատասխան քարոզչության ծավալման միջոցով։ Անհատների միջև
միայն փոխադարձ հարգանքի, վստահության և համերաշխության պայմաններով է հնարավոր հասնել երկրի բարգավաճմանը։
Ինչպես հայտնի է, ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարելավման գործում մեծապես կարևորվում է նաև պետության դերը՝ հատկապես զբաղվածության ապահովման
առումով3։ Զբաղվածության պետական կարգավորման ակտիվ քաղաքականության ներկայիս կարևորագույն ուղղություններից է աշխատատեղերի պահպանման և նորերի
ստեղծման միջոցառումների համալիր ծրագրերի մշակումը՝ հիմնված երկրի սոցիալտնտեսական զարգացման ռազմավարության և նպատակային կանխատեսումների վրա։
Այդպիսի ծրագրերի մշակումը նախատեսում է.
1

Гоббс Т., Сочинения в двух томах, т. 2, М., 1991, с. 93-134.
http://humanitar.ru/page/ch7_12
3
http://ekvr.narod.ru/problems15.htm
2
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1. Աշխատատեղերի կազմակերպման գլխավոր նախագծի ստեղծում՝ ելնելով երկրի
սոցիալ-տնտեսական ներուժից, զբաղվածության օպտիմալ կառուցվածքից և
տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղվածությունից, որը կանխատեսում է
աշխատատեղերի արդյունավետ ձևավորում և պահպանում։
2. Հեռանկարային աշխատատեղերի պահպանում և նոր աշխատատեղերի ստեղծման համար նորմատիվային իրավական բազայի նախապատրաստում։
3. Ֆինանսավորման մեխանիզմի և տեղեկատվության ապահովման կարգավորում։
4. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի պարտադիր գիտափորձնական
ուսումնասիրությունների անցկացման կարգի մշակում, որը թույլ կտա գնահատել
դրանց ազդեցության աստիճանը զբաղվածության ոլորտի վրա։
5. Սոցիալական համագործակցության ընդլայնում՝ աշխատատեղերի ստեղծմանն ու
պահպանմանն ուղղված միջոցառումների հարցերը բոլոր տեսակի կոլեկտիվ պայմանագրերում ներառելու նպատակով։
Ուսումնասիրելով զբաղվածության ոլորտում պետության կողմից իրականացվող ակտիվ քաղաքականության նպատակները և խնդիրները, կարող ենք ներկայացնել այն բոլոր ուղղությունները և միջոցառումների համակարգը, որը պետությունը պետք է իրականացնի երկրի մասշտաբով աշխատուժի օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այդ նպատակով դիտարկենք զբաղվածության ոլորտի կամ աշխատանքի
շուկայի կարգավորման հիմնական ուղղությունները և դրանց համապատասխան՝ նախատեսվող միջոցառումների համակարգը աղյուսակ 1-ի միջոցով։
Աղյուսակ 1
Աշխատանքի շուկայի կամ զբաղվածության ոլորտի պետական կարգավորման ուղիները1
Աշխատանքի շուկայի
պետական կարգավորման հիմնական
ուղղություններ

1. Աշխատանքի շուկայի
վերլուծություն

2. Զբաղվածության
ծրագրերի մշակում
3. Բնակչության մասնագիտական կողմնորոշում
1

Տվյալ ուղղվածությանը վերաբերող
միջոցառումների համակարգ
1. ազատ աշխատատեղերի հաշվառում
2. աշխատանքի տեղավորման հարցերով դիմած քաղաքացիների հաշվառում
3. գործազուրկների գրանցում և հաշվառում
4. վճարվող աշխատանքներում քաղաքացիների պահանջարկի
վերլուծություն
5. զբաղվածության հիմնահարցերի և դժվարությունների կանխատեսում,
իրավիճակների զարգացում
6. կանանց, երիտասարդների և այլ սոցիալական խմբերի զբաղվածության
աստիճանի վերլուծություն
1. տեղային ծրագրերի մշակում
2. տարածքային ծրագրերի մշակում
3. ազգային ծրագրերի մշակում
1. անհատական խորհրդատվություն
2. խորհրդատուների պատրաստում և որակավորման բարձրացում
3. ծրագրերի, մեթոդների և թեստերի ներդաշնակեցում

http://www.inventech.ru/lib/macro/macro-0051/
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4. Տեղեկատվական
ապահովում

5. Չզբաղված բնակչության մասնագիտական
պատրաստում

6. Բնակչության աշխատանքի տեղավորում

7. Բնակչության սոցիալական պաշտպանություն

8. Ֆինանսական
ապահովում

9.Զբաղվածության միջազգային կարգավորում

1. տեղեկատվություն բնակչությանը
2. ծրագրային ապահովում
3. շփումներ ձեռնարկությունների հետ
1. չզբաղվածների վերապատրաստում
2. աշխատանքային ռեսուրսների պատրաստման մասնագիտական
կառուցվածքի որոշում
3. ուսումնական հաստատությունների հետ պայմանագրերի կնքում,
ուսումնական տեղերի ամրագրում
4. մասնագիտական դպրոցների, ուսումնարանների, մեծահասակների վերապատրաստման կենտրոնների ստեղծում
1. աշխատանքի փնտրում և առաջարկում
2. աշխարհագրական միգրացիա
1. սոցիալական պաշտպանության կարիք ունեցողների համար նվազագույն
քանակի աշխատատեղերի ստեղծում
2. սոցիալական պաշտպանության կարիք ունեցողներին աշխատանքի
ընդունելու համար ձեռնարկություններին հարկային լրացուցիչ
արտոնությունների տրամադրում
3. սոցիալական պաշտպանության կարիք ունեցողների համար ձեռնարկությունների կողմից իրականացվող միջոցառումների կատարման հսկում
4. աշխատանքը կորցնելու վտանգի առջև կանգնած անձանց օգնություն
5. գործազուրկներին օգնության տրամադրում
6. երիտասարդների, հաշմանդամների, երեխաներ ունեցող կանանց և տարեցների սոցիալական պաշտպանության նպատակով միջոցառումների
իրականացում
1. զբաղված բնակչության ուսուցման և վերապատրաստման ֆինանսավորում
2. գործազրկության նպաստների վճարում
3. գաղթականների նպաստների վճարում
4. հասարակական աշխատանքների կազմակերպում
5. զբաղվածության ծառայությունների կենտրոնների պահպանում
1. արտասահմանյան աշխատուժի ընդգրկում համատեղ
ձեռնարկություններում
2. միջնորդավորում արտասահմանում աշխատանքային պայմանագրերի
կնքման ժամանակ
3. աշխատուժի միջազգային միգրացիայի կարգավորման ծրագրերի մշակում

Աղյուսակում ներկայացված են այն բոլոր ուղղություններն ու միջոցառումները, որոնք
պետք է նախատեսվեն պետության կողմից զբաղվածության ոլորտի տնտեսական քաղաքականությունը մշակելիս և իրականացնելիս։ Այն երկրները, որոնք վարում են զբաղվածության կարգավորման ակտիվ քաղաքականություն, զգալի ֆինանսական միջոցներ են
տրամադրում նախատեսված միջոցառումների իրականացման համար։
Այժմ դիտարկենք ՀՀ-ում միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ
տնտեսության հատվածների և տնտեսական գործունեության տեսակների (աղյուսակ 2
և 3)։
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Աղյուսակ 2
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ տնտեսության հատվածների
(2009-2013 թթ.)1
Անվանում

2009 թ.

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

Պետական

84933

87807

102122

105431

141813

Ոչ պետական

127134

135688

151466

159924

185986

Աղյուսակ 3
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների (2009-2013 թթ.)2
հ/հ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Անվանում
Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և
անտառային տնտեսություն
Հանքագործական արդյունաբերություն
Մշակող արդյունաբերություն
Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում
Շինարարություն
Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային
արտադրատեսակների և անձնական
օգտագործման իրերի նորոգում
Հյուրանոցներ և ռեստորաններ
Տրանսպորտ և կապ
Ֆինանսական գործունեություն
Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ, վարձակալում և ծառայությունների մատուցում
Պետական կառավարում
Կրթություն
Առողջապահություն,սոցիալական
ծառայությունների մատուցում
Կոմունալ, սոցիալական և անհատական
ծառայությունների մատուցում

2009 թ.

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

68140

72195

79352

89617

100186

176737
96586

216129
109120

231744
115571

253204
121528

304237
153973

130936

145668

152041

158684

171874

122566

141170

146620

150877

181856

80996

84385

88035

91676

123928

74837
122664
262671

70234
158533
273698

79151
173238
279635

80155
189502
309225

104203
225037
368759

123109

85773

85640

90808

119375

115063
75705

122871
77002

128071
78866

140942
82355

194510
103263

64906

68270

86822

91961

121117

67164

100107

124066

116052

102356

2-րդ և 3-րդ աղյուսակները վկայում են, որ 2013 թ., 2009 թ. համեմատությամբ, միջին ամսական անվանական աշխատավարձը պարբերաբար աճել է: Հուսանք, որ միջին
ամսական անվանական աշխատավարձերի աստիճանական ավելացումը կկրի շարունակական բնույթ, ինչը բխում է ողջ հասարակության շահերից։ Այստեղ կարևոր ենք համա1

2

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 թթ. հունվարդեկտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ։
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 թթ.
հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ։
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րում նաև նշել, որ ստվերային տնտեսության առկայության հետևանքով պատկերը կարող
է լինել մոտավոր, սակայն, ընդհանուր առմամբ, արտացոլվում է ներկայիս իրավիճակը։
Ստորև բերվող աղյուսակը տվյալներ է պարունակում ՀՀ-ում կենսամակարդակի սոցիալ-տնտեսական հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ։
Աղյուսակ 4
ՀՀ-ում կենսամակարդակի սոցիալ-տնտեսական հիմնական ցուցանիշները
(2009-2013 թթ.) առ 01.011
Անվանում
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձ
(դրամ)
Նշանակված ամսական կենսաթոշակի միջին
չափ (դրամ)
Սպառողական գների ինդեքս (% )
Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (% )
ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով (դոլար)
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի
ամսական արժեք մեկ շնչի հաշվով (դրամ)

2009 թ.

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

87406

96019

102652

108092

119422

21370

24520

27107

27062

29696

105.2

106.5

109.4

104.7

110.2

1194600
106.8
3685

1170800
85.6
1838

1188000
102.6
2825

1194700
105.9
3135

1397600
107.2
3290

36262.1

35756.5

45736.8

41816.6

52038.5

Հուսանք, որ ապագայում վերոբերյալ ցուցանիշների աճը կլինի շարունակական, ինչը կնպաստի ազգաբնակչության կենսամակարդակի որոշակի բարելավմանը։
Այսպիսով՝ քաղաքացիական հասարակության մեջ զգալիորեն կարևորվում է անհատի բարեկեցության դերը, ուստի յուրաքանչյուրիս բարոյական պարտքն է բացահայտել
հասարակության մեջ առկա հիմնախնդիրները և ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել
դրանց հաղթահարման ուղղությամբ։

АРМИНЕ ЗАХАРЯН
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: гражданское общество, уровень жизни, государственное регулирование, повышение
уровня жизни, население, экономика, государство, общество
Настоящая статья посвящена проблеме повышения уровня жизни населения в РА посредством формирования гражданского общества. Учитывая наличие проблемы повышения
уровня жизни населения в РА, в статье сделана попытка выявления основных факторов, спо1

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2013 թ.։
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собствующих ускорению формирования гражданского общества в РА. Особое внимание уделено
государственному регулированию сферы занятости.
Поскольку формирование гражданского общества имеет стратегическое значение для повышения уровня жизни населения РА, то его формированием должны быть озабочены как члены общества, так и государство.

ARMINE ZAKHARYAN
BUILDING CIVIL SOCIETY AS MEANS OF RAISING POPULATION LIVING STANDARD
Key words:

civil society, living standard, state regulation,
improvement of living standard, population,
economy, state, society

The current article presents an issue of raising population living standard through building civil
society in the Republic of Armenia. Taking into consideration issues of raising population living
standard, the article attempts to identify main factors fostering civil society building. Special attention is
paid to the state regulation of employment.
Since building civil society is of strategic importance for improving living standard of population, it
must be of special concern by society members and the state.

ՄԻԽԱՅԻԼ ԹԱՎԱԴՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՄՈՆԵՏԱՐԻՍՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ
Հիմնաբառեր. մոնետարիզմ, գնաճ, փողի քանակական
տեսություն, գնաճի թիրախավորում, էվոլյուցիա, դրամավարկային հարաբերություններ,
դրամավարկային քաղաքականություն
Ժամանակակից մոնետարիզմը տնտեսագիտության տեսության հայտնի ուղղություններից է,
որի դրույթների վրա է հիմնվել 1960-70-ական թվականների տնտեսական քաղաքականությունը:
Մոնետարիզմի տեսական հիմքը դրվել է դեռևս 16-րդ դարում Դ. Հյումի և Դ. Ռիկարդոյի կողմից՝
փողի քանակական տեսությամբ: Բայց և այնպես, մոնետարիզմի հիմնադիրը Նոբելյան մրցանակի
դափնեկիր Մ. Ֆրիդմենն է, ով 1960-ական թվականներին սուր քննադատության ենթարկեց
տնտեսության կարգավորման քեյնսյան մոտեցումները:

Դրամավարկային հարաբերությունների կարգավորման բազմաթիվ մոտեցումներ
բխում են մոնետարիզմի տեսական դրույթներից, որոնցից կարելի է առանձնացնել 1970ական թվականների ճգնաժամի հաղթահարումը, հիպերինֆլյացիայի դեմ պայքարը զար143

գացող երկրներում, դրամական համակարգի բարեփոխումներն անցումային տնտեսություններում և այլն: Մոնետարիստական հայեցակարգի հիմնական դրույթները լայնորեն
կիրառվում են այնպիսի միջազգային կազմակերպության կողմից, ինչպիսին Արժույթի
միջազգային հիմնադրամն է (ԱՄՀ): Սակայն 1980-ական թվականների վերջերից սկսած՝
մի շարք երկրներում կենտրոնական բանկերը հրաժարվեցին մոնետարիստական տեսության որոշակի դրույթների գործնական կիրառումից:
21-րդ դարի սկզբներին տնտեսության դրամավարկային կարգավորման մոտեցումը
զիջեց իր գերակա դիրքերը, ինչից էլ օբյեկտիվորեն բխում է այն հարցը, թե որոնք էին
մոնետարիզմի դրույթների վրա հիմնված տնտեսական քաղաքականության անարդյունավետության պատճառները: Այդ հարցի էությունը լիարժեքորեն ներկայացնելու համար
նախ՝ անհրաժեշտ է վերլուծել մոնետարիզմի զարգացման պատմական ակունքներն ու
էվոլյուցիան:
Այսպես՝ տնտեսագիտության տեսության մեջ իշխող գաղափարներից մեկն այն է, որ
գների փոփոխությունը կապված է փողի առաջարկի հետ: Դեռևս մ.թ. 3-րդ դարում հռոմեացի հայտնի իրավաբան Յուլիյ Պավելը նշել է, որ փողի գնողունակությունը կախված է
դրա քանակից: Դրամական համակարգի և դրամաշրջանառության օրինաչափությունների հետ կապված խնդիրները համակարգված քննարկել են նաև դասական դպրոցի ներկայացուցիչները: Անգլիացի փիլիսոփա և տնտեսագետ Դավիդ Հյումը վերլուծել է փողի
առաջարկի և գների մակարդակի միջև եղած կապը: Նա նկատել է, որ սկզբում փողի քանակի ավելացման դեպքում ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունենում, ապա ինչ-որ ապրանքի գին բարձրանում է, հետո մեկ ուրիշինը՝ մինչև որ բոլոր ապրանքների գները
կբարձրանան այն համամասնությամբ, ինչ մետաղադրամների քանակի աճն է1: Հետագայում Դ. Հյումի հայացքներն ընդունել են դասական դպրոցի բոլոր ներկայացուցիչները:
Ամերիկացի տնտեսագետ Իրվինգ Ֆիշերը փողի քանակական տեսությանը նոր
որակ հաղորդեց՝ առաջարկելով հանրահայտ փոխանակության հավասարումը: Նա փողի
տեսությունը զարգացրեց դասական քաղաքատնտեսության ոգով՝ համապատասխան
ճշգրտումներ կատարելով: Ի. Ֆիշերի կողմից ձևակերպված բանաձևը բավական հարմար միջոց էր վիճակագրական վերլուծությունների տեսակետից:
Սակայն, պետք է նշել, որ փողի քանակական տեսությունը գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակներից դուրս չեկավ և չունեցավ գործնական կիրառություն, քանի որ
չկար հստակ ձևակերպված մակրոտնտեսական կարգավորման, առավել ևս՝ դրամավարկային քաղաքականության հայեցակարգ:
Հետագայում՝ 20-րդ դարի սկզբներին, փողի քանակական տեսության զարգացմանը
նոր լիցք հաղորդեց Ջ. Մ. Քեյնսը: 1930-60-ական թվականներին մակրոտնտեսագիտությունը գտնվում էր վերջինիս և նրա ուսմունքի հետևորդների գաղափարների ազդեցության տակ: Քեյնսականությունը ժխտում էր փողի էական դերը տնտեսության մեջ՝
առանձնակի կարևորություն չտալով դրամավարկային կարգավորմանը: Ըստ Ջ. Մ. Քեյն1
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սի՝ կառավարության հիմնական խնդիրը լրիվ զբաղվածության ապահովումն էր հարբյուջետային քաղաքականության միջոցով: Բանն այն է, որ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում սղաճը ցածր մակարդակի վրա էր, այդ իսկ պատճառով դրան մեծ ուշադրություն չէր դարձվում:
1930-ական թվականներին՝ տնտեսական մեծ ճգնաժամի տարիներին կենտրոնական բանկերի կողմից թույլ տրված սխալների հետևանքով այն տպավորությունն էր, թե
դրամավարկային քաղաքականությունն իմաստազուրկ է: Ավելին, դրամավարկային քաղաքականության «պասիվ» հայացքները տնտեսագետների շրջանում տիրապետող էին
դարձել, և դրանք իրենց արտացոլումը գտան 1950-60-ական թվականների դասագրքերում: Միաժամանակ, ոչ մեծ թվով մասնագետներ հետաքրքրվեցին փողի, անվանական
եկամտի և սղաճի փոխադարձ կապերի ուսումնասիրությամբ: Մասնավորապես՝ Կլարկ
Վարբուրտոնը նկատեց, որ փողի առաջարկի մեծացումը հանգեցնում է ինֆլյացիայի, իսկ
իրական ՀՆԱ կարճաժամկետ տատանումներն ուղղակիորեն կապված են փողի առաջարկի հետ1:
20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած՝ ամերիկացի հայտնի տնտեսագետ Միլտոն
Ֆրիդմենը ուսումնասիրեց փողի դերը տնտեսության պարբերաշրջանային համատեքստում: Նրա ուսումնասիրությունների հիման վրա հրատարակվեցին մի շարք հիմնարար
աշխատություններ՝ նվիրված դրամաշրջանառության տեսությանն ու պատմությանը: Դրամական ոլորտի վերլուծության ժամանակ Մ. Ֆրիդմենը սկզբից ևեթ հենվեց փողի քանակական տեսության վրա: Հետագայում նրա վերլուծությունների շրջանակներն ընդլայնվեցին՝ հատկապես փողի պահանջարկի և անվանական եկամտի տեսությունների միավորման շնորհիվ: Ի տարբերություն օրթոդոքսալ քեյնսականության, որը փողին ոչ մի նշանակություն չէր տալիս, Մ. Ֆրիդմենը կարևորեց դրամական առաջարկի կարճաժամկետ
տատանումների ազդեցությունը գների վրա գործարար պարբերաշրջանի պայմաններում:
Մ. Ֆրիդմենի և նրա գաղափարակիցների կողմից հրապարակված աշխատություններն ազդարարեցին քեյնսականության և վաղ մոնետարիստների միջև ընթացող սուր
բանավեճերի մասին: Վերջիններիս պատճառը քեյնսյան մակրոտնտեսական մոդելներում ծախսերի բազմարկչի հարաբերական կայունության քննադատությունն էր: Ըստ մոնետարիստների՝ անվանական սպառողական ծախսերն ավելի շատ կախված են փողի
առաջարկից, քան պետբյուջեի առանձին հոդվածներով նախատեսվող ծախսերի կառուցվածքային փոփոխություններից: Ելնելով փողի վճռորոշ ազդեցության հանգամանքից՝ մոնետարիստները հիմանվորեցին, որ անվանական եկամտում տեղի ունեցող փոփոխությունները բացառապես պայմանավորված են փողի առաջարկի տատանումներով: Մ.
Ֆրիդմենի մոնետարիստական հայացքները սուր քննադատության ենթարկվեցին տնտեսագիտության տեսության կարկառուն ներկայացուցիչների կողմից: Վերջիններիս հակա1
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փաստարկները հիմնականում վերաբերում էին տնտեսամաթեմատիկական մոդելներում
եղած տարակարծություններին:
Առաջատար արևմտյան երկրների կենտրոնական բանկերը սկսեցին մակրոտնտեսական մոդելներ կիրառել 1960-ական թվականների վերջերից: Այդ ժամանակ համակարգչային տեխնիկան հնարավորություն էր ընձեռում մշակելու քեյնսյան կարճաժամկետ
մոդելները, որոնք բաղկացած էին հարյուրավոր հավասարումներից: Մինչդեռ մոնետարիստները բավական նվազեցրել էին մակրոտնտեսական մոդելների դերը: Նրանք ենթադրում էին, որ մասշտաբային մոդելավորումից օգուտը քիչ է և առաջարկում էին օգտագործել փոքր մոդելներ կամ կատարել վերլուծություններ առանց քանակական մեթոդների: Առանձին դեպքերում էլ առաջարկում էին օգտագործել ոչ մեծ երկարաժամկետ հավասարակշռության մոդելներ: Քեյնսականները ելնում էին նրանից, որ մոնետարիստական մոդելները համազոր չեն թույլ էկոնոմետրիկական տեսանկյունից, որի հետ ավելի
ուշ համաձայնեցին նաև մոնետարիստները: Մասնավորապես՝ Ալան Բլինդերը և 1987
թվականին Նոբելյան մրցանակ ստացած Ռոբերտ Սոլուն նշեցին, որ մոնետարիստների
մոտեցումը բավական պարզունակ է ցանկացած տնտեսագիտական տեսության ներկայացման համար1:
Վաղ մոնետարիզմը հիմնված էր երկարաժամկետ հավասարակշռության մոդելի
վրա, որը կիրառվել է մինչև 1960-ական թվականների վերջերը՝ քանի դեռ չէր մշակվել
պետության տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության գնահատման մոդելը: Վերջինիս հիմքում անվանական եկամտի, փողի և հարկաբյուջետային քաղաքականության փոխադարձ կապերի վերլուծությունն էր:
Մոնետարիստական տեսության գործնական հաջողություններից մեկն այն է, որ
ուշադրության արժանացավ փողային ագրեգատների օգտագործումը կարճաժամկետում՝
տնտեսության կայունացման նպատակով: Սա, անշուշտ, մեծ առաջընթաց էր: Կենտրոնական բանկերը փողային ագրեգատներն օգտագործում էին երեք ուղղություններով:
Նախ՝ դրանք կարող են ծառայել որպես տեղեկատվական փոփոխական, որի վերլուծությունը հնարավորություն կտա ձևավորելու դրամավարկային քաղաքականությունը: Ի
տարբերություն քեյնսյան բարդ մակրոտնտեսական մոդելների, որոնք բազմաթիվ հավասարումներ և մեծություններ էին պարունակում, մոնետարիզմն օգտվում էր մի քանի
պարզ հավասարումներից, որոնք, անկասկած, հեշտացնում էին կենտրոնական բանկի
աշխատանքը:
Երկրորդ՝ փողային ագրեգատները դիտարկվում էին որպես ֆունկցիա ընթացիկ փոփոխականներից: Երրորդ՝ փողային ագրեգատներն օգտագործվում էին որպես դրամավարկային քաղաքականության գործիքներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր էր ազդել տնտեսական աճի, սղաճի և գործազրկության վրա:
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Կենտրոնական բանկերի կողմից գործնականում մոնետարիստական տեսության կիրառման առաջին քայլերը տնտեսական մոդելների մեջ փողային ագրեգատների վերլուծությունն էր: Մասնավորապես՝ բրետոնվուդյան համակարգի փլուզման գործընթացը
նպաստեց մոնետարիստական հայացքների տարածմանը դրամավարկային ոլորտում:
Սակայն զարգացած շատ երկրներ փաստացի չընդունեցին մոնետարիստական գաղափարները: Այս բոլորից հետո շատ տնտեսագետներ վերանայեցին իրենց մոտեցումը դրամական զանգվածի աճի վերաբերյալ: Ավելին, մոնետարիստական քաղաքականությանը
փոխարինելու եկավ սղաճի թիրախավորումը:
Այս երևույթի արմատները գալիս են շվեդ հայտնի տնտեսագետ Կնուտ Վիկսելից, ով
զբաղվում էր կապիտալի, գնի և աշխատավարձի տեսություններով: Նա առաջիններից
մեկն էր, ով հայտարարեց, որ գների մակարդակի կայունությունը պետք է դառնա կենտրոնական բանկի հիմնական նպատակը:
Նշենք, որ այդ ժամանակաշրջանում չէր կարող կասկած առաջանալ, որ կենտրոնական բանկը պետք է կայունացներ արժույթի փոխարժեքը ոսկու, այլ ոչ թե սպառողական
գների նկատմամբ: Կ. Վիկսելի գաղափարները լայն տարածում ստացան մինչև 1914 թվականը, երբ հիմնախնդիրներ ծագեցին՝ ոսկու ստանդարտով պայմանավորված: Պետք է
նշել, որ մինչև հիմա տնտեսագիտության տեսությունը բազմաթիվ փոփոխությունների է
ենթարկվել, սակայն Կ. Վիկսելի հիմնարար գաղափարները պահպանվել են ու հետագայում հիմք հանդիսացել գնաճի թիրախավորման համար: Վերջինս նշանակում է գնաճի
որոշակի մակարդակի ընտրություն՝ որպես նպատակային կողմնորոշիչ և կենտրոնական
բանկի գործառնական գործիքակազմի ուղղորդում գնաճն այդ մակարդակի սահմաններում պահպանելու համար: Կենտրոնական բանկը միշտ ձգտում է նպատակային ֆունկցիայի շրջանակներում նվազագույնի հասցնել գնաճի փոփոխականների և ՀՆԱ շեղումն
օպտիմալ մակարդակից:
Նպատակային ֆունկցիան, իր հերթին, հիմնված է տնտեսական մոդելի վրա, որը
հաշվի է առնում դրամավարկային քաղաքականության լագը, և որի միջոցով կենտրոնական բանկի գործիքների կիրառումը ներգործում է ամբողջական առաջարկի և պահանջարկի վրա: Այսպիսով՝ դրամավարկային քաղաքականությունը կարող է բնութագրվել
կենտրոնական բանկի պատասխան արձագանքի ֆունկցիայով:
1980-ական թվականների վերջերից տասնյակ զարգացած երկրներ որոշեցին անցնել
գնաճի թիրախավորման քաղաքականությանը, իսկ 1999 թվականից՝ Եվրոպական կենտրոնական բանկը: Դա բացատրվում է նրանով, որ նշված երկրները անհաջողություն ունեցան փողային ագրեգատների թիրախավորման կամ էլ արժույթի ֆիքսված փոխարժեքի
ռեժիմի կիրառման ժամանակ: Իսկ 2002 թվականից սկսած՝ վերը նշված գործընթացները լայնորեն տարածվեցին բազմաթիվ երկրներում: Ավելին, հաճախ որոշ երկրների
կենտրոնական բանկեր համակցված ձևով օգտվում են և´ ագրեգատների, և´ գնաճի թիրախավորման քաղաքականություններից՝ կախված այն հանգամանքից, թե որն է առավել արդյունավետ:
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Զարգացած շատ երկրներում ներկայումս գնաճը պայմանավորված է այլ՝ ոչ մոնետար գործոններով. արժույթի փոխարժեքով, ամբողջական պահանջարկի ավելցուկով,
անուղղակի հարկերի փոփոխություններով և այլն: Դրանով պետք է բացատրել այն հանգամանքը, որ կենտրոնական բանկերը գերադասում են օգտվել գնաճի թիրախավորման
մոդելից: Վերջինիս պայմաններում անվանական տոկոսադրույքը հանդես է գալիս որպես
կենտրոնական բանկի գործիք, որի շնորհիվ փորձ է կատարվում նվազագույնի հասցնել
գների և ՀՆԱ տատանումները: Սա, ըստ էության, բավական պարզ մոդել է, որն ընդգրկում է երկու հավասարում՝ ամբողջական պահանջարկի ֆունկցիան և Ֆիլիպսի կորը,
որոնք բնութագրում են տնտեսական իրավիճակը: Նման դեպքերում փողի պահանջարկի
հավասարումը և փողի շուկայի հավասարակշռության պայմանն ավելորդ են:
Ամբողջական պահանջարկը ներկայացվում է «IS» ֆունկցիայով, որի նմանօրինակը
«IS-LM» մոդելի IS կորն է: Ամբողջական պահանջարկը ֆունկցիա է տոկոսադրույքից, ուստի նման պայմաններում բացակայում են փողային ագրեգատները կամ փողի մնացորդը:
Երկրորդ հավասարման մոդելը՝ Ֆիլիպսի կորը, մի ֆունկցիա է, որի միջոցով կանխատեսվում է սպասվող գնաճը: Այնուամենայնիվ, փողը, որպես տնտեսական փոփոխական, դրամավարկային վերլուծություններից դուրս չի մնացել: Չնայած բացակայում են
փողի և սղաճի միջև գոյություն ունեցող հավաստի կապերը, դրամական զանգվածի դինամիկան շարունակում է մնալ դրամավարկային հարաբերությունները կարգավորող
մարմինների ուշադրության կենտրոնում: Սա մեկ անգամ ևս փաստում է, որ կենտրոնական բանկերը հետևում են Մ. Ֆրիդմենի պատգամներին, համաձայն որոնց՝ փողային
ագրեգատները կարող են կարևոր դեր ունենալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկում, եթե անգամ դրանք կառուցվածքային կամ պատճառական դերակատարում չունեն
գնաճային գործընթացներում:
Արդի պայմաններում փողային ագրեգատները դիտարկվում են որպես գումարային
տեղեկատվություն փողի պահանջարկի բաղադրիչների զարգացման վերաբերյալ: Բացի
դրանից, փողային ագրեգատների դինամիկան լրացուցիչ տեղեկատվություն է տալիս
գների հետագա փոփոխությունների մասին: Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ փողային ագրեգատները ոչ թե գործառնական փոփոխականներ են, այլ միայն տեղեկատվական ինդիկատորներ:
Այսպիսով՝ արդի պայմաններում մոնետարիզմը, ինչպես պարզվում է, էական փոփոխությունների է ենթարկվել, սակայն պահպանվել են այդ տեսության մի շարք դրույթներ,
որոնք, ըստ էության, կշարունակեն գոյատևել նաև ապագայում: Կասկածից դուրս է, որ
դրամավարկային քաղաքականությունը կարճաժակետ տնտեսական կայունացման արդյունավետ միջոց է: Մի բան, որը չի կարելի պնդել հարկաբյուջետային քաղաքականության մասին: Մյուս կողմից՝ փողային ագրեգատները շարունակում են մնալ որպես անվանական տոկոսադրույքի կառավարման լծակներ: Այս ամենը վկայում է, որ մոնետարիզմը վերադարձել է 1960-ական թվականների դիրքերը:
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МИХАИЛ ТАВАДЯН
ЭВОЛЮЦИЯ МОНЕТАРИЗМА
Ключевые слова: монетаризм, инфляция, количественная
теория денег, таргетирование инфляции,
эволюция, денежные отношения, денежнокредитная политика
Объектом исследования данной статьи является эволюция монетаризма. Современный
монетаризм - один из самых влиятельных направлений экономической мысли, который с конца
1970-х - начале 1980-х гг во многом определяет содержание экономической политики ведущих
стран мира. Теоретической основой современного монетаризма выступают: количественная
теория денег, начатая еще в 16 столетии и продленная Д. Юмом и Д. Рикардо. Безусловным
лидером монетаризма является Милтон Фридмен – профессор Чикагского университета, представитель Чикагской школы неолиберализма, который решительно выступил в 1960 гг. против теории и практики кейнсианского регулирования экономики.

MICHAEL TAVADYAN
EVOLUTION OF MONETARISM
Key Words:

monetarism, inflation, quantitative theory of
money, inflation targeting, evolution, monetary
relationships, monetary policy

Quantitative theory of money, started in 16th century and extended by D. Hume and David Ricardo
serves as a theoretical basis for monetarism. Milton Friedman, Professor of Chicago University, an
indisputable leader of monetarism, strongly attacked the theory and practice of Keynesian regulation of
economy.
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ՆԱՐԻՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ
Հիմնաբառեր. տեղեկատվական, անվտանգություն, կիբերհանցագործություններ, սպառնալիք, ռազմավարություն
Տեղեկատվական հակամարտությունները դարձել են կարևոր աշխարհաքաղաքական գործոններ: Տեղեկատվական ոլորտում հանցագործությունների աճին հակազդելու համար կարևոր
դերակատարություն կունենա ազգային կադրերի պատրաստման քաղաքականությունը: Անվտանգության և կայունության ապահովման ոլորտում միջազգային ճարտարապետական վերափոխման
խնդիրների նկատմամբ համալիր և բազմամակարդակ մոտեցումը բխում է նաև ՀՀ ազգային շահերից:

Գլոբալացման համաշխարհայնացման գործընթացները և վեբ-տեխնոլոգիաների
սրընթաց զարգացումը հանգեցնում են բաց հեռահաղորդակցության համակարգերում
տեղեկատվական ռեսուրսների բևեռացման: Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարը,
տեղեկատվական անվտանգության ապահովման հիմնախնդրի աճող արդիականությունը
վկայում են հակազդեցության աշխատանքների նոր ձևերի որոնման և մշակման անհրաժեշտության մասին:
Երկրների քաղաքական, տնտեսական, ռազմական և այլ բաղադրիչների վրա անվտանգության ապահովման գործում տեղեկատվության և տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների աճող ազդեցությունը ենթադրում է տեղեկատվական անվտանգության ապահովման անհրաժեշտություն՝ ոչ միայն ըստ առանձին պետությունների, այլև տեղեկատվական ոլորտում ժամանակակից սպառնալիքներին համատեղ դիմակայելու պահանջից ելնելով: Կարիք է լինում համագործակցելու տեղեկատվական տարածության և ռեսուրսների պաշտպանության կործանիչ տեղեկատվական ազդեցության
կանխարգելման, փոխադարձ օգնության տրամադրման գործում: Վերջին տարիներին
արդյունավետ միջոցառումներ են ձեռնարկվում տեղեկացվածության և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ. իրականացվել և դեռ իրականացվում են խոշոր պետական նախագծեր տարբեր տեղեկատվական ցանցերի ստեղծման, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ներդրման, նախարարությունների, գերատեսչությունների և այլ պետական կառուցվածքների ավտոմատացման, ինչպես նաև
տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմների և համակարգերի կատարելագործման
ուղղությամբ:
Մասնավոր առևտրային կառույցները ևս ակտիվ գործունեություն են ծավալում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման և զարգացման համար: Ստեղծվում են վճա150

րումների և առևտրի էլեկտրոնային համակարգեր, ներդրվում են գլոբալ դիրքավորման
համակարգեր: Համացանցում զարգանում է շարունակական տեղեկատվական և
խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքը:
Տեղեկատվական հակազդեցությունը կողմերի միջև պայքարի ձև է, այսինքն՝ հատուկ
(քաղաքական, տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական և այլ) մեթոդների, միջոցների օգտագործում հակազդող կողմի տեղեկատվական միջավայրի վրա ներազդեցության և առաջադրված նպատակներին հասնելու համար: Նման տեղեկատվական հակազդեցության վերջնական նպատակը տեղեկատվական գերիշխանության ձեռքբերումն
ու պահպանումն է:
Տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական համակարգերում և ցանցերում տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքի աճը պայմանավորված է հետևյալ հիմնական
գործոններով.
 տեղեկատվության մշակման գործընթացների ավտոմատացման մեթոդների, միջոցների և ձևերի զարգացում ու բարդացում,
 ժամանակակից համակարգիչների հաշվողական հզորությունների ավելացում՝
դրանց շահագործման պարզեցմամբ,
 համակարգիչների և ավտոմատացման այլ միջոցների շնորհիվ կուտակվող, պահպանվող ու մշակվող տեղեկատվության ձևերի ու ծավալների ավելացում,
 ծրագրային միջոցների բուռն զարգացում՝ առանց տեղեկատվական ավտանգության պահանջների պահպանման,
 ժամանակակից աշխարհում համացանցի աճող դերակատարություն:
Բարձր խոցելիության պատճառով տեղեկատվական ոլորտը գնալով ավելի գրավիչ է
դառնում ահաբեկիչների, հանցավոր կառույցների և այլ քայքայիչ ուժերի համար, որոնք
կարող են ներազդել աշխարհի երկրների քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների վրա:
ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության առավել արդիական սպառնալիքներն են.
 Ազգային օրենսդրությամբ արգելված տեղեկատվության կանխամտածված տարածումը: Մասնավորապես՝ ահաբեկչության գաղափարները, կրոնական ծայրահեղականության և արմատականության կոչերը, պատերազմի քարոզչությունը, սահմանադրական կարգի բռնապետական տապալման կոչերը, զանգվածային անկարգությունները և այլ բռնի գործողությունները, զրպարտչական և ապակողմնորոշող տեղեկությունների տարածումը բացասական ազդեցություն են գործում
բնակչության հասարակական-քաղաքական գիտակցության և երկրի կամ տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա՝ հակասելով տվյալ ժողովրդի ազգային արժեքներին, հասարակական և բարոյական նորմերին, ավանդույթներին և
սովորույթներին:
 Տեղեկատվության ոչ բավարար պաշտպանվածությունը, որը հանգեցնում է դրա
տարածմանը և բնութագրվում տեղեկատվական համակարգերում, տվյալների բազաներում և բանկերում պաշտպանիչ միջոցառումների թույլ կազմակերպմամբ
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կամ լրիվ բացակայությամբ, համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ, փակ գործարարության վարման կանոնների անկատարությամբ, տեղեկատվության պաշտպանության կանոնների պահանջների չկատարմամբ կամ անտեսմամբ, սահմանափակ տեղեկությունների փոխանցման, պահպանման և մշակման համար հեռահաղորդակցության չպաշտպանված համակարգերի կիրառմամբ:
 Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում առանձին անձանց, հանցավոր խմբավորումների և կազմակերպությունների ոչ օրինական գործունեությունը, օրինակ՝ տեղեկատվական համակարգերի և պետական մարմինների, սոցիալական, հասարակական ու ֆինանսական կառույցների ռեսուրսների համակարգչային հակերը, և,
որպես հետևանք, դրանց գործունեության ապակազմակերպումը և վնասները,
վնասակար համակարգչային ծրագրերի ստեղծումը և տարածումը:
Ներկայումս տեղեկատվական հակազդեցությունը դարձել է աշխարհի շատ երկրների ճակատագիրը կանխորոշող կարևորագույն աշխարհաքաղաքական գործոն: Այսօր
ԱՄՆ-ն ձգտում է հասնել գերիշխանության` շնորհիվ տեղեկատվական պատերազմի վարման մեթոդների և միջոցների ստեղծման, ինչը և' աշխարհի ցանկացած երկրի, և' Հայաստանի համար լուրջ վտանգ է ներկայացնում: Մինչ օրս այս գործոնը դեռ թերագնահատվում է հայկական քաղաքական վերնախավի կողմից: Մեր կարծիքով, հենց այս թերագնահատումն է ժամանակակից Հայաստանի բազմաթիվ հիմնախնդիրների պատճառը:
Չնայած միջազգային անվտանգությունը ամրապնդելու համաշխարհային հանրության ջանքերին՝ իրավիճակը աշխարհում շարունակում է մնալ ծայրահեղ բարդ: Բազմաթիվ կոնֆլիկտներ և ճգնաժամեր, ցավոք, դեռևս շարունակում են սրվել: Անընդհատ կատարելագործվում են հանցավոր գաղափարների իրագործման ուղիները և մեթոդները:
Այս կապակցությամբ տեղեկատվական ոլորտում ժամանակակից վտանգներին և սպառնալիքներին հակազդելու համատեղ հարցերի լուծումը, տեղեկատվական տարածքի և
տեղեկատվական ռեսուրսների պաշտպանության ոլորտում համագործակցության անհրաժեշտությունը, քայքայիչ տեղեկատվական ներգործությունների կանխարգելման գործում փոխադարձ օգնության տրամադրումը կենսապես կարևորվում են բոլոր երկրների
համար:
Համակարգչային հանցագործությունների և կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարը ժամակակից հասարակության խնդիրներից է: Այս ոլորտում հակազդեցության
իրականացման հաջողությունը կախված է տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի
մասնագետների պատրաստվածության որակից: Մեր կարծիքով, ազգային անվտանգության պետական համակարգի ապահովման համար համագործակցության հեռանկարային ուղղություններից է համապատասխան կադրերի պատրաստումը: Տեղեկատվական
անվտանգության ոլորտում հանցագործությունների աճին հակազդելու գործում կարևոր
դերակատարություն կարող է ունենալ ազգային կադրերի պատրաստման քաղաքականությունը: Որակավորման բարձրացման գործընթացի արդյունավետ իրագործման համար նպատակահարմար է մշակել միջազգային նորմերին համապատասխան կադրերի
պատրաստման և վերապատրաստման համակարգ:
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Այսօր աշխարհը կանգնել է նոր վերաբաժանման շեմին: Արևմուտքն աշխարհին կարողացավ առաջարկել զարգացման միայն «փողային» հարացույց, որի հիմքում համաշխարհայնացումն է, որը չեն ընդունում արևելյան կիսագնդի բազմաթիվ երկրներ, որոնք
մշակութային հանրություններ են՝ բազմամյա ավանդույթներով: Ներկայում կարելի է խոսել սպառնացող անկայունության մասին, երբ աշխարհը կկանգնի ընտրության առջև`
մշակել զարգացման նո՞ր հարացույց, թե՞, հենվելով պատմական փորձի վրա, գտնել ինչոր «նորը»:
Ակնհայտ է, որ այսօր նոր համաշխարհային պատերազմ՝ զանգվածային ոչնչացման
զենքի լայնամասշտաբ կիրառմամբ և համընդհանուր շարժունակությամբ, քիչ հավանական է: Նախ՝ այն պատճառով, որ դա կվերջանա դեռ չսկսված: Միևնույն ժամանակ, ակնհայտ է, որ պատերազմները, որպես այդպիսին, երբեք չեն վերանա, հատկապես՝ ծայրամասերում: Սա տեղային հակամարտությունների տակտիկան է, որտեղ գլխավոր հակառակորդները պետք է հանդես գան երրորդ ուժի միջոցով:
Ներկայում գլոբալ անվտանգությանը սպառնում են որոշ ոչ պետական սուբյեկտներ:
Ցանցային կառուցվածքների հիմնախնդիրը լուրջ վտանգ է ինչպես պետական, այնպես
էլ միջազգային ինստիտուտների համար: Նոր, ոչ ավանդական, վերազգային բնույթի
սպառնալիքներից են կրոնական ծայրահեղականությունը, միջազգային ահաբեկչությունը, ազգային անջատողականությունը, թմրաբիզնեսը, անօրինական արտագաղթը, վերազգային հանցագործությունները, կիբերհանցագործությունները և այլն:
ԱՊՀ տարածքում կայունության և անվտանգության ամրապնդման գործում կարևոր
դերակատարություն ունի ՀԱՊԿ-ը, որը գնալով զարգանում է որպես բազմագործառութային կազմակերպություն և կողմնորոշված է ժամանակակից վտանգների ու ռիսկերի ողջ
համալիրի հակազդմանը: Հեռանկարում հնարավոր է ԱՊՀ տարածքում գոյություն ունեցող կառուցվածքների բազայի վրա ստեղծել հավաքական անվտանգության ամբողջական համակարգ:
Անվտանգության և կայունության ապահովման ոլորտում միջազգային ճարտարապետության վերափոխման խնդիրների նկատմամբ համալիր և բազմամակարդակ մոտեցումը բխում է նաև ՀՀ ազգային շահերից:
Այսօր արդեն այս ամենը շահերի շուրջ գրասենյակային քաղաքականություն չէ, որը
բացառապես հանգեցնում է աշխարհի և սպառման շուկաների տարածքային վերաբաշխման: Ժամանակակից դիվանագիտությունը, ըստ էության, զբաղվում է «ազգային կյանքի» բոլոր խնդիրներով` «գլոբալ» անվտանգությունից մինչև կայուն սոցիալ-տնտեսական
զարգացում և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն: Այսօր դա աստիճանակարգային
ամբողջություն չէ, այլ բազմավեկտորային ցանցային դիվանագիտություն, որը ենթադրում է պետությունների տարբեր խմբերի փոխգործակցության ճկուն ձևեր՝ համընկնող
շահերի ապահովման նպատակով: Խոսքը ոչ թե որևէ երկիր զսպելու կամ մեկուսացնելու, այլ միջազգային հանրության ընդհանուր խնդիրների լուծման համար հավաքական
ջանքերի կիրառման մասին է:
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Այսպիսով՝ աշխարհում տեղեկատվական հակազդեցության սրումը, միջազգային
ահաբեկչության, մի շարք պետությունների միահեծան վերջին դրսևորումները տեղեկատվական պատերազմին հակազդելու հիմնախնդիրները դարձնում են գերարդիական: ՀՀ-ն
պետք է պատրաստ լինի նման պատերազմների: Պետք չէ լինել մասնագետ՝ հասկանալու
համար, որ տեղական և տարածաշրջանային կոնֆլիկտների պայմաններում մասնագիտացած բանակի գործողություններն առավել արդյունավետ են, քան անփորձ զորակոչիկների համընդհանուր շարժունակությունը:
Անշուշտ, մասնագիտացած բանակի ստեղծումը անհրաժեշտ պայման է, այն կարող է
արդյունավետորեն գործել զինված բախումների պայմաններում, բայց պետք է ռազմական ներուժը հզորացնել նաև լայնածավալ գաղափարական նվաճողականությանը հակազդելու միջոցառումների մշակմամբ: Դրա համար անհրաժեշտ է տեղեկատվական հակազդեցության պետական համակարգ, որը կարող է իր շահերի պաշտպանության համար
տեղեկատվական արդյունավետ պատերազմ վարել քաղաքական, դիվանագիտական,
ֆինանսատնտեսական, ռազմական ոլորտներում: Միայն ուժերի և միջոցների ամբողջությունը, որ թույլ է տալիս ժամանակին և լրիվ ծավալով արձագանքել ժամանակակից
վտանգներին և սպառնալիքներին, կարող է ապահովել ՀՀ պետականության հետագա
գոյությունը, անվտանգությունը և տնտեսական բարգավաճումը: Նոր իրականությունը
պահանջում է համապատասխան միջոցներ գործադրել հայկական հասարակության տեղեկատվական միջավայրի անվտանգության ապահովման համար: Սա կարևոր պետական խնդիր է, որի լուծման համար անհրաժեշտ է պետական և հասարակական կազմակերպությունների, ռազմական կառավարման մարմինների, ԶԼՄ-ների, գիտնականների
ջանքերի միավորում: ՀՀ-ում պետք է մշակվի նաև տեղեկատվական և նորարարական
առաջընթացի ռազմավարական հայեցակարգ:

НАРИНЕ ХАЛАТЯН
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО КАК НОВАЯ УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: информационная безопасность, киберпреступность, угроза, стратегия
Информационное противоборство стало главным геополитическим фактором. Для борьбы
с преступностью в сфере информационной безопасности важное значение имеет национальная политика подготовки кадров. Всеуровневый и комплексный подход к проблемам информационной безопасности и стабильности исходит из национальных интересов РА.
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NARINE KHALATYAN
INFORMATION ANTAGONISM AS NEW THREAT TO NATIONAL SECURITY
Key Words:

information security, cybercrime, threat, strategy

Information antagonism became one of major geopolitical factors. National HR policy is of great
importance for fighting criminality in the sphere of information security. Complex and all-level
approach to information security and stability comes from national interests of RA.

ԲԵԼԱ ԽԱԼԱՓՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՕՐԵՆՍԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հանրային
կառավարման
համակարգ,
օրենսդիր իշխանություն, խորհրդարան,
պատգամավորներ, մանդատ, միապալատ և
երկպալատ խորհրդարաններ, կոալիցիոն
կառավարություն
Պետական իշխանության բարձրագույն և կարևորագույն ճյուղը օրենսդիր իշխանությունն է,
որի հիմնական նպատակը հասարակական հարաբերությունների կարգավորումն է օրենքների ընդունման ճանապարհով: Օրենսդիր իշխանությունն իրականացվում է համապետական ներկայացուցչական մարմնի միջոցով, որը տարբեր երկրներում ունի տարբեր անվանումներ: Ժողովրդավարական պետական կարգերի ժամանակ բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինը պառլամենտն է: Ավանդաբար, պառլամենտները լինում եմ կա´մ միապալատ, կա´մ երկպալատ: Օրենսդիր մարմնի կառուցվածքը պայմանավորված է տվյալ երկրի պետական և սահմանադրական
կարգով, բնակչության քանակով, պատմական ավանդույթներով և այլն: Կախված սահմանադրությամբ տրված իրավասությունների չափից՝ տարբերում են երեք տիպի պառլամենտներ` անսահմանափակ, լրիվ սահմանափակ և հարաբերականորեն սահմանափակ: Պառլամենտը, օրինաստեղծ գործունեության հետ միաժամանակ, օժտված է նաև գերագույն ֆինանսական լիազորություններով, վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ, ինչպես
նաև լուծում է պետական կյանքին վերաբերող այլ կարևոր հարցեր:

Պետական իշխանության բարձրագույն և կարևորագույն ճյուղը օրենսդիր իշխանությունն է, որի հիմնական նպատակը հասարակական հարաբերությունների կարգավորումն է օրենքների ընդունման միջոցով: Այն սահմանում է ընդհանուր պարտադիր պահանջներ, որոնք գործադիր իշխանությունը պետք է կենսագործի կյանքում, և որոնք որ155

պես օրենսդրական հիմք են ծառայում դատական մարմինների գործունեության համար:
Օրենսդիր իշխանությունն իրականացվում է համապետական ներկայացուցչական մարմնի միջոցով, որը տարբեր երկրներում ունի տարբեր անվանումներ: Անգլիայում, Հնդկաստանում, Կանադայում, Ֆինլանդիայում, Ճապոնիայում և մի շարք այլ երկրներում օրենսդիր մարմինը կոչվում է Պառլամենտ, մյուս երկրներում` Ազգային ժողով (Հայաստան,
Ֆրանսիա), Դաշնային ժողով (Ռուսաստանի Դաշնություն), Կոնգրես (ԱՄՆ, Լատինական Ամերիկայի երկրներ), Ռիգստագ (Շվեդիա), Ֆոլկետինգ (Դանիա), Ստորտինգ (Նորվեգիա), Ալթինգ (Իսլանդիա), Սեյմ (Լեհաստան), Կնեսետ (Իսրայել), Մեջլիս (Թուրքիա) և
այլն:
Պառլամենտի գաղափարը ձևավորվել էր դեռևս Հին Հունաստանում և Հին Հռոմում:
Մ.թ.ա. 8-րդ դարում Հին Հռոմում թագավորին կից խորհրդակցական մարմնի դեր էր
կատարում տոհմակարգերից կազմված սենատը: Չնայած «պառլամենտի» հայրենիքն
Անգլիան է, սակայն բառն ունի ֆրանսիական ծագում և թարգմանաբար նշանակում է՝
խոսել: Իշխանության այս ձևն առաջին անգամ կիրառվեց Անգլիայում, 13-րդ դարում:
Այնուամենայնիվ, պառլամենտն իր այսօրվա տեսքը ստացավ 16-17-րդ դարերում, Անգլիայում տեղի ունեցած բուրժուական հեղափոխությունից հետո, երբ որոշվեց, որ օրենքները պետք է ընդունվեն օրենսդիր ժողովի կամ լեգիստրատուրայի (լատիներեն «lex»
օրենք բառից) կողմից: Մեկ հարյուրամյակ անց այդ տերմինը կիրառելի դարձավ ԱՄՆում` ստանալով «ներկայացուցչական ժողով» անվանումը: Ներկայումս գրեթե բոլոր պետություններում գոյություն ունի լեգիստրատուրայի այս կամ այն ձևը1:
Պառլամենտները կարող են ունենալ երկպալատ կամ միապալատ կառուցվածք:
Դաշնային պետություններում պառլամենտները բաղկացած են երկու պալատներից` ստորին և վերին, որոնք սկզբունքորեն օժտված են միատեսակ օրենսդրական իրավասությամբ (ԱՄՆ-ում դա Ներկայացուցիչների պալատն է և Սենատը, Ավստրիայում` Միության խորհուրդը և Ազգային խորհուրդը, Հնդկաստանում` Ժողովրդական պալատը և
Նահանգների խորհուրդը): Ստորին պալատը ձևավորվում է ուղղակի ընտրությունների
միջոցով, մինչդեռ վերին պալատի ներկայացուցիչներին ընտրում են ստորին պալատի
պատգամավորները, կամ այդպիսիք համարվում են դաշնության միավորների կառավարիչները: Օրինակ՝ Ֆրանսիայում Սենատի ընտրություններն իրականացվում են գերատեսչությունների պետերի և ԱԺ պատգամավորների կողմից, Ռուսաստանի Դաշնությունում վերին պալատի` Դաշնային խորհրդի ներկայացուցիչները դրա 89 սուբյեկտներից
հանդես եկող 4-7 ներկայացուցիչներն են: Մեծ Բրիտանիան, որտեղ ամբողջ հանրային
կառավարման համակարգը տարբերվում է մյուս երկրներից, այս հարցում նույնպես
առանձնանում է: Այստեղ վերին պալատն անվանվում է Լորդերի պալատ, որի անդամները պերերն են` ժառանգակիր լորդերը: Սրանք պալատում հանդես գալու իրավունք ստացել են իրենց ծնողներից ժառանգած տիտղոսների շնորհիվ, ինչն ունի ավելի քան 200
տարվա վաղեմություն: Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում օրենսդրական
1

Сравнительное конституционное право, учебное пособие, под ред. В. Е. Чиркина, М., 2002, с. 471.

156

իրավասություններ իրականացնում է ստորին պալատը` հողերի ներկայացուցչությունը՝
Բունդեստագը, իսկ Բունդեսրատը` վերին պալատը, կարող է միայն արգելակել այս կամ
այն օրենքի ընդունումը` բողոքարկելով օրինագիծը Դաշնային սահմանադրական դատարանում:
Վերին պալատի ներկայացուցիչների թիվը հիմնականում ավելի քիչ է, քան ստորին
պալատինը: Այստեղ կան նաև որոշակի տարիքային սահմանափակումներ: Օրինակ՝
Իտալիայում սենատոր կարող են դառնալ միայն 40 տարին լրացած քաղաքացիները:
Բացի այդ, այստեղ ընտրվում են ավելի երկար ժամանակով, և կան անգամ 11 ցմահ
ընտրված սենատորներ: Սակայն կան երկրներ, որտեղ վերին պալատի բոլոր ներկայացուցիչներին նշանակում է երկրի նախագահը, օրինակ՝ Կանադան, Թաիլանդը, Ճամայկան, Բարբադոսը և այլն:
Ստորին պալատի ներկայացուցիչները պատգամավորներն են, իսկ վերին պալատինը` սենատորները: Ժողովրդավարական երկրներում պատգամավորներին բավական մեծ
հնարավորություններ են տրված` ազատ գործունեություն ծավալելու: Սրանով է պայմանավորված ազատ մանդատի սկզբունքի էությունը. ցանկացած պատգամավոր ժողովրդի
ներկայացուցիչ է, ոչ ոք իրավունք չունի նրան իր գործում ուղղորդելու, նա իր գործունեությամբ պատասխանատու է միայն երկրի սահմանադրության և իր խղճի հանդեպ: Սակայն ամբողջատիրական հասարակարգում գործում է իմպերատիվ, այսինքն` խստորեն
սահմանափակ լիազորություններով մանդատը: Այս դեպքում եթե պատգամավորը չի
իրականացնում իրեն ձայն տված հասարակական խմբի պատվերները, ապա կարող է
վաղաժամկետ զրկվել իր պարտականություններից:
Շատ երկրներում գործում է նաև անձեռնմխելիության սկզբունքը, ըստ որի՝ չի կարելի
պատգամավորին ձերբակալել, նրա դեմ քրեական գործ հարուցել առանց համապատասխան պալատի համաձայնության, բացառությամբ այն դեպքի, երբ բռնվել է հանցանքի
վայրում: Գոյություն ունի նաև «պատգամավորական ինդեմիտետ» հասկացությունը, որը
նշանակում է՝ պատգամավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում պառլամենտում հայտնած կարծիքի համար, ազատ են իրենց կարգավիճակից բխող գործողությունների մեջ և կարող են իրենց մտքերն ազատորեն արտահայտել, եթե դրանք զրպարտություն կամ վիրավորանք չեն հետապնդում: Բոլոր երկրների սահմանադրություններով
արգելվում է միաժամանակ լինել երկու պալատների ներկայացուցիչ:
Շատ երկրներում պառլամենտի անդամներն իրենց գործունեության համար բավական լավ են վարձատրվում: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում տարեկան ստանում են 133.000 դոլար,
Բրազիլիայում` 150.000 դոլար, Մեծ Բրիտանիայում` տարեկան մոտ 31.000 ֆունտ ստեռլինգ: Սակայն նույն Անգլիան մինչև 1911 թ. չէր վարձատրում պատգամավորների և լորդերի գործունեությունը, ինչը բացատրվում էր նրանով, որ միայն ֆինանսական կախվածություն չունեցողները կարող են արդար ծառայել հասարակությանը: Այս հանգամանքը
խոչընդոտում էր անապահով խավերի մուտքը պառլամենտ: Սակայն մինչ այսօր հիմնականում ամբողջատիրական հասարակարգով երկրներում պատգամավորների գործունեությունը չի վարձատրվում:
157

Պառլամենտն իր գործունեությունն իրականացնելու համար ընտրում է նախագահ`
խոսնակ և տեղակալներ: Օրինակ՝ Իտալիայում յուրաքանչյուր պալատ ընտրում է նախագահ և նախագահություն: Մեծ Բրիտանիայում Համայնքների պալատի բարձրագույն
պաշտոնը խոսնակինն է, որը ձևավորվել է 13-րդ դարում: Գերմանիայի Բունդեստագն
ընտրում է նախագահ, նրա տեղակալներ և քարտուղարներ: Նա իրականացնում է կարգադրական և կարգ ու կանոնի պահպանման գործառույթներ:
Երկպալատ պառլամենտական համակարգ ունեն նաև որոշ միատարր (ունիտար)
պետություններ: Դա մեծապես, պայմանավորված է գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների միջև ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու ձգտմամբ, որի դեպքում մի
պալատի՝ ոչնչով չսահմանափակված իշխանությունը զսպվում է այլ հիմքերով ձևավորված երկրորդ պալատի ստեղծմամբ (օրինակ՝ Անգլիայի Համայնքների պալատը և Լորդերի պալատը): Միապալատ պառլամենտներ գոյություն ունեն հիմնականում առավել կամ
պակաս չափով բնակչության միասեռ ազգային կազմ կամ փոքր տարածք ունեցող
երկրներում (Հունգարիա, Դանիա, Լեհաստան, Ֆինլանդիա):
Պառլամենտն իր գործունեությունը կազմակերպելու համար իրականացնում է ներկայացուցչական, իշխանության, օրենսդրական, վերահսկողության և պատասխանատվության ենթարկման, քաղաքականության հրապարակայնության, ինչպես նաև լեգիտիմության գործառույթներ: Որպեսզի պառլամենտը կարողանա հստակ իրականացնել իր
գործառույթները, սահմանադրությամբ դրան տրվում են որոշակի լիազորություններ,
որոնք, գործառույթների հետ միաժամանակ, համարվում են նրա իրավասությունները:
Կախված սահմանադրությամբ տրված իրավասությունների չափից՝ տարբերվում են երեք
տիպի պառլամենտներ` անսահմանափակ, լրիվ սահմանափակ և հարաբերականորեն
սահմանափակ: Անսահմանափակ իրավասություններով պառլամենտի օրինակ են Ճապոնիայի և Մեծ Բրիտանիայի պառլամենտները: Լրիվ սահմանափակ իրավասություններով պառլամենտներ ունեն Ֆրանսիան, Սինգապուրը, Գաբոնը, Մադագասկարը: Համեմատաբար սահմանափակ իրավասություններով օժտված պառլամենտներ հանդիպում
են դաշնային պետություններում, քանի որ այստեղ կենտրոնական իշխանության իրավասությունները սահմանադրությամբ սահմանափակվում են դաշնության սուբյեկտների կողմից: Սրա վառ օրինակ է ԱՄՆ-ն: Որոշ քաղաքագետներ առանձնացնում են նաև խորհրդատվական պառլամենտի տեսակը, որը հատուկ է որոշ մուսուլմանական երկրների:
Տարբեր երկրներում օրենսդիր իշխանության կառուցվածքը տարբեր է, որը պայմանավորված է տվյալ պետության քաղաքական համակարգի և օրենսդիր իշխանության
ձևավորման առանձնահատկություններով:
Պառլամենտներին կից կազմակերպվում և գործում են տարբեր կոմիտեներ ու հանձնաժողովներ (մշտական և ժամանակավոր), որոնք պետք է ապահովեն օրենսդրական
մարմնի արդյունավետ գործունեությունը: Բոլոր պատգամավորները պարտավոր են ընդգրկվել մշտական հանձնաժողովներից որևէ մեկի կազմում: Յուրաքանչյուր երկիր ինքն է
որոշում իր հանձնաժողովների կազմն ու կառուցվածքը1:
1

Давид Р., Жоффре-Спиноза К., Основные правовые системы современности, М., 2003.
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Պառլամենտի կառուցվածքի բաղկացուցիչ մաս են նաև պատգամավորական
խմբերն ու խմբակցությունները: Պառլամենտի կառուցվածքի մյուս տարրերից են կուսակցությունները, որոնց հիմնական նպատակը երկրում ընթացող քաղաքական գործընթացներին մասնակցելն է: Իրենց կանոնադրության ու ծրագրերի շրջանակներում գործող և
պետական իշխանության ձգտող կուսակցությունները, որպես մեկ միասնական համակարգ, անվանվում են կուսակցական (միակուսակցական, երկկուսակցական և բազմակուսակցական): Մասնագետները տարբերում են նաև քվազի-բազմակուսակցական համակարգ: Այս դեպքում, իրականում, իշխանությունը պատկանում է մեկ կուսակցության,
սակայն կան բազմաթիվ այլ կուսակցություններ, որոնք իրենցից վտանգավոր ընդդիմություն չեն ներկայացնում (օրինակ՝ Իտալիայում և Ճապոնիայում):
Պառլամենտը, բացի օրինաստեղծ գործունեությունից, միաժամանակ օժտված է նաև
գերագույն ֆինանսական լիազորություններով, վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ, ինչպես նաև լուծում է պետական կյանքին վերաբերող
այլ կարևոր հարցեր:

БЕЛА ХАЛАПЯН
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Ключевые слова: система государственного управления, законодательная власть, депутаты, мандат,
парламент, однопалатный и двухпалатный
парламент, коалиционное правительство
Высшим представительным и законодательным органом в структуре власти является
парламент. Представительный - это означает, что в составе парламента работают избираемые народом или частично назначаемые им представители, которые получили право представлять интересы людей и от их имени принимать законы и политические решения. Общее
наименование органа законодательной власти - парламент.Традиционно парламенты были
либо двухпалатными, либо однопалатными. Структура парламента зависит от формы государственного устройства, численности населения и исторических традиций, сложившихся в
той или иной стране. Конституционная компетенция парламента может быть трех видов:
неограниченная, относительно ограниченная и абсолютно ограниченная. Основная функция
парламента - правотворческая, законодательная. В функции законодательных органов также
входят утверждение правительства, утверждение изменений в налогообложении, утверждение
бюджета страны, ратификация международных соглашений и договоров, объявление войны.
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BELA KHALAPYAN
PECULIARITIES OF LEGISLATIVE BODY ACTIVITIES IN FOREIGN COUNTRIES
Key words:

system of public administration, legislative
power, MPs, mandate, parliament, one house
and two house parliaments, coalition
government

Parliament is the highest legislative body in the structure of power. Its goal is normalization of
relationships through adoption of laws. Legislative power is carried out by elected national representative body with different names in different countries. In case of democratic governance, highest
representative body is parliament. Traditionally, parliaments were one house, or two house. Structure
of parliament depends on the state and constitutional order of the country, population size, historical
traditions, etc. Depending on the extension of powers there are three types of parliaments: unlimited,
absolutely limited and relatively limited. Parliament, along with legislative activity, also has supreme
financial powers and controls executive power, along with solution of country's most important issues.

ԱՆԱՀԻՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՃՀ

ՀՈՎԱԿԻՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՃՀ

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ`
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. արտաքին մրցակցություն, կառավարչական,
կազմակերպական և մարքեթինգային նորամուծություններ, մրցունակության գործոններ,
նորամուծական ռազմավարություն, պետական տնտեսական քաղաքականություն
Կազմակերպության ընթացիկ վիճակը բնութագրվում է երեք բազային միասնական ցուցանիշներով` տնտեսական դրություն, նորամուծական ակտիվություն, մրցունակության մակարդակ: Յուրաքանչյուր միասնական ցուցանիշ կառուցվում է մի շարք ցուցանիշների վերլուծության հիման
վրա: Կազմակերպությունների նորամուծության և մրցունակության վրա ազդող հիմնական գործոններն են գործարարության արտաքին միջավայրում կազմակերպության ղեկավարության կողմնորոշումը, արտաքին մրցակցությունը, տեղական իշխանությունների գործելակերպը, պետական
տնտեսական քաղաքականության ուղղվածությունը:
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Նորամուծությունները և մրցունակությունը կազմակերպություններում փոխկապակցված են: Մրցունակության պարամետրերն են ապրանքի մրցունակությունը և կազմակերպության մրցունակության մակարդակը: Նորամուծության պարամետրերն են նորամուծական գործունեության խորությունը և թափը, կազմակերպության ղեկավարության և մասնագետների նորամուծական կարողությունները, ներդրումների մակարդակը տոկոսներով` կազմակերպության ընդհանուր ակտիվների ծավալի նկատմամբ: Նորամուծության և
մրցունակության փոխադարձ կապի հետազոտությունները ներառում են հետևյալ հիմնահարցերը` կազմակերպության ընդհանուր բնութագիրը և գործունեության հիմնական
ոլորտը, ճյուղային պատկանելությունը, անձնակազմի թիվը և շարժընթացը, կազմակերպության սեփականության ձևը և հիմնական սեփականատերերի կազմը, հիմնական
տեխնոլոգիական սարքավորման տարիքը, տեխնոլոգիական նորամուծությունները, ներդրումները և մրցունակությունը: Միաժամանակ, արտասահմանյան հետազոտողներն ընդունում են, որ «թեև տեխնոլոգիական նորամուծությունները առանցքային դեր են կատարում ֆիրմայի արդյունավետության բարձրացման մեջ, նորամուծությունների ոչ տեխնոլոգիական ձևերը (կառավարչական, կազմակերպական և մարքեթինգային) արժանի են
ավելի մեծ ուշադրության»1:
Կազմակերպության ընթացիկ վիճակը բնութագրվում է երեք բազային միասնական
ցուցանիշներով` տնտեսական դրություն, նորամուծական ակտիվություն, մրցունակության
մակարդակ:
«Կազմակերպության տնտեսական դրություն» միասնական ցուցանիշը կառուցվում է
ցուցանիշների երկու ենթահամակարգերի` ղեկավարության կողմից տրվող կազմակերպության տնտեսական դրության սուբյեկտիվ և կազմակերպության գործունեության մի
շարք քանակական ցուցանիշների օբյեկտիվ գնահատման հիման վրա, այդ թվում` տարեկան վաճառքի ծավալը, արտադրական հզորությունը, պատվերներով ընթացիկ ապահովվածությունը:
«Կազմակերպության նորամուծական ակտիվություն» միասնական ցուցանիշը կառուցվում է մի շարք ցուցանիշների վերլուծության հիման վրա, որոնք սահմանում են կազմակերպության կողմից իրականացվող նորամուծությունների բովանդակությունը, մասշտաբները և արդյունավետությունը:
«Կազմակերպության մրցունակության մակարդակ» միասնական ցուցանիշը կառուցվում է մի շարք ցուցանիշների վերլուծության հիման վրա, որոնք որոշում են կազմակերպության մրցակցային առավելությունները, մրցակցային դաշտի մասշտաբները, որում
գործում է կազմակերպությունը, շուկաներից յուրաքանչյուրում նրա դիրքավորումը, որտեղ նա մրցակցում է:
Որպես լրացուցիչ պարամետրեր հանդես են գալիս հետևյալ ցուցանիշները` կազմակերպության տնտեսական դրության մակարդակի փոփոխության դինամիկան, գործարարության արտաքին միջավայրում կազմակերպության ղեկավարության կողմնորոշումը,
խնդիրների պարզաբանումը, որոնք ծագում են կազմակերպության այլ տնտեսական
1
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սուբյեկտների հետ փոխազդեցության դեպքում, ներքին կոնֆլիկտների սրության հիմնախնդիրը կազմակերպությունում, միջոցների բաշխումը ներդրումների վրա, ներդրումների
ուղղվածությունը:
Նորամուծությունների բովանդակության, մասշտաբների և արդյունավետության վերաբերյալ անհրաժեշտ հետազոտությունների իրականացումը, տեղեկատվության հավաքագրումը և մշակումը կազմակերպությունների մրցունակության և նորամուծական գործունեության վերլուծության համար ընդգրկում է հետևյալ հիմնահարցերը` նորամուծությունների աղբյուրները և նպատակները, նորամուծությունները խոչընդոտող գործոնները, նոր ապրանքների վաճառքի ծավալը` որպես ընդհանուրի վաճառքի տոկոս, նորամուծությունների վրա կատարված ծախսերը:
Միաժամանակ, մնում են չլուծված հետևյալ սկզբունքային հիմնախնդիրները.
 նորամուծական ակտիվության և կազմակերպությունների տնտեսական դրության
փոխադարձ կապը,
 նորամուծական գործունեության ազդեցությունը ապրանքի մրցունակության հիմնական գործոնների (գին և որակ) և կազմակերպության մրցունակության վրա ամբողջությամբ,
 ինստիտուցիոնալ գործոնների, նախ և առաջ, սեփականության կառուցվածքների
և կորպորատիվ կառավարման ձևերի ազդեցությունը նորամուծական զարգացման ուղղություններրի ընտրության վրա,
 միջազգային, տարածաշրջանային և ճյուղային նորամուծական ցանցերի առկայությունը և ակտիվության մակարդակի ազդեցությունը նորամուծությունների տարածման և մասնակից կազմակերպությունների մրցունակության աստիճանի բարձրացման վրա:
Հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են կազմակերպությունների նորամուծության
և մրցունակության վրա, դիտազննման հետևյալ բազային ցուցանիշներն են` կազմակերպության տնտեսական դրության փոփոխության դինամիկան, գործարարության արտաքին միջավայրում ղեկավարության կողմնորոշումը, կոնֆլիկտների սրության հիմնախնդիրը, ապրանքի մրցունակությունը և կազմակերպության մրցունակության մակարդակը,
արտաքին մրցակցության ազդեցությունը, նորամուծական ակտիվությունը, գործունեության թափը և զարգացման խորությունը, միջոցների բաշխումը ներդրումների վրա, ներդրումների ուղղվածությունը և մակարդակը, կազմակերպության ղեկավարության և մասնագետների նորամուծական կարողությունները, խոշոր միասնացված տնտեսական համակարգերի ազդեցությունը, տեղական իշխանությունների գործելակերպի ձևերը, մակարդակը և ուղղվածությունը, պետական տնտեսական քաղաքականության ազդեցության ձևերը, մակարդակը և ուղղվածությունը, քաղաքական իրավիճակի ազդեցության
մակարդակը և ուղղվածությունը տարածաշրջանում:
Մրցունակության համար «գործարարության արտաքին միջավայրում ղեկավարության կողմնորոշում» պարամետրը մնում է հույժ կարևոր, միաժամանակ, ավելանում է
տեղական իշխանությունների (շրջանի, մարզի, ծայրամասի, հանրապետության մակարդակով) գործոնի կշիռը: Տեղական իշխանությունների ազդեցությունը մրցունակության
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վրա հասկանալի է, քանի որ Հայաստանի կազմակերպությունների ճնշող մեծամասնությունը շարունակում է գործել ներքին շուկայում: Ընդ որում, կազմակերպությունների
զգալի մասի համար գերակշռող է մնում տեղական շուկան: Բացի դրանից, եթե դիտարկենք բոլոր այն պարամետրերը, որոնք մտնում են ապրանքի և կազմակերպության
մրցունակության հասկացության մեջ, ապա կհասկանանք, որ և՛ ծախսերի մակարդակը,
և՛ աշխատուժի ներգրավման հնարավորությունները, և՛ ապրանքի «պտույտի» ձևերը, և՛
արտադրական բազայի կամ իրացման կետերի տեղադրության ընտրությունը մեծապես
կախված են հենց տեղական իշխանությունների ազդեցությունից: Որակական մակարդակով, կարելի է ավելացնել, որ հատկապես կազմակերպության մրցունակության վրա տեղական իշխանությունների հնարավոր բացասական ազդեցությունը մի շարք հարկերի
առումով վերջին ժամանակներս աճում է: Ծախսերի բարձրացման և շահույթի նվազեցման խթանները, որոնք ստեղծվում են տեղական իշխանությունների կողմից, սեփական
բյուջետային շահերից ելնելով` ճնշում գործադրելով, պատճառ են դառնում ինչպես ապրանքի մրցունակության անկման, այնպես էլ ներդրողի աչքում կազմակերպության գրավչության նվազման՝ դառնալով ավելի պակաս մրցունակ կապիտալի շուկայում: Տեղական
իշխանությունների գործելակերպը բավականաչափ չեզոք է նորամուծությունների նկատմամբ, բայց ցուցաբերում է զգալի ազդեցություն ինչպես ապրանքի, այնպես էլ կազմակերպության մրցունակության մակարդակի վրա ամբողջությամբ:
Արտաքին մրցակցության առկայությունը ևս զգալի ազդեցություն ունի հայրենական
կազմակերպությունների նորամուծական գործունեության վրա: Թույլ չտալով արտասահմանյան ապրանքների համընդհանուր գերակշռությունը ներքին շուկաներում և բացառելով հայրենական արտադրողների մրցունակության ճնշման դեպքերը` անհրաժեշտ է
«հրահրել» արտասահմանյան արտադրողների ապրանքների ի հայտ գալը զարգացած
երկրներից՝ առանձին ապրանքային շուկաներում, որտեղ տվյալ ապրանքները կարող են
ծառայել որպես «որակի չափանիշ» և դրդել հայրենական արտադրողներին` կատարելու
արտադրական և տեխնոլոգիական նորամուծություններ: Հայրենական ապրանքարտադրողներին աջակցության նպատակով անհրաժեշտ է ձեռնարկել հարկային, մաքսային և
ներդրումային գործունեության տարատեսակ միջոցառումներ, բարձրացնել գիտատեխնոլոգիական բաղադրիչի տեսակարար կշիռը օտարերկրյա ներդրումներում, խրախուսել
ընկերությունների ինտեգրումը միջազգային ինովացիոն-արդյունաբերական համալիրում:
Այդ կապակցությամբ, հարկ է ապահովել`
• Մակրոտնտեսական և ճյուղային վերլուծական տեղեկատվության (արդյունաբերության, գիտության և տեխնոլոգիայի) կենտրոնացված բազայի ստեղծում, որ պարունակում է կազմակերպության ղեկավարությանը և մասնագետներին անհրաժեշտ իրավական, մարքեթինգային, գիտատեխնիկական որակյալ, լիարժեք և համակարգված տեղեկատվություն:
• Համացանցում պետական ստանդարտների տարածման հանրամատչելի բազայի
տեղադրում, որ ապրանքների և ծառայությունների որակի մասին տեղեկատվության կարևորագույն աղբյուր է: Դա պետք է ներառի նաև հիմնական շուկաների վե163

րաբերյալ պարբերաբար թարմացվող ընդհանուր ամփոփ նյութեր ինչպես Հայաստանի ներսում, այնպես էլ արտասահմանում:

АНАИТ ХАЧАТРЯН
ОВАКИМ ХАЧАТРЯН
СУСАННА ОГАНЕСЯН
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: иностранная конкуренция, управленческие,
организационные и маркетинговые инновации, факторы конкурентоспособности, инновационная стратегия, государственная
экономическая политика финансовая безопасность, финансовая система
Tекущее положение организаций отслеживается по трем базовым интегральным показателям: экономическое положение, инновационная активность, уровень конкурентоспособности. Каждый из этих интегральных показателей строится на базе анализа ряда индикаторов.
Основными факторами, воздействующими на инновационность и конкурентоспособность организаций выступаюут: ориентация руководства организации во внешней среде бизнеса, иностранная конкуренция, поведение местных властей, направленность государственной экономической политики.

ANAHIT KHACHATRYAN
HOVAKIM KHACHATRYAN
SUSANNA HOVANNISYAN
INTERCONNECTION OF INNOVATIVE ACTIVITY AND COMPETITIVENESS OF
ORGANIZATIONS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
Key Words: foreign competition, managerial, organizational and marketing innovations, factors of competitiveness, innovative strategy, state economic
policy, financial security, financial system
Current condition in organizations is characterized by three basic indicators: economic status, level
of competitiveness and innovative activity. Each single indicator is created on the basis of a number of
indicators analysis. Main factors influencing organizations' innovation and competitiveness are: organizational management orientation in external business environment, foreign competition, local
authorities behaviour, state economic policy direction.
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ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ
Հիմնաբառեր. վերափոխումներ, տնտեսության կառուցվածք, զարգացում, համաթիվ, տնտեսական
աճ
Շուկայական պայմաններում տնտեսության կառուցվածքային քաղաքականություն մշակելիս
առանցքային է կառուցվածքային տեղաշարժերի առանձնահատկությունների, դրանց հիմքում
գտնվող գործոնների համակողմանի վերլուծությունը: Հոդվածի նպատակն է գնահատել տնտեսության այն կառուցվածքային տեղաշարժերը, որոնք հանգեցրել են տնտեսական աճի կամ չեն հանգեցրել տնտեսության մրցունակ կառուցվածքի ձևավորման:

Ժամանակակից տնտեսության պայմաններում, երբ տնտեսական համակարգի զարգացման գերակա ուղղություններ են ռեսուրսների արդյունավետ բաշխումը, պարբերաբար ծագող ճգնաժամերի հաղթահարումը, համակարգի գործարկման կայունության ապահովումը, կարևոր նշանակություն է ստանում շուկայական տնտեսության պայմաններում
կառուցվածքային տեղաշարժերի առանձնահատկությունների, դրանց հիմքում ընկած գործոնների համակողմանի վերլուծությունը:
Վիճակագրությանը հայտնի են կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ, որոնցից հիմնականը երկուսն են.
1. տատանման ցուցանիշների օգտագործման մեթոդը,
2. բազմագործոնային վերլուծության ինդեքսային մեթոդը1:
Տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերը գնահատելու համար աշխատանքում
կիրառել ենք հարաբերական կառուցվածքային տեղաշարժերի քառակուսային գործակիցը, որը, մեր կարծիքով, առավել ճշգիրտ է գնահատում կառուցվածքային տեղաշարժերի
ազդեցությունը ՀՆԱ աճի փոփոխության վրա: Եթե բացարձակ կառուցվածքային տեղաշարժերի գծային և քառակուսային գործակիցները թույլ են տալիս ստանալ համակցության առանձին մասերի տեսակարար կշիռների փոփոխության արագության ամփոփ
գնահատականը, ապա այդ փոփոխությունների ինտենսիվությունը բնութագրելու համար
կիրառվում է հարաբերական կառուցվածքային տեղաշարժերի քառակուսային գործակի-
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Սիմոնյան Ա., Ազգային տնտեսության մրցունակության ձևավորումը կառուցվածքային վերափոխումների
պայմաններում, Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, №1-2 հունվար-փետրվար, 2010, էջ 50:
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որտեղ՝ d ij և d i ( j −1) ցույց են տալիս i -րդ կառուցվածքային բաղադրիչի տեսակարար կշիռը համապատասխանաբար՝ j և ( j − 1) ժամանակահատվածում1:
Հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության մեջ անցումային վերափոխումների ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած կառուցվածքային տեղաշարժերը, ստորև փորձ է արվում վերոնշյալ բանաձևի կիրառմամբ գնահատելու կառուցվածքային վերափոխումների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա: Որպես տնտեսության զարգացման ցուցանիշ
ընտրել ենք ՀՆԱ աճը, իսկ տնտեսության կառուցվածքային բաղադրիչների փոփոխությունները բնութագրելու համար՝ առանձնացրել կառուցվածքային տեղաշարժերի 3 համաթվեր, որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1
Տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերը բնութագրող համաթվեր
Կառուցվածքային տեղաշարժերի
համաթիվ
SI1

SI2

SI3

Էությունը
ՀՆԱ-ն ըստ օգտագործման.
• Վերջնական սպառման ծախսեր
• Համախառն կուտակում
• Ապրանքների և ծառայությունների զուտ արտահանում
ՀՆԱ կառուցվածքային բաղադրիչները.
• Արդյունաբերություն
• Գյուղատնտեսություն
• Շինարարություն
• Ծառայությունների արտադրություն
ՀՆԱ-ն եկամուտների ձևավորման եղանակով.
• Վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրություն
• Արտադրության և ներմուծման զուտ հարկեր
• Հիմնական կապիտալի սպառում
• Տնտեսության զուտ շահույթ և զուտ խառը եկամուտներ

Մեր կողմից որպես տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերի SI1 համաթիվ
ընտրվել է ՀՆԱ կառուցվածքն ըստ օգտագործման, որն արտացոլում է կառուցվածքային
բաղադրիչների հարաբերակցությունը: Ուսումնասիրելով կառուցվածքային տեղաշարժերի SI1 համաթվի փոփոխման դինամիկան՝ կարող ենք նշել, որ ավելի մեծ չափով կառուցվածքային տեղաշարժեր արձանագրվել են 1992 թ.՝ պայմանավորված տնտեսության
իրական հատվածում կատարված ներդրումներն արտահայտող համախառն կուտակման
1

Գալստյան Ե., Կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծության վիճակագրական մեթոդաբանության ուղղությունները (ՀՀ արդյունաբերության օրինակով), Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, №8-9 օգոստոսսեպտեմբեր, 2008, էջ 77:
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ծավալների ավելացմամբ (36.5 տոկոս): Հարկ է ուսումնասիրել, թե որքանով են նշված
կառուցվածային տեղաշարժերը հանգեցրել տնտեսական աճին:

Գծային

Գծապատկեր 1. SI1 կառուցվածքային տեղաշարժերի համաթիվը 1991-2013 թթ.1

1991-2008 թթ. ժամանակահատվածում տնտեսական աճի և ՀՆԱ կառուցվածքային
բաղադրիչների տեղաշարժերի SI1 համաթվի միջև ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները (աղյուսակ 2) ցույց են տալիս, որ վերջիններիս միջև գոյություն ունի նշանակալի ռեգրեսիոն կապ.
y=13,6-2,1*SI :
(2)
(6.5) (-6.9)
Մեր ուսումնասիրած համաթվերի ցանկում այս համաթիվը առավել մեծ չափով է
պայմանավորում տնտեսական աճի տատանումը, սակայն աղյուսակ 2-ից պարզ է, որ
ՀՆԱ կառուցվածքային տեղաշարժերը հանգեցրել են տնտեսական աճի հակառակ ուղղությամբ փոփոխության, ինչը նաև կառուցվածքային տարրերի ոչ արդյունավետ համամասնության արդյունք է: Սա, թերևս, պայմանավորված է նրանով, որ ՀՆԱ կառուցվածքում գերակշիռ մաս կազմում են վերջնական սպառման ծախսերը, որոնք 1992-2001 թթ.
գերազանցում էին ՀՆԱ-ն: Սակայն հավելենք, որ ՀՀ տնտեսությանը վերջին տարիներին
բնորոշ միտումներից է ՀՆԱ-ում վերջնական սպառման ծախսերի տեսակարար կշռի
նվազումը, ինչը, միևնույն ժամանակ, ուղեկցվում է խնայողությունների մակարդակի ավելացմամբ:

1

Աղբյուրը` հեղինակի հաշվարկներն ըստ ՀՀ ԱՎԾ 1991-2013 թթ. տարեգրքերի տվյալների:
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Աղյուսակ 2
ՀՆԱ աճի փոփոխության կախվածությունը կառուցվածքային տեղաշարժերի
SI1 համաթվի փոփոխությունից
Կախյալ փոփոխական - SI1
R2

0,7

Ազատ անդամ

13.6

t-վիճ.

6.5

P-նշանակ.

0,00002

Ռեգրեսիայի գործակից

-2,1

t-վիճ.

-6,9

P-նշանակ.

0,000007

F

48,5

F- նշանակալ.

0,000007

Տնտեսական բարեփոխումները (1991-1993 թթ.) ենթադրեցին տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի փոփոխություններ, որոնք հանգեցրին ՀՆԱ-ում արդյունաբերության
մասնաբաժնի անմիջական կրճատման, ինչը բնական երևույթ էր հատկապես շրջափակման և պատերազմական իրավիճակում հայտնված անցումային տնտեսության համար:
ԽՍՀՄ փլուզումից հետո տեղի ունեցավ ՀՀ տնտեսության արդյունաբերության ճյուղի
կտրուկ անկում, ինչը պայմանավորված էր մի շարք գործոններով, մասնավորապես՝ երկաթուղու շրջափակում, ձեռնարկությունների միջև տնտեսական կապերի խզում, պետական ձեռնարկությունների համատարած ոչ արդյունավետ մասնավորեցում, այդ տարիներին հանրապետությունում տիրող էներգետիկ խոր ճգնաժամ, որի պատճառով շատ ձեռնարկություններ մատնված էին հարկադիր պարապուրդի:
1993 թ. կառուցվածքային կտրուկ տեղաշարժերը պայմանավորված էին գյուղատնտեսության ոլորտի աճի բարձր տեմպով (ՀՆԱ-ում ծառայությունների հատվածի մասնաբաժնի կրճատմամբ) սեփականաշնորհման և աշխատուժի` արդյունաբերությունից
գյուղատնտեսության հատված տեղափոխվելու հետևանքով, ինչպես նաև շինարարության ոլորտի էական կառուցվածքային տեղաշարժերով: Հետագայում աստիճանաբար
նվազեց գյուղատնտեսության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում (2013 թ.՝ մոտ 19%): Կառուցվածքային վերափոխումների ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա գնահատելու համար
նպատակահարմար է իրականացնել կառուցվածքային տեղաշարժերի SI2 համաթվի և
տնտեսական աճի ռեգրեսիոն վերլուծություն:
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Գծային

Գծապատկեր 2. SI2 կառուցվածքային տեղաշարժերի համաթիվը 1991-2011 թթ.1

Կատարված ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքներից պարզ է, որ ՀՆԱ աճի և կառուցվածքային տեղաշարժերի SI2 համաթվի միջև գոյություն ունի բավական նշանակալի
ռեգրեսիոն կապ (աղյուսակ 3).
y=12,4-3,3*SI2:
(3)
(3,6) (-3,3)
Աղյուսակ 3
ՀՆԱ աճի փոփոխության կախվածությունը կառուցվածքային տեղաշարժերի
SI2 համաթվի փոփոխությունից
Կախյալ փոփոխական – SI2
R2
Ազատ անդամ
t-վիճ.
P-նշանակ.
Ռեգրեսիայի գործակից
t-վիճ.
P-նշանակ.
F
F- նշանակալ.

0,35
12,4
3,6
0,002
-3,3
-3,3
0,003
11,2
0,003

Աղյուսակ 3-ում ամփոփված արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ տնտեսության
ճյուղային կառուցվածքի վերափոխումները, որքան էլ տարօրինակ է, չեն հանգեցրել ՀՆԱ
աճին, և սա, թերևս, վկայում է ՀՀ տնտեսության ճյուղային ոչ արդյունավետ կառուցվածքի մասին: Կարծում ենք՝ սա մասամբ պայմանավորված է իրականացված կառուցվածքա1

Աղբյուրը` հեղինակի հաշվարկներն ըստ ՀՀ ԱՎԾ 1991-2013 թթ. տարեգրքերի տվյալների:
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յին վերափոխումների առանձնահատկություններով, մասնավորապես՝ այն հանգամանքով, որ կառուցվածքային տեղաշարժերը հիմնականում տեղի էին ունենում արդյունաբերության և գյուղատնտեսության հատվածներում, մինչդեռ ծառայությունների ոլորտում
էական տեղաշարժեր չեն արձանագրվել: Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ
ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքում բավական մեծ տեսակարար կշիռ ունի հանքարդյունաբերությունը, իսկ այս ոլորտի կողմից ստեղծվող ավելացված արժեքի մասնաբաժինը ՀՆԱ կառուցվածքում փոքր է: Սա փաստում է այն մասին, որ ՀՀ տնտեսությունը զարգանում է էքստենսիվ ճանապարհով, և իրականացված կառուցվածքային վերափոխումները տնտեսության կառուցվածքի որակական փոփոխությունների չեն հանգեցրել:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդյունաբերության ճյուղերում հիմնական
ֆոնդերի մաշվածքը բնութագրող ցուցանիշները արձանագրել են բավական բարձր, իսկ
արտադրական հզորությունների օգտագործման աստիճանը բնութագրող ցուցանիշները՝
ցածր մակարդակ, ապա կարելի է եզրակացնել, որ արդյունաբերության ոլորտում ներդրումների մեծ մասն ուղղվում է հիմնական միջոցների արժեքի վերականգնմանը, այլ ոչ
թե տեխնոլոգիական վերազինմանն ու կատարելագործմանը:
ՀՆԱ եկամտային կառուցվածքում էական տեղաշարժեր արձանագրվել են 1994 թ.՝
պայմանավորված արտադրության և ներմուծման զուտ հարկերի տեսակարար կշռի փոփոխությամբ: Վերափոխումների արդյունքում ՀՆԱ կառուցվածքում մեծ տեսակարար
կշիռ են կազմում տնտեսության զուտ շահույթը (զուտ խառը եկամուտները) և վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրությունը: Թե որքանով է ՀՆԱ կառուցվածքային
բաղադրիչների համամասնությունների փոփոխությունը 1991-2011 թթ. ժամանակահատվածում հանգեցրել տնտեսական աճին, գնահատենք ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքներով:
Բավական նշանակալի ռեգրեսիոն կապ գոյություն ունի ՀՆԱ աճի և կառուցվածքային տեղաշարժերի SI3 համաթվի միջև, սակայն պետք է նշել, որ տնտեսական աճի տատանումների համեմատաբար փոքր մասն է պայմանավորված կառուցվածքային տեղաշարժերի SI3 համաթվի փոփոխությամբ.
y= 11,8-6,5*SI10:
(4)
(5.6) (-6,5)
Աղյուսակ 4-ում ամփոփված արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ կառուցվածքային տեղաշարժերը հանգեցրել են տնտեսական աճի հակառակ ուղղությամբ
փոփոխության: Այս առումով, ուշադրություն կարելի է դարձնել այն փաստին, որ ՀՆԱ եկամտային կառուցվածքի մոտ 41 տոկոսը վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրությունն է, մինչդեռ վերջնական սպառման ծախսերը ՀՆԱ ծախսային կառուցվածքի
ավելի քան 100 տոկոսն են, ուստի կարելի է եզրակացնել, որ վերջնական սպառմանն
ուղղվող միջոցների մեծ մասը ձևավորվում է նաև պաշտոնական և մասնավոր տրանսֆերտների հաշվին:
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Աղյուսակ 4
ՀՆԱ աճի փոփոխության կախվածությունը կառուցվածքային տեղաշարժերի SI3 համաթվի
փոփոխությունից1
Կախյալ փոփոխական – SI3
R2
Ազատ անդամ
t-վիճ.
P-նշանակ.
Ռեգրեսիայի գործակից
t-վիճ.
P-նշանակ.
F
F- նշանակալ.

0,7
11,8
5,6
0,00002
-6,5
-6,5
0,000003
42,5
0,000003

Այսպիսով՝ վերլուծության արդյունքներից պարզ է, որ տնտեսության կառուցվածքային վերափոխումների շրջանակներում, ըստ որոշ ուղղությունների, տեղի են ունեցել արդյունավետ կառուցվածքային վերափոխումներ, որոնք հանգեցրել են տնտեսական աճին,
մյուս մասում տեղի ունեցած կառուցվածքային վերափոխումները չեն հանգեցրել տնտեսության մրցունակ կառուցվածքի ձևավորմանը: Ուստի այս սկզբունքով կարելի է ավելի
լայն հետազոտություն կատարել՝ պարզելու կառուցվածքային տեղաշարժերի արդյունավետությունը, ուշադրության առանցքում պահելով տնտեսության առանձին հատվածներում իրականացված կառուցվածքային վերափոխումները, որոնք չեն հանգեցրել տնտեսական աճին:

АНИ ХАЧАТРЯН
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РА
Ключевые слова: реформирование, структура экономики,
развитие, индекс, экономический рост
В условиях рыночной экономики ключевым для разработки структурной политики является анализ особенностей структурных изменений, всесторонний анализ основных факторов.
Цель статьи - оценить структурные сдвиги в экономике, которые позволят определить
структурную перестройку экономики, приводящую к экономическому росту, а также структурные преобразования, которые не привели к формированию конкурентной структуры экономики.

1

Աղբյուրը` հեղինակի հաշվարկները ՀՀ ԱՎԾ 1991-2013 թթ. տարեգրքերի տվյալների հիման վրա:
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ANI KHACHATRYAN
INFLUENCE OF STRUCTURAL REFORMS ON DEVELOPMENT OF RA ECONOMY
Key Words:

reforming, structure of economy. development,
index, economic growth

Analyzing features of structural reforms and main factors influencing them is essential for
development of structural policy in conditions of market economy. The purpose of the article is to
assess structural changes of economy, enabling to discover structural reforms fostering economic
growth and economic reforms that did not result in formation of competitive structure of economy.

ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

ԱՐՄԱՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ՝ ԳԻՏԵԼԻՔԻ
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, ցանցային կառավարում, տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ, գիտելիք և հետազոտություն, տնտեսական զարգացում
Վերջին ժամանակներում, տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց, հնարավորություն ստեղծվեց ցանցային կառավարման միջոցով իրականացնելու որոշակի գործընթացներ, որոնց արդյունքում կարելի է «հատել» պետությունների սահմաններն առանց պետական իշխանությունների հետ համաձայնեցման: Այս առումով, կարևորվում
են գիտության և կրթության տարածումը, հետազոտությունների իրականացումը: Պետք է նկատել,
որ գիտությունը, կրթությունը, ինչպես նաև տեղեկատվական ու հաղորդակցության տեխնոլոգիաները ժամանակակից տնտեսության զարգացման հիմքն են: Մյուս կողմից՝ տնտեսական զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունի տվյալ երկրի հանրային կառավարման համակարգը: Այսինքն՝
ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որտեղ տնտեսական զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ են ապահովում համեմատաբար անկախ գործող ցանցային համակարգը և դրա միջոցով

172

գիտելիքի ու հետազոտությունների տարածմանը նպաստող տեղեկատվական ու հաղորդակցության տեխնոլոգիաները, սակայն, միաժամանակ, տնտեսական զարգացումը պայմանավորված է
տվյալ երկրի հանրային կառավարման համակարգի սահմանափակումներով: Հետևաբար՝ հանրային կառավարման համակարգերը գիտելիքի տարածման ցանցային համակարգի պայմաններում պետք է ենթարկվեն որոշակի փոփոխությունների, որոնք կարող են առավելագույնս նպաստել տնտեսական զարգացմանը:

Հանրային կառավարումը վերջին տարիներին ձեռք է բերել մեթոդների և մոտեցումների կիրառման նոր գործիքներ, որոնք պայմանավորված են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու հաղորդակցության համակարգերի արդիականացմամբ: Այդ համակարգերն իրենց գործառույթներով դարձել են տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական
ոլորտներում որոշիչ դերակատարում ունեցող գործոններ: Տնտեսության զարգացման
ներկա պայմանների համար նույնպես բնութագրական է տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների կիրառությունը: Համաշխարհային տնտեսության մեջ շուրջ
159 երկրների համար իրականացված հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ
տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների կիրառությունը տնտեսության
մեջ ապահովում է ՀՆԱ բավական բարձր աճի տեմպ1: Իսկ տնտեսության զարգացման և
հանրային կառավարման միջև գործում է ամուր կապ:
Հասարակական հարաբերությունների ներկա փուլում բավականին մեծ է նաև տնտեսության և գիտության ու կրթության միջև կապը: Այս ոլորտում նույնպես տեղեկատվական ու հաղորդակցության տեխնոլոգիաներն ունեն էական նշանակություն: Տնտեսական
զարգացման և համագործակցության երկրներում (OECD) համացանցի բաժանորդների
շուրջ 50%-ն այն օգտագործում է ֆորմալ կրթական նպատակներով2, ինչը նշանակում է,
որ տեխնոլոգիաները կարևոր գործոն են կրթության և գիտության զարգացման գործում:
Գլոբալացման ներկա պայմաններում, տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների շնորհիվ, գիտակրթական համակարգը այն կարևոր ոլորտներից մեկն է,
որը «ճեղքել է» պետության սահմանները և ցանցային կառավարման մեթոդներով,
առանձին գիտնականների ու հետազոտական կենտրոնների միջոցով, տարբեր երկրներում գործում է իր համար ընդունելի կանոններով, չափանիշներով ու չափորոշիչներով:
«Գիտելիք, ցանցեր և ժողովուրդներ» զեկույցում (Knowledge, Networks and Society) նշվում
է, որ միջազգային պարբերականներում հրատարակվող հոդվածների մոտ 1/3 մասն արդյունք է միջազգային համագործակցության, որտեղ կարևոր դերակատարում ունեն ոչ
միայն տեղեկատվական և հաղորդակցության ցանցային համակարգերը, այլև այն գործոնը, որ անհատ գիտնականները համագործակցում են գործընկերների հետ լավագույն
արդյունք ունենալու նպատակով3: Այս դեպքում տարբեր երկրների գիտնականներ հան1

Mariam F., Rahmah I., Masood F., Information and Communication Technology Use and Economic Growth.
Open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, 2012, p. 5.
2
Atkinson R., Stewart L., The Economic Benefits of Information and Communication Technology, Information
Technology and Innovation Foundation, May 2013, p. 8.
3
Royal Society (2011), Knowledge, Networks and Society, London: Royal Society.
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դես են գալիս որպես սոցիալական ցանցի անդամներ: Այդպիսի ցանցի հզորության բնութագրիչներ կարելի է համարել անդամակցությունը և համագործակցությունը:
Հետազոտող Ռեբերտ Մերթոնի (Robert Merton) կարծիքով՝ գլոբալ գիտությունը բնութագրվում է որպես պարիսպ, ինչպես նաև բաց տարածություն, որտեղ ցանցային իշխանությունը և համագործակցությունը առանցքային գործոններ են1: Ընդ որում, Մերթոնը
գիտությունը դիտարկում էր որպես հիմնականում սոցիալական ինստիտուտ, իսկ սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունները ներկա ժամանակներում
ունեն փոխկապվածության բավական բարձր մակարդակ: Գիտության սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունները հանրային կառավարման համակարգերում ունեն այնպիսի ամուր հիմք, որ նույնիսկ քաղաքական ծրագրերում դրանք ամրագրվում են: Մասնավորապես՝ նորարարական գիտության նկատմամբ պահանջը ազատ, ժողովրդավարական, բաց հասարակության սոցիալ-քաղաքական ծրագրերի հիմքում է2,3: Միևնույն
ժամանակ, գիտակրթական համակարգը տնտեսության զարգացման գործում ունի որոշիչ նշանակություն, և այս պարագայում տնտեսական հարաբերությունները ձեռք են բերում բովանդակային նոր մակարդակ: Ակնհայտ է, որ տնտեսական հարաբերությունները, իրենց հերթին, սերտ առնչություն ունեն հանրային կառավարման համակարգի հետ:
Ներկայացված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գիտակրթական համակարգը
և ցանցային կառավարում ապահովող տեղեկատվական ու հաղորդակցության տեխնոլոգիաներն ունեն «անկախության» բարձր մակարդակ, որոնք որոշիչ են տնտեսության
զարգացման համար, սակայն, մյուս կողմից, տնտեսական զարգացումը պայմանավորված է հանրային կառավարման համակարգով, որը կարգավորվում է պետական քաղաքականությամբ: Գիտության որոշ չափանիշներ բնութագրվում են ինքնակարգավորվող և
անհատական համագործակցության հնարավորություն ապահովող գործոններով, որոնք
մեծ չափով դուրս են գտնվում կառավարությունների վերահսկողության շրջանակներից:
Այսինքն՝ հասարակական հարաբերությունների ժամանակակից փուլում ձևավորվել է մի
իրավիճակ, որտեղ, մի կողմից՝ որևէ երկրի տնտեսական զարգացումը պայմանավորված
է համեմատաբար ավելի մեծ չափով ինքնակարգավորվող և պետության սահմաններից
դուրս գործող գլոբալ գիտությամբ ու ցանցային համակարգով, մյուս կողմից՝ տվյալ պետության հանրային կառավարման համակարգի առանձնահատկություններով: Այս պարագայում տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով հանրային կառավարման,
գիտակրթական քաղաքականության և ցանցային տեղեկատվական ու հաղորդակցության համակարգի միջև պետք է ձևավորվի համագործակցության նոր դաշտ:

1

Merton R., On Social Structure and Science, Chicago, IL: University of Chicago Press. Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD). (2008) The Thematic Review of Tertiary Education: Final Draft, Paris:
OECD.
2
Popper K. (1945), The Open Society and its Enemies, London: Routledge.
3
Fukuyama F. (2008), Foreword, in C. Wagner (ed.) The New Invisible College: Science for Development,
Washington, DC: Booking Institute Press, pp. vii.
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Հայտնի է, որ եվրոպական երկրների սերտ հարաբերությունների հիմքում նաև գիտական գործունեությունն էր: 1950 թվականին Ժնևում հիմնադրված «Մասնիկային ֆիզիկայի եվրոպական լաբորատորիան» (European Laboratory for Particle Physics), ինչպես
նաև 1974 թվականին ստեղծված «Եվրոպական գիտության հիմնադրամը» (European
Science Foundation) ապահովում էին երկրների կառավարությունների համագործակցության բավական մեծ դաշտ1: Այսինքն՝ նաև գիտական համագործակցության արդյունքում
ձևավորվեց և կայացավ Եվրոմիությունը՝ որպես վերազգային ինտեգրման կառույց: Ընդ
որում, այս կառույցի ձևավորման գործընթացի մեջ նկատելի են հետևյալ հաջորդական
առանձնահատկությունները.
1. գիտության զարգացում,
2. տնտեսության զարգացում,
3. տեղեկատվական և հաղորդակցության ցանցային համակարգի զարգացում,
4. հանրային կառավարման համակարգի վերանայում՝ ի նպաստ վերազգային
մարմնի ձևավորման ու զարգացման:
Եվրոմիության զարգացման առանձնահատկությունների ընդհանրական դիտարկման արդյունքում ակնհայտ երևում է, որ գիտության, տնտեսության և տեղեկատվական
ու հաղորդակցության ցանցային համակարգի զարգացումն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն
է առաջացրել՝ փոփոխությունների ենթարկելու առանձին երկրների հանրային կառավարման համակարգերը, որոնք, ըստ էության, պետք է հարմարեցվեն զարգացման նոր առաջնահերթություններին:
Ամփոփելով կատարված ուսումնասիրությունը՝ կարելի է փաստել, որ գիտելիքի զարգացումն ու հետազոտությունների իրականացումը բավականաչափ անկախ գործընթացներ են, որոնք կարող են տեղի ունենալ հանրային կառավարման համակարգից դուրս:
Այդ գործընթացներին նպաստում են տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ցանցային համակարգերը, որոնք, գիտության և հետազոտությունների հետ միասին, ապահովում են տնտեսական զարգացում, որի համար հանրային կառավարման համակարգերի սահմանափակումներն առաջացնում են որոշակի խոչընդոտներ: Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է հանրային կառավարման ոլորտում նույնպես ներդնել ցանցային այնպիսի համակարգ, որը կհանգեցնի ինտեգրման նոր գործընթացների ձևավորմանը և կառավարման ապակենտրոնացման աստիճանի մեծացմանը՝ ապահովելով տնտեսության
մրցունակության բարձրացում և մենաշնորհային հնարավորությունների նվազեցում,
նպաստելով տնտեսական աճին:

1

Peters M., (2010), The Rise of Global Science and the Emerging Political Economy of International Research
Collaborations, in S. Marginson, P. Murphy and M. Peters (eds.) Global Creation: Space, Mobility and Synchrony
in the Age of the Knowledge Economy, New York: Peter Lang, p. 239.
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СОС ХАЧИКЯН
АРМАН АРАКЕЛЯН
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ
Ключевые слова: общественное управление, сетевое управление, информационные и коммуникационные технологии, знание и исследование,
экономическое развитие
В последнее время, в результате развития информационных и коммуникационных технологий, появилась возможность, при помощи сетевого управления, осуществлять некоторые
процессы, в результате которых можно “пересекать” границы государств без согласования с
государственными властями. В этой связи становится важным распространение науки и образования, осуществеление исследований. Необходимо отметить, что наука, образование, а
также информационные и коммуникационные технологии являются основой развития современной экономики. С другой стороны, на развитие экономики большое влияние имеет система
общественного управления данного государства. То есть, создалась такая ситуация, в которой благоприятные условия для экономического развития обеспечивают, с одной стороны, относительно независимо функционирующая сетевая система и способствующие распространению знаний и исследований информационные и коммуникационные технологии, а с другой стороны, экономическое развитие обусловлено ограничениями общественного управления данного
государства. Следовательно, системы общественного управления в условиях сетевой системы
распространения знаний должны подвергаться некоторым изменениям, которые могут способствовать экономическому развитию в наивысшей степени.

SOS KHACHIKYAN
ARMAN ARAQELYAN
CHARACTERISTICS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN CONTEXT OF ECONOMIC
DEVELOPMENT UNDER KNOWLEDGE DISSEMINATION NETWORK SYSTEM
Keywords:

public administration, network management,
information and communication technologies,
knowledge and research, economic development

In recent years, as a result of information and communication technologies development, an
opportunity of carrying out certain processes through network management occured, resulting in ability
of crossing state borders without agreements of state authorities. In this regard, dissemination of
science, education and research becomes a matter of utmost importance. It needs noting that
education, science and information and communication technologies constitute basis for modern
economic development. On the other hand, country's public administration has a great impact on its
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economic development. Therefore, a situation has emerged where a network system, being relatively
independent, provides favorable conditions for economic growth and with information and communication technologies promotes dissemination of knowledge and research, but, on the other hand,
economic development is determined by restrictions of the country's public administration. Therefore,
public administration system, in network conditions of knowledge dissemination should be subject to
certain changes that may foster economic development to its highest degree.

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջային քաղաքականություն, զբոսաշրջության պետական կարգավորում, միջազգային զբոսաշրջություն, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ
Զբոսաշրջության միջազգային փորձի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս ոլորտի
զարգացումը և զբոսաշրջային արդյունքի արտահանման ծավալների ընդլայնումը մեծապես կախված են պետության կողմից վարվող զբոսաշրջային քաղաքականության արդյունավետությունից:
Զբոսաշրջության պետական կարգավորման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում առանձնացնելու ոլորտի պետական կարգավորման երեք մոդել:

Զբոսաշրջության դերը ժամանակակից համաշխարհային, ինչպես նաև ազգային
տնտեսության մեջ արագորեն աճում է: Փոփոխվում է դրա կառուցվածքը, կատարելագործվում կառավարման համակարգը: Հարկ է նշել, որ զբոսաշրջությունը նպաստում է
հասարակության ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական առաջընթացին:
Զբոսաշրջության միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս
ոլորտի զարգացումը և զբոսաշրջային արդյունքի արտահանման ծավալների ընդլայնումը
մեծապես կախված են պետության կողմից վարվող զբոսաշրջային քաղաքականության
արդյունավետությունից. ընդ որում, կարևոր դերակատարումը պատկանում է ազգային
զբոսաշրջային կառույցներին: Զբոսաշրջության պետական կարգավորման միջազգային
փորձի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում առանձնացնելու ոլորտի պետական կարգավորման երեք մոդել:
Առաջին մոդելի դեպքում զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները լուծվում
են ինքնուրույն` առանց պետության միջամտության, շուկայական տնտեսության սկզբունքների հիման վրա: Այս մոտեցումն արդյունավետ կիրառվում է այն երկրներում, որտեղ
ոլորտը զարգացման բարձր մակարդակի վրա է, գործում են մրցունակ ձեռնարկություն177

ներ, առկա են զարգացած ենթակառուցվածքներ, զբոսաշրջիկների անվտանգության
ապահովման, բանկային, ապահովագրական և այլ ծառայությունների մատուցման առաջավոր համակարգեր: Այս դեպքում զբոսաշրջությունը կարող է զարգանալ առանց պետության միջամտության: Նշված մոդելը կիրառվում է ԱՄՆ-ում, որտեղ 1997 թ. լուծարվել
է զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող կառույցը1: Այդ քայլը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ԱՄՆ-ը զբոսաշրջության միջազգային շուկայում ունի ամուր դիրքեր, իսկ
զբոսաշրջային կազմակերպությունները ֆինանսապես հզոր են և կարող են ազգային
զբոսաշրջային շուկայի համար ինքնուրույն իրականացնել գովազդային արշավներ և այլ
գործառույթներ:
Զբոսաշրջության պետական կառավարման երկրորդ մոդելը, ըստ էության, ենթադրում է ազգային զբոսաշրջային գերատեսչության առկայություն, որն օժտված է լայն
լիազորություններով և զգալի ֆինանսական ռեսուրսներով: Այս մոդելն արդյունավետ է
այն դեպքում, երբ զբոսաշրջության ոլորտը գտնվում է զարգացման ցածր մակարդակի
վրա, իսկ ազգային զբոսաշրջային արդյունքի որակը բարձրացնելու և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները զարգացնելու համար անհրաժեշտ են հսկայածավալ ֆինանսական
միջոցներ: Մոդելը կիրառվում է զարգացող և անցումային շրջանում գտնվող այն երկրներում, որտեղ զբոսաշրջությունը համարվում է տնտեսության զարգացման ճյուղ և արտարժույթի ներհոսքի ապահովման առաջնային աղբյուր: Դրանք են Հունաստանը, Եգիպտոսը, Թուրքիան, Հայաստանը և այլն:
Երրորդ մոդելում զբոսաշրջության պետական կարգավորման գործառույթն իրականացվում է համապատասխան գերատեսչությունների կողմից (Իսպանիայում` զբոսաշրջային քաղաքականության հիմնախնդիրներով զբաղվում է էկոնոմիկայի, Ֆրանսիայում` տնտեսական քաղաքականության, Իտալիայում` արտադրական գործառույթների նախարարությունը): Նախարարություններում ստեղծվել են մասնագիտացված բաժանմունքներ, որոնց վերապահվում են զբոսաշրջության ոլորտի նորմատիվ-իրավական բազայի
մշակման խնդիրները, կապերի հաստատումն այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցության ընդլայնման խթանումը և այլն:
Զբոսաշրջությունը, որպես համընդհանուր տնտեսական գործընթաց, բնութագրվում
է համապատասխան վիճակագրությամբ, որը հնարավորություն է տալիս դիտարկելու համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայի զարգացման միտումներն արտացոլող հիմնական
զբոսաշրջային հոսքերի շարժը գլոբալ և տարածաշրջանային կտրվածքով:
Միջազգային զբոսաշրջության ոլորտում ներգրավված է ավելի քան 100 երկիր: Սակայն աշխարհում գրանցված օտարերկրյա զբոսաշրջիկների 90%-ից ավելին բաժին է ընկնում Եվրոպային և ԱՄՆ-ին: Օտարերկրյա զբոսաշրջիկների այցելությունների 75%-ը և
դրանցից ստացվող արտարժույթի մուտքերի 80%-ը բաժին են ընկնում 12 երկրի: Դրանք
1
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են ԱՄՆ-ը, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, Հոլանդիան, Բելգիան, Իտալիան, Շվեյցարիան, Շվեդիան, Դանիան, Ավստրիան և Իսպանիան1: 2002-2012 թթ. Արևմտյան Եվրոպայի երկրներին, միջին հաշվով, բաժին էր ընկնում զարգացած երկրների զբոսաշրջությունից ստացված արտարժույթի բոլոր մուտքերի մոտ 70%-ը, մասնավորապես՝ 2011 թ.
Իսպանիայի` զբոսաշրջությունից մուտքերը կազմեցին 17 մլրդ դոլար` ամենաշատը Եվրոպայում2:
Օտարերկրյա զբոսաշրջությունը մի շարք երկրների արտահանող ճյուղերի ցանկում
գրավում է առաջին տեղերից մեկը: Այսպես՝ Իսպանիայում, Մեքսիկայում, Հունաստանում, Իտալիայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում, Դանիայում, Հոլանդիայում, Մարոկոյում դա 2-րդ և 3-րդ տեղերում3 է:
20-րդ դարի կեսերից մինչև 21-րդ դարի սկիզբը զբոսաշրջիկների թիվն աճել է մոտ
24 անգամ, իսկ յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկից ստացվող եկամուտը՝ մոտ 9 անգամ՝ 80-ից
հասնելով մոտավորապես 700 դոլարի: Այսպես՝ եթե 1950 թ. զբոսաշրջիկների թիվը ամբողջ աշխարհում 25 մլն մարդ էր, իսկ զբոսաշրջության ոլորտից ստացվող եկամուտները`
2.1 մլրդ ԱՄՆ դոլար, ապա 2012 թ., համապատասխանաբար` 1,2 մլրդ մարդ (աճը 48.5
անգամ) և 550 մլրդ ԱՄՆ դոլար (աճը 261.9 անգամ): Աճի բարձր տեմպերը պահպանվել
են նաև հետագա տարիներին. այսպես՝ 1995 թ., 2012 թ. համեմատությամբ, զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 1,6 (576 մլն), իսկ եկամուտները՝ 2,5 անգամ (372 մլրդ ԱՄՆ դոլար),
իսկ 2013 թ. զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է շուրջ 1,3 մլրդ մարդ, եկամուտները` 982
մլրդ ԱՄՆ դոլար:
ԶՀԿ-ն կանխատեսում է զբոսաշրջության աճի առավել բարձր և կայուն տեմպեր,
որոնց արդյունքում 2020 թ. միջազգային զբոսաշրջիկների թիվը կհասնի 2 մլրդ-ի, իսկ զբոսաշրջիկներից ստացված ֆինանսական հոսքերը կկազմեն 3,1 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար: Ընդ
որում, այս ոլորտի միջին տարեկան աճի տեմպերը տարբեր տարածաշրջաններում կլինեն խիստ տարբեր՝ Եվրոպայում՝ մինչև 2.7%, Մերձավոր և Միջին Արևելքում` 4.0, Աֆրիկայում` 5.0, Ամերիկայում` 4.6, Արևելյան Ասիայում և Օվկիանիայում` 6.8, Հարավային
Ասիայում` 4.14:
Ծառայությունների վաճառքի առումով, զբոսաշրջությունը միջազգային ասպարեզում
առաջին տեղում է, իսկ Եվրոպայի, Հյուսիսային Ամերիկայի, Փոքր Ասիայի, Ասիախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի մի շարք երկրներում դարձել է ազգային եկամտի և
շահույթի ծանրակշիռ հատված (13-40%): Զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ կողմ1

Барчукова Н., Международное сотрудничество государств в области туризма, “Международные отношения”, М., 2009, с. 78.
2
Сапрунова В., Рынок туризма в Западной Европе: тенденции развития (1945-1990 гг.). Автореф. дис.
канд. эк. наук., М., 2011, с. 45.
3
Барчукова Н., Международное сотрудничество государств в области туризма, “Международные отношения”, М., 2009, с. 83.
4
Годфри Х., Кац Кеннет М., Стимулирование международного туризма в XXI веке, пер. с англ., “Финансы и
статистика”, M., 2013, с. 184.
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նորոշված երկրներում այդ ոլորտից ֆինանսական ներհոսքերը ամբողջ արտահանման
ծավալի 10-35%-ն են: Ընդ որում, ողջ աշխարհում զբոսաշրջությունը զարգանում է բարձր
տեմպերով (միջին հաշվով տարեկան աճում է 20%-ով):
ՀՀ-ում վերջին քսան տարիներին արտասահմանյան զբոսաշրջիկների ներհոսքի միջին տարեկան աճը 5,1% է, իսկ արժութային մուտքերինը` 14%1:
Բերված տվյալները վկայում են տնտեսության այլ ոլորտների ու ճյուղերի համեմատությամբ զբոսաշրջության առաջանցիկ տեմպերի մասին: Զբոսաշրջության աճի նման
տեմպերի պահպանման պայմաններում միջազգային տարբեր երթուղիներով շրջագայողների թիվը 2020 թ. կհասնի մոտ 2 մլրդ մարդու` միջազգային զբոսաշրջությամբ զբաղվող
կազմակերպություններին և այս ոլորտում մասնագիտացած երկրներին ապահովելով
հսկայական եկամուտներով:
Վերջին տասնամյակներում զբոսաշրջային հոսքերն առավել զանգվածային են դառնում` ձևավորելով զբոսաշրջության աշխարհագրական կառուցվածքը: Հարկ է նշել, որ
ներտարածաշրջանային ուղևորությունները գերակշռում են միջտարածաշրջանայինը մոտավորապես 82:18 հարաբերությամբ: Մասնավորապես՝ Եվրոպայում ներտարածաշրջանային զբոսաշրջության հոսքերը բոլոր մեկնողների 90%-ն են, Ամերիկայի և Ասիախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում՝ մինչև 70%-ը: ԶՀԿ կանխատեսմամբ՝ 21-րդ դարում
միջտարածաշրջանային զբոսաշրջությունն ավելի արագ կզարգանա, քան ներտարածաշրջանայինը, և 2020 թ. միջտարածաշրջանային զբոսաշրջության բաժինը կկազմի 24%,
իսկ ներտարածաշրջանայինինը` 76%2:
ԶՀԿ հրապարակած վիճակագրական տվյալները վկայում են այն մասին, որ Եվրոպան շարունակում է զբաղեցնել առաջին տեղը աշխարհում զբոսաշրջիկների ընդունման
և նրանցից ստացվող եկամուտների գծով: Ինչ վերաբերում է Եվրոպայի բնությանը, ապա
այն հազարամյակների ընթացքում մարդկային գործունեության հետևանքով ենթարկվել
է էական փոփոխությունների: Այս գործընթացում մեծ դեր է խաղացել բնակչության խտության բարձր մակարդակը:
Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դանդաղ, բայց անշեղորեն
կրճատվում է Եվրոպայի՝ որպես մեծ թվով զբոսաշրջիկներ ընդունող, բնականաբար,
նաև որպես զբոսաշրջությունից խոշոր եկամուտներ ստացող երկրի տեսակարար կշիռը
համաշխարհային մակարդակով, թեև զբոսաշրջիկների աճը շարունակվում է:
Այսպես՝ 2006-2012 թթ. ընթացքում Եվրոպայի բաժինը համաշխարհային զբոսաշրջության մեջ անկում է ապրել` զբոսաշրջիկների քանակը 63.5%-ից նվազել է 58.7%, իսկ ըստ
եկամուտների, 51.6%-ից՝ 50.7%: Այդ հանգամանքը պայմանավորված է զբոսաշրջային
արդյունքի մրցունակության անկմամբ հատկապես Իտալիայում, Հունաստանում, որոշ
արևմտաեվրոպական երկրներում (Մեծ Բրիտանիա, Դանիա, Նորվեգիա, Շվեդիա) մատուցվող ծառայությունների թանկությամբ, ինչպես նաև Հարավարևելյան Ասիայի եր1
2

http://mineconomy.am/uploades/20141003113818241.pdf
Cultural Shock. A reader in modern cultural anthropology / Ed. by Ph. K. Bock. New, York, 2013, p. 18.
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կրների` զբոսաշրջային գրավչության աճով: Եվրոպա ժամանող զբոսաշրջիկների մոտ
90%-ը եվրոպական երկրներից են, մասնավորապես՝ գերմանացիները կազմում են 19%,
բրիտանացիները` 10%, ֆրանսիացիները` 7%, դանիացիները` 6%1:
Արևմտյան և հարավային Եվրոպան շարունակում է մնալ հիմնական զբոսաշրջային
տարածք, թեև 1990-2012 թթ. ընթացքում Արևմտյան Եվրոպայի տեսակարար կշիռն
անկում է ապրել՝ 40.9%-ից հասնելով 32.3%-ի և արդեն զիջում է Հարավային Եվրոպային
թե´ այցելությունների, թե´ դրանցից ստացվող եկամուտների ծավալով: Ֆրանսիան, Իսպանիան և Իտալիան զբոսաշրջային գլխավոր կենտրոններն են այս տարածաշրջանում:
Թեև դրանց տեսակարար կշիռը նույնպես նվազել է, սակայն առաջատար 25 զբոսաշրջային կենտրոնների առաջին հնգյակում են:
Նվազման միտում է նկատվում նաև արտասահմանյան զբոսաշրջիկների թվի, ինչպես նաև նրանցից ստացվող եկամուտների գծով աշխարհում երկրորդ տեղը զբաղեցնող
տարածաշրջանում` Ամերիկայում: Ամերիկյան շուկայի մասնաբաժինը միջազգային այցելությունների գծով դրսևորել է հետևյալ դինամիկան` 1990 թ.՝ 25.5%, 1995 թ.` 21.1%, 2000
թ.` 20.17%, 2005 թ.` 20.4%, 2010 թ.` 19.56%: Իսկ միջազգային զբոսաշրջությունից եկամուտների գծով 2010-2012 թթ. ընթացքում նկատվել է աճ, ընդ որում, ԱՄՆ-ում համեմատաբար արագ կրճատվում են եկամուտները, քանի որ հանգստանալն այս երկրում դառնում է ավելի էժան, քան զբոսաշրջային այլ խոշոր կենտրոններում2:
Ի տարբերություն եվրոպական շուկայի, ամերիկյանի նկատմամբ պահանջարկն
ավելի տարբերակված է ըստ աշխարհի երկրների, թեև զբոսաշրջիկների մոտ կեսը գալիս է ԱՄՆ-ից և Կանադայից: Այս տարածաշրջանում ամենաայցելվողը Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներն են` ԱՄՆ-ը, Կանադան և Մեքսիկան, որոնց մասնաբաժինը ամերիկյան
շուկայում այցելությունների և ստացվող եկամուտների գծով, համապատասխանաբար՝
2005 թ. 77.3 և 79.2% էր, 2010 թ.` 76 և 78%, 2012 թ.` 71.4 և 77.6%: Սակայն, ըստ այցելությունների և եկամտի, առաջին տեղում է ԱՄՆ-ը (2013 թ.՝ 96 մլն մարդ, 1244.547 մլն ԱՄՆ
դոլար)` շնորհիվ զարգացած տրանսպորտային և հյուրանոցային ցանցի:
Վերջին տասնամյակներում զբոսաշրջությունը շատ արագ է զարգանում Ասիախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում: Հարկ է նշել, որ այստեղ միջազգային զբոսաշրջության զարգացումն ակնհայտորեն պայմանավորված է ոչ միայն ռեկրեացիոն բացառիկ
ռեսուրսներով, այլ նաև սպասարկման չափազանց բարձր մակարդակով, որը շատ կարևոր գործոն է այս ոլորտի համար: Եվ այս բոլորը՝ համեմատաբար քիչ ծախսերով, քան
Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում:
Այս տարածաշրջանի շատ, հիմնականում նորարդյունաբերական երկրներում (Հոնկոնգ, Մալայզիա, Սինգապուր, Հվ. Կորեա, Թաիլանդ, Ինդոնեզիա, Թայվան) զբոսաշրջության զարգացումը սկսվեց 1980-ականներին, որն ուղեկցվում էր հեռահաղորդակ-

1
2

Турчинская Н., Развитие туризма в условиях рынка. М., 2013, с. 87-88.
Азар В., Туманов С., Экономика: туристского рынка. Ин-т повышения квалификации гос. служащих РАГС,
М., 2013, с. 81.
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ցության, միջազգային տրանսպորտի, բանկային ծառայությունների վերելքով: 19701980-ականներին այս տարածաշրջան զբոսաշրջային այցելությունների թիվն աճեց 4 անգամ՝ հասնելով 21 մլն մարդու, իսկ եկամտի գծով գրանցվեց մոտ 10 անգամ աճ` կազմելով 82 մլրդ դոլար: Այս տարածաշրջանի շուկայի միջազգային ժամանումների 28.7%-ը (41
մլն մարդ) 2012 թ. կտրվածքով բաժին է ընկնում Չինաստանին, այնուհետև Մալայզիային` 10.8% (15 մլն մարդ), իսկ եկամտի գծով 2012 թ. կտրվածքով առաջին տեղում է Չինաստանը, որին բաժին է ընկնում շուկայի 20.8%-ը (29 մլն ԱՄՆ դոլար), ապա Ավստրալիան է` 12% (16 մլն ԱՄՆ դոլար)1:
Հարկ է նշել, որ այս տարածաշրջանում միջազգային զբոսաշրջությունից ստացվող
եկամուտներն ավելի արագ են աճել, քան զբոսաշրջիկների քանակը, ինչը հակառակն է
Եվրոպայում և Ամերիկայում: Սա պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ զբոսաշրջության զարգացման բարձր տեմպերի պայմաններում թանկացան առաջարկվող ծառայությունները` կենտրոնանալով հարուստ զբոսաշրջիկների շուկայական հատվածում:
Ընդհանուր առմամբ, պետք է նշել, որ այս տարածաշրջանում շարունակվում է զբոսաշրջության կայուն աճը. Չինաստանը, Մալայզիան, Ավստրալիան, Ճապոնիան շարունակում են մնալ որպես գրավիչ երկրներ:
ԶՀԿ զբոսաշրջության տարածքային շրջանացման կառուցվածքի (այցելություններ և
եկամուտներ) վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու զբոսաշրջության
համաշխարհային շուկայի կայուն զարգացման միտումները, դիտարկելու զբոսաշրջային
հիմնական տարածաշրջաններում զբոսաշրջային գործընթացների զարգացման հեռանկարները: Միջազգային զբոսաշրջության աճի տեմպերը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1
Միջազգային զբոսաշրջության աճի տեմպերը 1950-2013 թթ.*
Տարի
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2011
2012
2013
Աղբյուրը`

1

Աշխարհի բոլոր երկրների
զբոսաշրջիկների ներհոսքի թիվ
(մլն մարդ)
25
69
159
264
419
696
849
925
1024
1044

Զբոսաշրջությունից ստացված
եկամուտների աճը բոլոր երկրներում
(մլրդ ԱՄՆ դոլար)
2.1
6.9
17.9
97.0
230.0
476.0
733
886
1128
1355

Համաշխարհային զբոսաշրջության կազմակերպության պաշտոնական կայքէջ` http://www2.unwto.org/

Александрова И., Методологические проблемы изучения мотивов туризма (Крит. анализ заруб. исслед.)
МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак. журналистики, М., 2012, с. 151.
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СУСАННА КАРАПЕТЯН
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Ключевые слова: политика туризма, государственное регулирование туризма, международный туризм, туристические инфраструктуры
Исследования международного опыта туризма показывают, что развитие данной сферы и
увеличение обьемов экспорта туристического продукта зависят в большей мере от эффективности политики, проводимой государством в сфере туризма. Изучение международного
опыта государственного регулирования туризма дает возможность выделить 3 модели государственного регулирования сферы.

SUSANNA KARAPETYAN
ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR TOURISM MANAGEMENT
Key Words: tourism policy, government regulation of
tourism, international tourism, touristic infrastructures
Research on international experience of tourism shows that development of the given sphere and
increase in volumes of export of tourist product depend to a greater extent on efficiency of the state
policy conducted in the sphere of tourism. Studies of international experience of state tourism regulation enable to single out 3 models of state regulation in the sphere.

ԼԻԼԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՆՉՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ներդրումներ, տնտեսական
ֆերտներ, ՕՈՒՆ

աճ,

տրանս-

Վերլուծության նպատակն է բացահայտել ներդրումների մինչճգնաժամային միտումները,
հետճգնաժամային ժամանակահատվածում դրանց կրճատման վրա ազդող գործոնները, քննարկել ներկայումս այդ առումով առկա հիմնախնդիրները՝ հետագա տնտեսական աճի տեսանկյունից: Ներդրումների հիմնական աղբյուրները՝ ՕՈՒՆ-ները, տրանսֆերտները, վարկերը և, առհասարակ, ազգային խնայողությունները, հետճգնաժամային շրջանում սպառել են իրենց: Ներդրում-
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ների վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ տարածաշրջանում հետճգնաժամային փուլում ներդրումային միջավայրը դարձել է պակաս բարենպաստ, իսկ տնտեսական քաղաքականության իրականացման տեսանկյունից՝ ներդրումների վրա ազդող միակ գործոնը տոկոսադրույքն է: Հետևաբար՝ բացասական գործոնների ազդեցության շարունակականության և դրական կառուցվածքային տեղաշարժեր չարձանագրելու պայմաններում տնտեսությունը հնարավոր է՝
«վճարի» տնտեսական աճի հետագա ներուժի նվազմամբ:

Ներդրումները նախաճգնաժամային փուլում կայուն աճել են: Այսպես՝ 1997 թվականին ներդրումների մակարդակը ՀՆԱ-ում կազմել է 19.1 տոկոս, որից հետո մինչև 2008 թ.
աճել է մինչև 41 տոկոս: Սակայն ճգնաժամից հետո կայուն նվազում է նկատվում, և 2013
թ. դրանք կազմել են 21.7 տոկոս:
Հաշվի առնելով, որ ներդրումների իրականացման աղբյուր կարող են համարվել խնայողությունները, oտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, վարկային միջոցները և տրանսֆերտները, հետազոտվել է վերջիններիս հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ ներդրումների
մակարդակի վրա:
Ներդրումների աբյուրները
ՕՈՒՆ: ՕՈՒՆ-ները աշխարհում և Հայաստանում նախաճգնաժամային ժամանակահատվածում կայուն աճել են, սակայն վերջին տարիներին նկատվել է զարգացած տնտեսությունների ՕՈՒՆ-ների մակարդակի նվազում՝ հօգուտ զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրների: Համաշխարհային ներդրողների համար այլ անցումային երկրներն
առավել գրավիչ են, քան մեր տարածաշրջանինը, հետևաբար՝ ՕՈՒՆ-ներն այստեղ վերջին տարիներին շարունակաբար նվազում են:
Վարկային միջոցներ: ՕՈՒՆ-ի նվազմանը զուգահեռ, ներդրումները սկսել են ֆինանսավորվել վարկերից, սակայն, հավանական է, որ վարկերի աճը պայմանավորված է
տնտեսական աճով, այլ ոչ թե դրանք հիմնարար են ներդրումների և հետագա տնտեսական աճի համար:
Տրանսֆերտներ: Մինչև ճգնաժամը Հայաստանում տրանսֆերտների որոշ մասն
ունեցել է ներդրումային բնույթ և ուղղվել բնակարանաշինությանը, իսկ հետագայում ճյուղի նկատմամբ պահանջարկի բացակայությունը հանգեցրել է ներդրումային բնույթի
տրանսֆերտների արտահոսքին, որոնք չեն կենտրոնացել որևէ ճյուղում և հանդես են
եկել որպես ավանդ կամ բաշխվել են տնտեսության տարբեր ճյուղերում՝ թուլացնելով
ներդրումային ներուժը:
Խնայողություններ: Մինչ ճգնաժամը ներդրումները հիմնականում ֆինանսավորվում
էին ազգային խնայողություններից, իսկ ճգնաժամից հետո, ազգային խնայողությունների
նվազման պայմաններում՝ արտերկրից: Դա է պատճառը, որ ՕՈՒՆ-ի նվազումը նշանակալի ազդեցություն է թողնում ներդրումների համախառն աճի ցուցանիշի վրա, այն դեպքում, երբ նախքան ճգնաժամը (եթե ենթադրենք, որ բոլոր ազգային խնայողությունները
ներդրում էին դառնում) դրանք ֆինանսավորվում էին ներքին տնտեսությունից և հոսում
դեպի բարձր շահութաբերություն ունեցող ճյուղ` բնակարանաշինություն:
184

Ճգնաժամի ընթացքում ներդրումների՝ վերը նշված աղբյուրների հնարավորությունները թուլացան, և ներդրումային ներուժը հիմնականում պահպանվեց պետական պարտքի աճեցմամբ: Սակայն նման ճանապարհով ներդրումների ձևավորումը չի կարող հիմնարար լինել տնտեսության համար, քանի որ սահմանափակվում է պետական պարտքի
սպասարկման կայունությամբ:
Ներդրումների արդյունավետությունը
Արդյունավետության իմաստով կարևոր է արտադրական ներդրումների մակարդակի
գնահատումը: Չնայած արտադրական ներդրումների մակարդակը նախաճգնաժամային
ժամանակահատվածում ավելի ցածր էր, քան հետճգնաժամայինում, սակայն արագ անկում ապրեց՝ 2009 թվականի 20.1 տոկոսի դիմաց 2013 թվականին արդեն գնահատվում
էր շուրջ 9 տոկոս, որը դեռևս բարձր է նախաճգնաժամային մակարդակից: Ենթաճյուղերի արդյունավետության տեսանկյունից, վերջին տարիներին առավել արդյունավետ են
դարձել հանքարդյունաբերության և հյուրանոցային ու ռեստորանային ծառայություններում կատարված ներդրումները:
Սակայն եթե նախկինում տրանսֆերտները հոսում էին դեպի ամենաեկամտաբեր
ճյուղ՝ բնակարանային շինարարություն, ապա այժմ նման բարձր տեմպեր չեն արձանագրվում: Պատճառը բացահայտելու համար պետք է դիտարկել երկու հանգամանք. առաջին՝ սպառման բավարարվածությունը, երկրորդ` բնակարանաշինության և վերը նշված
ճյուղերի շահութաբերության տարբերությունները: 2008 թ. նկատմամբ սպառումն իրական արտահայտությամբ աճել է 13.9 տոկոսով, այն դեպքում, երբ ՀՆԱ-ն աճել է 1.9 տոկոսով, իսկ տնօրինվող եկամտի աճը կազմել է 2.3 տոկոս: Այսինքն` սպառման աճը գերազանցում է թե´ ՀՆԱ, թե´ տնօրինվող եկամտի իրական աճը, հետևաբար՝ սպառման
բավարարումն ավելի արագ է ընթացել, քան ՀՆԱ և տնօրինվող եկամտի աճը: Բացի
դրանից, չնայած նշված ճյուղերում ներդրումների արդյունավետությունն աճել է, սակայն
դեռևս էապես զիջում է բնակարանաշինությունում գրանցված՝ նախաճգնաժամային շահութաբերությանը:
Ներդրումների վրա ազդող գործոնները
Ներդրումների ներգրավման հարցում կարևորվում են տնտեսության շահութաբերությունը և ռիսկայնությունը, ինչով պայմանավորված՝ մոտարկվել են շահութաբերության և
ռիսկայնության վրա ազդող բոլոր հնարավոր գործոնները.
1. Գործարարությամբ զբաղվելու ցուցանիշով Հայաստանը տարածաշրջանում զիջում է հարևան Վրաստանին, իսկ Հայաստանի ներդրումային գրավչության համար (հատկապես զուտ շահութաբերության վրա ազդող) կարևոր համարվող հարկերի վճարման ենթացուցանիշի դիրքը (հարկերի վճարման ժամանակի) առավել
անհանգստացնող է:
2. Ներկայումս բանկի ռիսկը՝ վարկի դիմաց ստացվող պարգևավճարների տեսքով
ավելի ցածր է, քան նախաճգնաժամային փուլում, որը, կարող ենք ասել՝ բանկի տեսանկյունից խոչընդոտ է իրական հատվածի վարկավորման ընդլայնման համար,
քանի որ, բնականաբար, կսահմանափակի ներդրումների հնարավորությունները:
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3. Բանկերի վարկերի և ձեռնարկությունների գործունեության ռիսկերի դիմաց պարգևավճարների միտումները 2006 թվականից հետո համահունչ են: Սակայն բանկերի վարկերից ռիսկի պարգևավճարի ցուցանիշը 2008 թվականից հետո կայունացել է, իսկ ձեռնարկատիրական գործունեության և վարկով ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու ռիսկերը մեծանում են: Այսպես՝ եթե վարկով ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումը 2004 թվականին լրացուցիչ 20.1 տոկոս պարգևավճար էր ապահովում, ապա 2007 թվականին նվազել
է 2.9, իսկ 2009 թվականից սկսած՝ բացասական է, թեպետ նվազման տեմպը
դանդաղել է:
4. Հայաստանում բանկի իրական տոկոսը բարձր է՝ ի տարբերություն համեմատելի
այլ երկրների:
5. Ներդրումների անվանական նվազումը հիմնականում պայմանավորված է եղել
ՕՈՒՆ-ի նվազմամբ: ՕՈՒՆ-ի նվազումը սկսել է նշանակալի ազդեցություն թողնել
ներդրումների համախառն աճի ցուցանիշի վրա, քանի որ նախքան ճգնաժամը
ներդրումները ֆինանսավորվում էին ազգային խնայողություններից, իսկ ճգնաժամից հետո՝ արտերկրից:
6. Նախքան ճգնաժամը ներդրումների իրականացման լուրջ շարժառիթ էր բարձր
եկամտաբերություն ապահովող բնակարանաշինությունը, իսկ ճգնաժամից հետո
այդ ճյուղի նկատմամբ թե´ ներքին, թե´ արտաքին աղբյուրների հաշվին ներդրումների իրականացման հետաքրքրությունը նվազել է:
Վերջում փորձ է արվել մոդելավորման ճանապարհով գնահատելու տոկոսադրույքի,
վարկերի և տրանսֆերտների փոփոխության ազդեցությունը ներդրումների վրա: Պարզվել է, որ 2009 թվականի ճգնաժամից հետո ներդրումների վարքագծի վրա նախկինում
ազդող գործոնները կորցրել են իրենց ազդեցությունը: Միակ գործոնը, որը շարունակում
է երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ ներդրումների վրա, տոկոսադրույքն է, որն էլ
միջինում 1 տոկոսով բարձրացնելու դեպքում հանգեցնում է միջինում մոտ -0,1-ից -0,3
տոկոս փոփոխության ներդրումների աճի մեջ:
Ամփոփելով կարելի է ենթադրել, որ հետճգնաժամային ժամանակաշրջանում ներդրումային միջավայրը տարածաշրջանում դարձել է պակաս բարենպաստ, իսկ տնտեսական քաղաքականության իրականացման տեսանկյունից, ներդրումների վրա ազդող
միակ գործոնը տոկոսադրույքն է: Հետևաբար՝ բացասական գործոնների ազդեցության
շարունակականության և դրական կառուցվածքային տեղաշարժեր չարձանագրելու պայմաններում տնտեսությունը հնարավոր է՝ «վճարի» տնտեսական աճի ներուժի նվազմամբ:
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ЛИЛИ КАРАПЕТЯН
ДО И ПОСТ КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ В АРМЕНИИ
Ключевые слова:

инвестиции, экономический рост, трансферты, ПИИ

Основной целью данного анализа является выявление тенденций инвестиций докризисного
периода,факторов, способствуюших сокращению инвестиций после кризиса, обсуждение сокращения инвестиций в настоящем с точки зрения угрозы будущему экономическому росту. До
кризиса основными источниками инвестицций были ПИИ, трансферты, кредитные средства
и, вообще, национальные сбержения, которые исчерпали себя. Анализ факторов, воздействующих на инвестиции, показал, что инвестиционная среда в регионе после кризиса стала менее
благоприятной и единственным фактором, продолжающим влиять на инвестиции, является
процентная ставка. Следовательно, в условиях продолжения дальнейшего воздействия негативных факторов на инвестиции и отсутствие новых позитивных структурных сдвигов, экономика Армении может расплатиться сокращением будущего экономического потенциала.

LILY KARAPETYAN
PRE AND POST CRISIS PERSPECTIVES OF INVESTMENTS IN ARMENIA
Key words:

investments, economic growth, remittances,
FDI

The main aim of this research is to study pre and post crisis trends of investments, factors
influencing current reduction of investments from the viewpoint of threat to future economic growth.
The sources of investments before crisis were remittances, private credits, FDI and overall national
savings which exhausted themselves. The analysis of factors influencing investments proved that post
crisis investment climate is less favorable in the region and interest rate is the only economic policy
instrument influencing investments. Therefore, in conditions of continuing influence of negative factors
on investments and absence of new positive structural shifts, economy may lose future potential of
economic growth.

187

ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. ինովացիոն (նորամուծական) գործունեություն, ցուցանիշների համակարգ, ազգային
ինովացիոն համակարգ, ինովացիոն մշակույթ
Ներկայացվել են ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման և զարգացման միտումները:
Քննարկվել են ինովացիոն գործունեության գնահատման տարբեր ցուցանիշների մշակման և ներդրման հիմնահարցերը: Հիմնավորվել են ցուցանիշների առանձին խմբերի կիրառման հնարավորությունը, դրանց որոշ տարբերությունների առկայության և զուգակցման ու ցուցանիշների համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը:

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն ու քաղաքական իրադարձություններն
էական ազդեցություն ունեցան ՀՀ մակրոտնտեսական միջավայրի վրա: Պարզ դարձավ,
որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ազգային ինովացիոն ռազմավարություն և տնտեսության
զարգացման նոր մոդել, որը կկարողանա դիմակայել տարաբնույթ ցնցումների: Հայաստանի Հանրապետության համար կարևորագույն ռազմավարական խնդիր պետք է համարել ինովացիոն տնտեսության ձևավորումը, կրթական համակարգի բարելավումը, գիտության զարգացումը և տեխնոլոգիական առաջընթացը1:
Ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման վերաբերյալ ծրագրի հիմնական
նպատակը երկրի տնտեսության տեխնոլոգիական մակարդակի հագեցվածության բարձրացմանը զուգընթաց, նորամուծական արտադրանքի մրցունակության բարձրացումն է
ներքին ու արտաքին շուկաներում և այդ հիմքի վրա կայուն տնտեսական զարգացման
փուլին անցնելուն նպաստելը։ Արագընթաց գլոբալացումը և տեխնոլոգիական առաջընթացն անհրաժեշտություն են դարձնում ռազմավարության պարբերական վերանայումը և
համապատասխանեցումը արտաքին և ներքին միջավայրերի փոփոխված պահանջներին: Այս պատճառով ինովացիոն տնտեսության ձևավորումը համարվում է դինամիկ գործընթաց և նախատեսվում է դրա պարբերական վերանայում2:
Առանձին իրականացված նախաձեռնությունները, որպես կանոն, բերում են ռեսուրսների վատնման, իսկ պետական տարբեր կառույցների և մասնավոր ու գիտակրթական
ոլորտների միջև համագործակցությունը, անշուշտ, դրական ազդեցություն կարող է թող1
2

http://stud-sci.livejournal.com/5420.html
Калинина Л., Мочалов В., Социальное партнерство - основа стабильной работы промышленности строительных материалов. Промышленное и гражданское строительство, М., 2003, с. 8, 10.
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նել գիտության և նորամուծության բնագավառում: Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցում նշված է. «Տեխնոլոգիաների և կառավարման համակարգերի արդիականացումը պետք է կենտրոնական դեր խաղա արտադրողականության խթանման ռազմավարություններում: Սա անպայմանորեն չի նշանակում մեծածավալ ներդրումներ գործարանների ու սարքավորումների մեջ, այլ շատ դեպքերում ենթադրում է ժամանակակից
ՏՀՏ լուծումների և ճկուն կառավարման համակարգերի որդեգրում»1: 2012 թ. դրությամբ
Հայաստանի ծրագրային ապահովման և ծառայությունների ոլորտի 16 կազմակերպությունների շրջանառությունը կազմել է շուրջ 244.3 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ինտերնետային
ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների շրջանառությունը` 76.6 մլն ԱՄՆ դոլար:
Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի շրջանառությունն աճել է 23%-ով2:
Ինովացիոն տնտեսության ձևավորումը ենթադրում է տնտեսական գործընթացների
գնահատման նոր՝ գիտական և կանոնակարգված մոտեցում: Ինովացիոն գործունեության ուսումնասիրումը առանձնապես դժվարանում է ոլորտը բնութագրող գիտական,
հիմնավորված ցուցանիշների համակարգի բացակայության պատճառով: Նորամուծական ցուցանիշները (այլ կերպ ասած` ինովացիաների չափումները) օգնում են վերլուծել
գոյություն ունեցող կարողությունները նորամուծական որոշումներ կայացնելիս և ծառայում են որպես կազմակերպության՝ այս ոլորտում նվաճած հաջողությունների չափման
միավոր, նկատելով, որ ինովացիոն գործընթացն ընդգրկում է այն վերջնական ակնկալվող արդյունքների ընդհանրությունը, որոնք հետագայում ստացվելու են ինովացիայի
շնորհիվ3:
Ինովացիոն գործունեության ոլորտի զարգացման գնահատումը ենթադրում է նախ՝
այնպիսի ցուցանիշների օգտագործում, որոնք արտացոլում են այդպիսի գործունեության
տնտեսական տեսանկյունները: Խոսքն այն մասին է, որ արժեքային ցուցանիշները պետք
է արտահայտեն նորաստեղծական ոլորտի գործունեության վերջնական արդյունքը, ներառյալ ապրանքների և ծառայությունների արտադրության մեջ արտադրանքի օգտագործման ներուժային էֆեկտը:
Չնայած կազմակերպությունների մեծ մասում դեռևս չեն օգտագործվում նորամուծական ցուցանիշներ, սակայն գոյություն ունեն մի քանի ակնհայտ պատճառներ, թե ինչու
պետք է օգտագործվեն դրանք`
1. Ցուցանիշների համակարգը ստեղծում է կառավարման որոշում ներկայացնելու՝
հստակ ձևավորված հենք (օբյեկտիվ թվային տվյալներ): Սա հատկապես կարևոր
է, եթե հաշվի առնենք, որ նորամուծական նախագծերը առավելապես ունեն երկարաժամկետ նպատակներ և բարձր ռիսկայնություն:
1

Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց 2013-2014 /Ի-ՎիՔոնսալթինգ, «Տնտեսություն և արժեքներ»
հետազոտական կենտրոն, 2014, էջ 21:
2
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, «Հայաստանի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության
ոլորտի հետազոտության հաշվետվություն 2012 թ.», էջ 68, 16:
3
Walker R., Jeanes E. and Rowlands, Measuring innovation: Applying the literature-based innovation output
indicator to public services. Public Administration, 80(1), 2002, p. 35–50.
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2. Նորամուծական ցուցանիշները արտահայտում են ընկերության ռազմավարական
շահերը: Դրանք թույլ են տալիս ինովացիոն գործընթացը վերափոխել բիզնեսգործընթացների և կարգավորել հարաբերությունները նորարարների և ղեկավարող աշխատակազմի միջև:
3. Ցուցանիշները օգնում են ռեսուրսները հիմնավորված կերպով բաշխել գաղափարների կառավարման կորպորատիվ համակարգի և նորամուծական նախաձեռնությունների միջև:
Նորամուծական ցուցանիշները ակտիվորեն մասնակցում են ինովացիոն մշակույթի
ձևավորմանը` ինովացիոն գործունեության տարբեր սուբյեկտների վարքի նորմերի կարգավորմանը, դրդելով աշխատակազմին՝ կատարելու նախաձեռնողական աշխատանքներ: Պատմականորեն հարմարեցված տվյալ հասարակության կառուցվածքին՝ ինովացիոն մշակույթը սոցիալ - մշակութային մեխանիզմի դեր է խաղում` կարգավորելով սոցիալական սուբյեկտների ինովացիոն վարքագիծը1:
Հստակ նկրտումները աշխատակիցներին դարձնում են շատ ավելի նախաձեռնող`
խրախուսելով նրանց ձգտումները՝ լուծելու առաջադրված խնդիրները: Ներկայումս նորամուծությունների կառավարման համակարգը, որպես կորպորատիվ կարգապահություն,
ձեռնարկությունների մեծ մասում դեռ տարածում չի ստացել, և ընկերությունները, որպես
կանոն, չեն տնօրինում բավականաչափ փորձի, որպեսզի սահմանեն նորամուծության
կիրառական ցուցանիշները2:
Կազմակերպության գործունեությունից կախված` կարող են տարբերվել ցուցանիշների առանձին խմբեր և նշվել դրանցից յուրաքանչյուրի օպտիմալ նշանակությունը, սակայն
գոյություն ունի ցուցանիշների խումբ, որը կարելի է կիրառել յուրաքանչյուր ընկերությունում`
 Հաշվետու ժամանակաշրջանի ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն,
որով կարելի է հետևել ընկերության «նորամուծական վարքագծի» շարժընթացին,
որպեսզի հնարավոր լինի ակտիվության նվազման դեպքում ընկերությանը այդ
իրավիճակից դուրս բերելու միջոցառումներ մշակել:
 Իրականացված նորամուծական գաղափարների և ներկայացված առաջարկների
ընդհանուր քանակի հարաբերակցությունը այն կարևոր ցուցանիշն է, որ բնութագրում է գաղափարների կառավարման կորպորատիվ համակարգերի արդյունավետությունը:
 Նոր գաղափարների ծագման պահից մինչև նորամուծական նախագծի իրականացման պահն ընկած ժամանակահատվածի ցուցանիշը բնութագրում է գաղափարների կառավարման կորպորատիվ համակարգի աշխատանքների արդյունավետությունը: Դրա նշանակության անտեսումը կարող է խոչընդոտել ընկերության
ներսում փաստաթղթերի տեղաշարժի ընթացակարգի իրականացմանը:
1
2

Николаев А., Инновационное развитие и инновационная культура, “Вопросы культурологи”, 2006, № 3, с. 86-90.
Хомутский Д., Управление инновациями в компании, 2008, с. 135-140.
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Ընկերության ստեղծագործական, կրեատիվ (ստեղծարար), ինովացիոն վարքագծային նորմերով հաճախորդների քանակը դրանց ընդհանուր թվում. սա ցուցանիշ է, որը թույլ է տալիս գնահատել ընկերության դիրքորոշումն ըստ հաճախորդների կարծիքի և նրանց նորամուծական սպասումներն ընկերությունից:
Առանձին քննարկման հարց է ինովացիոն նախագծերի արդյունավետության գնահատումը, ինչը նկարագրվում է ցուցանիշների համակարգով, որ արտացոլում է շուկայում
իրացման վերջնական արդյունքները, արդյունքների և ծախսերի փոխկապվածությունը`
պայմանավորված նորամուծության մշակման, արտադրության և օգտագործման գործընթացներով: Նորամուծությունները, սովորաբար, տարբերվում են հետաձգված էֆեկտով,
որը միանգամից ի հայտ չի գալիս, այդ իսկ պատճառով դրանց արդյունավետության որոշման միջոցներն ըստ ծախսերի բավարար չեն: Կարող են օգտագործվել ինովացիաների
արդյունավետության գնահատման տարբեր ցուցանիշներ` արդյունավետության ինտեգրալ ցուցանիշներ, արտադրական (կամ օպերատիվ), ֆինանսական և ներդրումային,
ինչպես նաև բյուջետային արդյունավետության ցուցանիշներ: Ազգային ինովացիոն համակարգը ձևավորելու և արդյունավետ գործունեությունը խթանելու քաղաքականության դիտարկումը վկայում է, որ ոչ դրամավարկային, ոչ հարկաբյուջետային քաղաքականությունները լիարժեքորեն չեն կարող զարգացնել նորամուծական գործունեությունը: Անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի համակարգ, որի միջոցով «օգտակար գիտելիքի» բազմազանեցումը կխթանվի, և դա տնտեսության մեջ արդյունավետորեն կկիրառվի` դրանց գիտական, գրագետ ձևավորված ցուցանիշների ամբողջության անհրաժեշտությունը գիտակցելով:

ЦОВИНАР КАРАПЕТЯН
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: инновационная деятельность, система показателей, национальная инновационная
система, инновационная культура
Представлены тенденции создания и развития инновационной системы. Обсуждаются
проблемы разработки и внедрения различных показателей оценки инновационной деятельности. Обоснованна возможность использования отдельных групп показателей, при наличии некоторых отличий и комбинаций, а также необходимость внедрения системы показателей.
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TSOVINAR KARAPETYAN
NECESSITY FOR INTRODUCTION OF ASSESSMENT INDICATORS
IN INNOVATIVE ACTIVITY
Key Words: innovative activity, indicator system, national
innovation system, innovative culture
Main trends of innovative system formation and development are presented in the article. Problems
of development and implementation of various indicators for measurement of innovative activity are
discussed. Possibility of certain indicator groups utilization in the presence of some differences and
combinations as well as the necessity of indicators system introduction is justified.

ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԱՆԻ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
Մագիստրոս, ՀՊՏՀ

ԱՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Մագիստրոս, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԲԱՐՁՐՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ
ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. գիտելիքահենք տնտեսություն, բարձր տեխնոլոգիաներ, գիտելիքի արտադրություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, նորարարական տնտեսություն, արտահանում և ներմուծում
Հիմնավորվել են Հայաստանի Հանրապետությունում գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման անհրաժեշտությունն ու նորարարական պետական քաղաքականության հետևողական իրականացման կարևորությունը: Ներկայացվել են տնտեսության զարգացման մեջ տեղեկատվական և
բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում կատարված նորաստեղծությունների դերն ու նշանակությունը: Անդրադարձ է կատարվել ՀՀ-ում բարձր տեխնոլոգիաների և ՏՏ ոլորտի վերջին տարիների առաջընթացին, արտահանման և ներդրումների ծավալների փոփոխության հիմնահարցերին:

Աշխարհի մի շարք առաջավոր երկրների տնտեսական զարգացման մոդելները վկայում են այն մասին, որ գիտելիքն ու մարդկային կապիտալը դարձել են վճռորոշ երկրների
մրցունակության բարձրացման գործում: Գիտելիքի տնտեսությունների առաջացումը
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նպաստել է դրանցում տեղեկատվական ու գիտելիքի հասարակության ձևավորմանը:
«Գիտելիքի տնտեսություն» հասկացությունը վերաբերում է տնտեսության շրջանակներում գիտելիքների արտադրության և կառավարման վրա կենտրոնացող գիտելիքի տնտեսությանը կամ էլ՝ գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությանը։ Ներկայում գիտելիքը դարձել
է հիմնական տնտեսական ապրանք. դրա շրջանակում է տեղի ունենում տնտեսական
զարգացումը, 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:
Հաստատագրվում է այն, որ գիտելիքի տնտեսության հիմնական գործոնները զարգացած երկրներում դարձել են նորագույն տեխնոլոգիաների ստեղծման, արտադրությունների զարգացման և դրանց արդյունավետության բարձրացման, գիտելիքի, մշակույթի,
առողջապահության, անվտանգության, սոցիալական ոլորտի առաջընթացի ապահովման
գլխավոր արտադրողական հիմքը։
Գիտելիքի և տեղեկատվական հեղափոխությունները խթանում են նորամուծությունները՝ դրանք դարձնելով զանգվածային և մշտական: Ներկայում բարձր տեխնոլոգիաները, հատկապես` տեղեկատվականն ու հաղորդակցականը, ինչպես նաև նանոտեխնոլոգիաները և կենսատեխնոլոգիան հասարակության զարգացման և առաջընթացի տեսանկյունից համարվում են առավել դինամիկ զարգացող բնագավառներ: Այս առումով,
առանձնահատուկ կարևորություն ունեն այդ տեխնոլոգիաներին տիրապետելը և դրանց
ենթակառուցվածքը զարգացնելը: Բարձր տեխնոլոգիաների կիրառությունը սկզբունքային նշանակություն ունի նորարարական գործունեության և մրցունակության համար:
Միաժամանակ, բարձր տեխնոլոգիաները իրենց կիրառությամբ միջճյուղային են և կազմում են առողջապահության, սեյսմիկ, ռազմական անվտանգության, բնապահպանության, էներգետիկայի և այլ բնագավառների ռազմավարական ծրագրերի անբաժանելի
մասը:
Բարձր տեխնոլոգիաների և ՏՏ ոլորտը վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է
ապրում Հայաստանում՝ արձանագրելով տարեկան միջինում 22-25% աճ: Մեծանում են
արտահանման և ներդրումների ծավալները, համապատասխանաբար՝ ընդլայնվում է աշխարհագրությունը, արտահանումը կազմում է ոլորտի գրեթե 60%-ը: Ակտիվ գործող կազմակերպությունների թիվը գերազանցում է 380-ը, որոնց 13%-ը բարձրտեխնոլոգիական
ընկերություններն են: Ոլորտում աշխատուժը տարեկան առնվազն 10% աճ է արձանագրում: Այսօր այդ ոլորտում ներգրավված է շուրջ 11 հազար մասնագետ2:
Գիտատեխնիկական գործունեության արդյունքների գնահատման կարևոր ցուցանիշ
է գրանցված արտոնագրերի քանակը: ԱՄՆ արտոնագրային գործակալության կողմից
տրված արտոնագրերի քանակով 1 մլն բնակչի հաշվով 2007-2012 թթ. ընթացքում Հա1
2

OECD (1996), The Knowledge-based Economy, OECD / STI Outlook, Paris. p.3.
EV Consulting, Հայաստանում ՏՏ հմտությունների գնահատում, Ե., 2014, էջ 5:
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յաստանը գրանցել է 4.63 ցուցանիշը՝ առաջ անցնելով Ղազախստանից, Ադրբեջանից,
Եգիպտոսից և մի շարք այլ երկրներից: Այս ցուցանիշով առաջին տեղը պատկանում է
Իսրայելին` 13201:
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Բարձր տեխնոլոգիաների արտահանում, մլն ամն դոլար
Բարձր տեխնոլոգիաների արտահանում (մասնաբաժինը ընդհանուր արտահանման մեջ %)

Գծապատկեր 1. ՀՀ բարձրտեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանման ծավալները
(մլն ԱՄՆ դոլար) և բաժինն ընդհանուր արտահանման կառուցվածքում ( %)
2004-2012 թվականներին2

Մեկ այլ կարևոր ցուցանիշ է բարձրտեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանումից
ստացված մուտքերի և այլ երկրներից տեխնոլոգիաների գնման համար վճարների հարաբերակցությունը` առևտրային տեխնոլոգիական հաշվեկշռի սալդոն և մուտքերով վճարումների ծածկման գործակիցը: Տվյալ ցուցանիշները ցույց են տալիս երկրի կիրառական
գիտական նվաճումների միջազգային ճանաչման ծավալը և տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակը:
Մեր կատարած վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ, չնայած վերջին տարիների ընթացքում գրանցված երկնիշ տարեկան աճին, բարձրտեխնոլոգիական ապրանքների արտահանման ծավալները 2004-2012 թթ. դեռևս միջինում ընդհանուր արտահանման ընդամենը 1.6%-ն են: Բարձր տեխնոլոգիաների արտահանման առավել մեծ ծավալներ գրանցվել են հատկապես 2008 թվականին՝ մոտ 6.4 մլն ԱՄՆ դոլարի և 2012 թվականին` 7մլն ԱՄՆ դոլարի արտադրանք, նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմել է 23%:
Բարձր տեխնոլոգիաների ապրանքային կառուցվածքում գերակշռում են գիտական
սարքավորումները, այնուհետև քիմիական նյութերը, էլեկտրոնիկա–հեռահաղորդակցման
արտադրանքը և այլն: Նշված ապրանքների արտահանման այսպիսի պատկերը մատնա1
2

Վերլուծությունը կատարվել է USPTO ԱՄՆ արտոնագրային գործակալության տվյալների հիման վրա:
Աղբյուր` Համաշխարհային բանկ, WDI -online:
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նշում է, որ ՀուՄ-ը Հայաստանում չի հանգեցնում առևտրայնացված բարձրտեխնոլոգիական ապրանքների ստեղծման: 2004 թվականից ի վեր Հայաստանում գրանցվել է բարձր
տեխնոլոգիաների ներմուծման կտրուկ աճ, ինչը, մասամբ, պայմանավորված է հեռահաղորդակցման ոլորտի ինտենսիվ զարգացմամբ (2004-2012 թթ.՝ միջինում ընդհանուր ներմուծման 5-10%): Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ համակարգիչները, էլեկտրոնիկան և հեռահաղորդակցման պարագաները Հայաստան ներմուծվող
բարձրտեխնոլոգիական ապրանքների 70-80%-ն են, մինչդեռ բարձրտեխնոլոգիական
մեքենասարքավորումների բաժինը շատ փոքր է` մոտ 2%1: Սա նշանակում է, որ սահմանափակ է նաև նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման միջոցով տեղայնացվող նորամուծությունը:
Տարածաշրջանում բարձրտեխնոլոգիական ապրանքների ու ծառայությունների և՛
արտահանման, և՛ ներմուծման առումով առաջատարը Թուրքիան է (արտահանումը
2012 թ. մոտ 2 մլրդ ԱՄՆ դոլար է), այնուհետև Ադրբեջանը, որի արտահանումը 2012 թ.
նախորդ տարվա համեմատ աճել է մոտ 5 անգամ` կազմելով 41 մլն ԱՄՆ դոլար, Վրաստանինը՝ 20 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ Իրանինը պարբերական բնութ չունի, արտահանում
իրականացվել է 2004-2006 թթ., 2010-2011 թթ. և 2011 թվականին 652 մլն ԱՄՆ դոլար է2:
Անցումային տնտեսությամբ երկրները, այդ թվում՝ Հայաստանը տնտեսական աճի
նոր մոդելի ներդրման կարիք ունեն: Դա պետք է հիմնվի տնտեսության բազմազանեցման և ավելի հեռանկարային ու գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման վրա: Իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունը պետք է ապահովի տնտեսության փոխակերպում՝ ցածր արտադրողականություն ունեցող ճյուղերից անցում կատարելով նոր և
մրցունակ ճյուղերի: Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այս ոլորտից մեր հավակնություններն ու ակնկալիքները կարող են արդարանալ միայն հետևողական, նպատակային
քաղաքականություն վարելու դեպքում, երբ առկա հիմնախնդիրները, համաշխարհային և
տարածաշրջանային զարգացումների թելադրանքից ելնելով, արագ լուծումներ ստանան՝
ապահովելով խոշոր արտասահմանյան ընկերությունների մուտքը և նոր ներդրումների
հոսքը Հայաստան:

1

2

Հաշվարկված մեծությունները ստացվել են ԱՎԾ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը
(ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման) 20042012 թթ. հրապարակումների աղյուսակների տվյալներից, էջ 33-35:
Վերլուծությունը կատարվել է ըստ՝ Observatory of Economic Complexity http://atlas.media.mit.edu/
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ЦОВИНАР КАРАПЕТЯН
АНИ УНАНЯН
АНИ АВЕТИСЯН
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКTОВ
В ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: экономика, основанная на знаниях, высокие
технологии, производство знания, информационные технологии, инновационная экономика, экспорт и импорт
В статье обоснована необходимость формирования экономики, на познавательной базе
основанной на знаниях, и важность реализации последовательной инновационной гoсударственной политики в Республике Армения. Была представлена роль и значение инноваций в
экономическом развитии сфер информационных и высоких технологий. Рассматривались основные проблемы развития высокотехнологической и информационно-технологической продукций, изменения объемов экспорта и инвестиций в Армении за последние годы.

TSOVINAR KARAPETYAN
ANI HUNANYAN
ANI AVETISYAN
EXPORT AND IMPORT PROBLEMS OF HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS IN
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Key Words: knowledge-based economy, high technologies,
knowledge production, information technologies, innovative economy, export and import
Necessity for formation of knowledge-based economy and importance of consistent implementation
of innovative state policy in RA economy have been grounded in this article. The role and significance
of innovations in information and high technology field for the development of economy has been
presented. Issues of high technologies and IT products in recent years and changes in the volume of
export and investments in Armenia have been discussed.
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ԼԻԼՅԱ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հանրային ծախսեր, հանրային հատված,
հանրային բարիքներ, մասնավոր բարիքներ,
պետական պատվեր, պետական պատվիրատու, ռազմական պատվեր, պետական պահուստներ, սննդամթերքի ֆոնդեր
Հոդվածում քննարկված է պետական կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերման ու կարգավորման գործընթացը: Այդ նպատակով
ներկայացված են նախ՝ հանրային, իբրև նյութական բարիքների ու ծառայությունների արտադրության ու ձեռքբերման, ապա սոցիալական օգնության ու հանրային ապահովագրության ծախսերը:
Պետական կարիքները, առաջին հերթին, կենսապահովման, երկրի բնակչության անվտանգության պահանջներն են: Պետական կարիքներն արտահայտող արտադրանքը ձեռք է բերվում
պետական գնումների հիման վրա, որոնք պետական պատվերի կարևոր բաղադրիչ են: Ներկայացված են պետական պատվերներն ընդգրկող հետևյալ բնագավառները. պաշտպանական, գիտահետազոտական, պահուստների ձևավորման, կապալային աշխատանքների, սննդամթերքի
ֆոնդերի:

Հանրային ծախսերի կարգավորման գործընթացը հանրային հատվածի ռեսուրսների
նպատակային օգտագործումն է, որն ուղղված է հանրային բարիքների նկատմամբ պահանջարկի բավարարման ու վերաբաշխման միջոցառումների իրականացմանը:
Հանրային ծախսերը կարող են կատարվել ինչպես սոցիալական օգնության ու հանրային ապահովագրության, այնպես էլ պետության կողմից նյութական բարիքների ու ծառայությունների արտադրության ու ձեռքբերման նպատակով:
Նյութական բարիքների ու ծառայությունների ձեռքբերման համար կատարված հանրային ծախսերը պետք է համարժեք լինեն հանրային բարիքների նկատմամբ պահանջարկին ու մասնավոր բարիքների արտադրությանն ու սպառմանը: Հետևաբար՝ հանրային ծախսերի պլանավորման գործընթացը ենթադրում է դրանց արդյունավետ օգտագործում ինչպես մասնավոր հատվածի կողմից թողարկվող արտադրանքի գնման կամ սուբսիդավորման, այնպես էլ պետության անմիջական վերահսկողության ներքո իրականացվող արտադրության կազմակերպման ուղղություններով: Հանրային հատվածում արտադրության անմիջական կազմակերպումը կարող է հիմնավորվել, առաջին հերթին՝ հանրային բարիքների արտադրության, ինչպես նաև բնական մենաշնորհների գործունեության ու տեղեկատվության սահմանափակումների մեղմացման անհրաժեշտությամբ:
Հանրային կարիքների բավարարման նպատակով ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների մատակարարման ապահովումը պետության կարևոր գործառույթնե197

րից է: Այդ կարիքներին վերաբերում են արտադրանքի հետևյալ տեսակները.
 պետական, միջպետական նպատակային ծրագրերի իրակականցմանը նպաստող
արտադրատեսակներ,
 հետախուզաերկրաբանական աշխատանքների, բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար նախատեսվող արտադրատեսակներ,
 կրթության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության, մշակույթի, ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի հիմնարկների կայուն գործունեությունը
ապահովող արտադրատեսակներ,
 պետական կառավարման, պաշտպանության, սննդամթերքի ֆոնդերի, պահուստների համար նախատեսված արտադրատեսակներ,
 միջազգային տնտեսական պարտավորությունների կատարմանն ուղղված արտադրատեսակներ:
Այսպիսով՝ պետական կարիքներն առաջին հերթին կենսապահովման, երկրի և
բնակչության անվտանգության պահանջմունքներն են: Պետական կարիքներ արտահայտող արտադրանքը ձեռք է բերվում ապրանքարտադրողներից, պետական գնումների հիման վրա՝ անկախ սեփականության և տնտեսավարման, ինչպես նաև մատակարարման
ձևերից:
Արտադրանքի մատակարարման աշխատանքների կազմակերպումը հաստատում է
պետական պատվիրատուն: Դրա դերում կարող է լինել գործադիր իշխանության պետական մարմինը՝ նախարարությունը, գերատեսչությունը, պետական (գանձապետական)
ձեռնարկությունը, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունները և այլն:
Պետական պատվիրատուն արտադրանքի մատակարարի հետ պետական պատվերի
հիման վրա կնքում է պետական պայմանագիր: Ընդ որում, մենաշնորհային դիրք ունեցող
մատակարարը իրավունք չունի հրաժարվելու պետական պայմանագրի կնքումից, եթե
դրա հետևանքով վնասներ չեն սպասվում:
Պետական պատվիրատուն կատարում է հետևյալ գործառույթները.
 պայմանագիր կնքելու նպատակով ընտրում է արտադրանքի մատակարարին
մրցույթների կազմակերպման միջոցով,
 նախապես համաձայնեցնում է արտադրանքի կառուցվածքը, ծավալը, ժամկետները սպառողի հետ,
 երաշխավորում է արտադրանքի դիմաց վճարումն այն գներով, որ նշվել է պետական պայմանագրում:
Պետական կարիքների համար արտադրանքի մատակարարման պատվերները բաշխվում են բաց մրցույթների միջոցով՝ պետական պատվիրատուի կողմից ձևավորված հանձնաժողովի կողմից:
Պետական պայմանագիրը հիմնական փաստաթուղթ է, որ որոշում է պետական
պատվիրատուի և մատակարարի իրավունքներն ու պարտականությունները: Այն կարգավորում է մատակարարի և պետական պատվիրատուի տնտեսական, իրավական, կազմակերպատնտեսական հարաբերությունները: Պայմանագիրը չի կարող չեղյալ համարվել
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կողմերից միայն մեկի ցանկությամբ: Դա իրականացվում է երկու կողմերի համաձայնությամբ և ձևակերպվում լրացուցիչ պայմանագրով:
Փակ մրցույթներն անցկացվում են մատակարարների սահմանափակ քանակի,
գնումների ոչ մեծ ծավալի, պետական գաղտնիք պարունակող պաշտպանական նշանակության արտադրանք ձեռք բերելու նպատակով:
Պետական պատվերը տնտեսության պետական կարգավորման միջոց է շուկայական
հարաբերությունների պայմաններում: Այն կարող է առաջ բերել բազմարկչային պահանջարկ՝ աշխուժացնելով արտադրությունը: Պետական պատվերի դերը մեծ է հայրենական
արտադրողներին խթանելու, արտադրության աճի տեմպերի բարելավման գործում:
Պետական պատվերների հիմնական տեսակները կատարվում են հետևյալ ուղղություններով.
 պաշտպանական կամ ռազմական պատվեր,
 գիտական հետազոտություններ,
 պետական պահուստներ,
 կապալային աշխատանքներ,
 սննդամթերքի ֆոնդերի ստեղծում:
Պաշտպանական պատվերը ենթադրում է արտադրանքի մատակարարում պետական կարիքների համար՝ երկրի պաշտպանունակության և անվտանգության անհրաժեշտ
մակարդակը պահպանելու նպատակով: Պաշտպանական պատվերը ձևավորվում է ռազմական դոկտրինի, զենքի և ռազմական տեխնիկայի արտադրության պետական ծրագրի,
մոբիլիզացիոն պլանի, արտաքին երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունների, պետական այլ ծրագրերի հիման վրա:
Մեծ է պետության դերը հայրենական և արտասահմանյան գիտատեխնիկական և
տեխնոլոգիական նվաճումների յուրացման արագացման գործում: Պետությունը այդ
նպատակով կարող է ավելացնել պետական պատվերները գիտահետազոտական աշխատանքների գծով, միջոցներ ներդնել գիտատար բարձրտեխնոլոգիական արտադրություններում:
Պետական պահուստների ստեղծումը և պահպանումը պետական կառավարման արդյունավետության անհրաժեշտ պայման են: Պետությունը տալիս է առաջնահերթ նշանակություն հուսալի պահուստների ստեղծմանը, դիտարկում է դա պետական ամենաանհետաձգելի կարիքների և պահանջմունքների շարքում:
Կապալային շինարարական աշխատանքները, նախատեսված պետության կարիքների բավարարման համար, իրականացվում են պետական պայմանագրերին համապատասխան, որոնք պարունակում են տեղեկություններ կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալի, արժեքի, ժամկետների, ֆինանսավորման և աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի, կողմերի պարտավորությունների մասին:
Գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ որպես պետական կարիքների բավարարման միջոց է հանդես գալիս պետական պարենային ֆոնդերի ձևավորումն այն
պահանջմունքների բավարարման համար, որոնք չեն կարող ապահովվել շուկայական
մեխանիզմների միջոցով:
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ЛИЛИЯ КИРАКОСЯН
ПРОИЗВОДСТВО И ФИНАНСИРАВАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Ключевые слова: общественные расходы, общественный
сектор, общественные блага, частные блага, государственный заказ, государственный заказчик, военный заказ, государственный резерв, продовольственные фонды
В статье представлен процесс приобретения и регулирования товаров и услуг для обеспечения государственных нужд. Здесь рассмотрены общественные расходы как совокупность
расходов по предоставлению обществу материальных благ и услуг, а также осуществление социальной помощи и общественного страхования. Причем, общественные расходы на материальные блага и услуги должны быть равноценны спросу на общественные блага, а также
производству и потреблению частных благ.
Государственные нужды выражают потребности в жизнеобеспечении и безопасности населения страны. Продукция, обеспечивающая государственные нужды, приобретается на основе государственных закупок, которые являются важной стороной государственного заказа.
Рассмотрены такие сферы деятельности в государственном заказе, как оборонный заказ,
научные исследования, государственные резервы, подрядные работы, продовольственные фонды.

LILIA KIRAKOSYAN
PRODUCTION AND FINANCING OF GOODS AND SERVICES IN PUBLIC SECTOR
Key words: public expenses, public sector, public goods,
private goods, government order, military
order, government reserves, foodstuff funds,
government client
The article discusses processes of acquisition and regulation of goods and services necessary for
satisfaction of government needs. Public expenses as aggregate expenses for provision of material
goods and services to society as well as rendering social assistance and public insurance are considered
in the article.
Government needs express requirements for subsistence and security of population. Output
meeting government needs is acquired through government purchases representing important component of government order. Such activities of government order as defence order, research, government
reserves, contractor works, foodstuff funds are also considered in tha article.
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ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. պետություն, պետական կառավարում, պետական կառավարման մարմիններ, համակարգ, ենթահամակարգ, գործառույթ, կառուցվածք, նպատակ, համակարգային վերլուծություն
Ժամանակակից պետության կառավարումն ընթանում է մեծ անորոշության պայմաններում,
ուստի պետական կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է
տվյալ գործընթացում ընդգրկված տարրերը համակարգել և վերլուծել: Համակարգային վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու պետական կառավարման ենթահամակարգերի
կառուցվածքը, փոխկապակցվածությունը, տարրերի որակական և քանակական ազդեցությունը
ամբողջ համակարգի վրա:

Պետությունը բարդ և բազմաչափ հասարակական-քաղաքական կազմակերպություն
է, որը գործում է բազմաթիվ, տարաբնույթ ներքին և արտաքին փոփոխականների ազդեցության ներքո: Չնայած այն հանգամանքին, որ պետության կառավարումն ընթանում է
մեծ անորոշության պայմաններում, կառավարման գիտությունը հնարավորություն է տալիս համակարգելու, վերլուծելու և օպտիմալացնելու այն1: Միայն համակարգվածությունը
կարող է փոխկապակցել, նպատակաուղղել պետական կառավարման գործընթացում
ընդգրկված բազմաթիվ պետական կառավարման մարմինների, հասարակական-քաղաքական տարբեր կառույցների, պաշտոնատար անձանց, ծառայողների գործունեությունը՝
բարձրացնելով պետական կառավարման արդյունավետությունը:
Ցանկացած համակարգ, կազմված լինելով բազմաթիվ տարրերից, որոնք կապված
են բազմաբնույթ կապերով, պահանջում է համակարգային վերլուծություն, որը թույլ է
տալիս գնահատել տարբեր ենթահամակարգերի տարրերի և նրանց միջև կապերի որակական և քանակական ազդեցությունը ամբողջ համակարգի վրա: Պետական կառավարման համակարգը կազմված է հետևյալ ենթահամակարգերից (գծ. 1).

1

Кноринг В., Основы государственного и муниципального управления, учебник, 3-е доп. изд., «Экзамент»,
М., 2006, 477, с. 63.
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Ինստիտուցիոնալ
ենթահամակարգ

Կադրային
ենթահամակարգ

Տեղեկատվական
ենթահամակարգ

Մշակութային
ենթահամակարգ

Նորմատիվ-իրավական
ենթահամակարգ

Ֆունկցիոնալկառուցվածքային
ենթահամակարգ

Գծապատկեր 1. Պետական կառավարման ենթահամակարգերի կառուցվածքը1

Պետական կառավարման առաջին ենթահամակարգը ինստիտուցիոնալն է: Այս ենթահամակարգն ընդգրկում է այն բոլոր մարմինները, ինստիտուտները, որոնք ունեն պետական իշխանություն և իրավասու են իրականացնել պետական կառավարում: ՀՀ-ում
ինստիտուցիոնալ ենթահամակարգի ձևավորումը պայմանավորված է ՀՀ սահմանադրությամբ նախատեսված՝ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքներով և իշխանության մարմինների ձևավորման առանձնահատկություններով: ՀՀ-ում պետական կառավարման ինստիտուցիոնալ ենթահամակարգն ունի հետևյալ կառուցվածքը (գծ. 2).
ՀՀ սահմանադրություն

ՀՀ նախագահի
ինստիտուտ

ՀՀ ԱԺ

ՀՀ գործադիր
իշխանության
մարմիններ

ՀՀ սահմանադրությամբ և
օրենքներով
ստեղծված մարմիններ

ՀՀ դատական
իշխանության
մարմիններ

Գծապատկեր 2. ՀՀ ինստիտուցիոնալ ենթահամակարգի կառուցվածքը
1

Грицюк Т., Система государственного и муниципального управления, учебник для вузов, М., РДЛ, 2004.,
592 с., с. 103-106.
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Հաջորդը` նորմատիվ - իրավական ենթահամակարգն է: Դա պետական կառավարման հիմքն է, որը՝
 ապահովում է իշխանության հավասարակշռված տարանջատումը և համակարգված գործունեությունը,
 կազմակերպում ու կանոնակարգում է պետական մարմինների և ինստիտուտների
գործունեությունը,
 կարգավորում է պետության և հասարակության հարաբերությունները:
Այս ենթահամակարգը ներառում է սահմանադրական դրույթները, օրենքները, ենթաօրենսդրական իրավական ակտերը:
ՀՀ-ում նորմատիվ-իրավական ենթահամակարգը կանոնակարգվում է ՀՀ սահմանադրությամբ, 2002 թ. ընդունված՝ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքով և ենթաօրենսդրական ակտերով: «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում է իրավական ակտերի համակարգը, որն ունի հետևյալ աստիճանակարգությունը (գծ. 3):
ՀՀ նորմատիվ - իրավական ենթահամակարգում կարևոր նշանակություն ունեն միջազգային պայմանագրերը, քանի որ ՀՀ իրավական համակարգը կառուցվում է միջազգային նորմերին համապատասխան: ՀՀ օրենքներն ու իրավական այլ ակտերը պետք է համապատասխանեն միջազգային իրավունքի համընդհանուր նորմերին և սկզբունքներին1:
Պետական կառավարման կարևոր ենթահամակարգերից է կոմունիկացիոն ենթահամակարգը, որն ունի հիմնականում պաշտոնական բնույթ: Այս ենթահամակարգը ներառում է պետական կառավարման մարմինների իրավական ակտերի ընդունումը, դրանց
հրապարակումը, հասարակության իրազեկումը, ինչպես նաև հասարակության հետ կապերի ապահովումը:
Պետական կառավարման կոմունիկացիոն ենթահամակարգի արդյունավետությունը
մեծապես կախված է նաև օպերատիվ և ոչ պաշտոնական տեղեկատվության փոխանակման գործընթացից, որն ապահովում է կառավարման տարբեր մարմինների և կառավարման մակարդակների միջև կապը:
Հաջորդը ֆունկցիոնալ (գործառութային)-կառուցվածքային ենթահամակարգն է: Այս
ենթահամակարգի բնույթը հասկանալու համար փորձենք առանձին վերլուծության ենթարկել ենթահամակարգի տարրերից յուրաքանչյուրը` բացահայտելով պետական կառավարման գործառույթները և կառուցվածքները: Համակարգային մոտեցման տեսանկյունից, համակարգի գործառույթները ձևավորվում են՝ ելնելով նպատակներից, իսկ կառուցվածքները՝ գործառույթներից2:
Ձևավորել և հիմնավորել պետական կառավարման նպատակները շատ դժվար ու
պատասխանատու աշխատանք է: Նպատակները ձևավորվում են՝ ելնելով պետության
հնարավորություններից և հասարակության պահանջմունքներից: Ուստի անհրաժեշտ է,
որ վերջիններս բացահայտվեն և ուսումնասիրվեն, գնահատվեն, սահմանվեն գործունեու1
2

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, 2002, հոդ. 21:
Радченко А., Основы государственного и муниципального управления: системный подход, учебник. 3-е
изд., перераб. и доп., М., ИКЦ "Март", Ростов н/Д, 2007, 608 с., с. 81.
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թյան ուղղությունները, որոնք պետք է իրագործվեն պետական կառավարման առանձին
կազմակերպական կառուցվածքների կողմից: Այս ամենը ցույց է տալիս, որ պետական
կառավարման գործառույթները և կառուցվածքները պետական կառավարման նպատակների նկատմամբ ստորադաս են, այսինքն՝ նպատակները, դրանցից բխող խնդիրները
պայմանավորում են պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործառույթները,
իսկ վերջիններս էլ` կառուցվածքները:
ՀՀ սահմանադրություն

ԱԺ օրենքներ
ԱԺ որոշումներ
ՀՀ նախագահի հրամանագրեր
ՀՀ նախագահի կարգադրություններ
ԱԺ նախագահի որոշումներ
ՀՀ Կառավարության և վարչապետի
որոշումներ
Օրենսդիր, գործադիր, դատական
մարմինների իրավական ակտեր
ՏԻՄ մարմինների
իրավական ակտեր

Պետական և համայնքային
հիմնարկների և իրավաբանական
անձանց իրավական ակտեր
Իրավաբանական անձանց
իրավական ակտեր
Գծապատկեր 3. Իրավական ակտերի աստիճանակարգությունը ՀՀ-ում1
1

Գծապատկերը կազմվել է 2002 թ. ընդունված «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա:
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Պետական կառավարման գործառույթը նպատակաուղղված, կարգավորող, վերահսկող ներգործություն է, որի միջոցով պետական կառավարման համակարգն ապահովում է պետության գործառույթների իրագործումը:
Կազմակերպական կառուցվածքների ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն ունեն արտաքին միջավայրի գործոնների բազմազանությունը, փոխկապակցվածությունը, ինչպես
նաև, անորոշությամբ պայմանավորված, պետական կառավարման գործառույթների փոփոխությունը, դրանց համապատասխանելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ կազմակերպական կառուցվածքների անընդհատ կատարելագործումը:
Ֆունկցիոնալ-կառուցվածքային վերլուծությունը պարզաբանում է, թե ինչպիսին են
պետական կառավարման համակարգը և գործընթացը, ինչ գործառույթներ են իրականացվում պետության մեջ, և պետական որ կառույցն իրավունք ունի իրականացնելու գործառույթներից յուրաքանչյուրը:
Ֆունկցիոնալ-կառուցվածքային ենթահամակարգի վերլուծությունը բացառում է.
 պետական կառավարման որևէ գործառույթի անտեսում,
 պետական կառավարման տարբեր մարմինների կողմից պետական կառավարման գործառույթների կրկնություն:
Պետական կառավարման կարևոր ենթահամակարգերից է կադրայինը: Ցանկացած
պետություն, անկախ կառավարման ձևից, իշխանության կառուցվածքից, հնարավորություններից, իրավական համակարգից, կառավարման արդյունավետությամբ աչքի է ընկնում այն դեպքում, երբ պետական կառավարման գործընթացում ընդգրկված են արհեստավարժ կադրեր, ովքեր ունակ են ձևավորելու և գործի դնելու պետական կառավարման
մյուս ենթահամակարգերը: ՀՀ-ում այս ենթահամակարգի բարեփոխումները սկիզբ առան 1995 թ.՝ ՀՀ սահմանադրության ընդունմամբ: Հետագայում՝ 2001 թ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին», 2011 թ. «Հանրային ծառայության մասին», հատուկ ծառայությունների մասին օրենքների ընդունմամբ հնարավորություն ընձեռվեց պետական կառավարման համակարգը համալրելու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային
ունակությունների տիրապետող կադրերով:
Հաջորդը` մշակութային ենթահամակարգն է, որն ընդգրկում է կառավարման մարմինների, պաշտոնատար անձանց, պետական ծառայողների կառավարչական գործունեության կուլտուրան: Այս ենթահամակարգը ձևավորում է ամբողջ պետական համակարգի կերպարը, ուստի պետք է կառուցվի ավանդույթների, ազգային մտածողության,
բարոյական նորմերի հիման վրա:
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АСМИК АРУТЮНЯН
АНАЛИЗ ПОДСИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: государство, государственное управление,
органы госуправления, система, подсистема, функция, структура, цель, системный
анализ
Современное управление государством проводится в условиях значительной неопределенности. Следовательно, с целью повышения эффективности государственного управления,
необходимо систематизировать и анализировать элементы, включенные в процесс государственного управления. Анализ системы дает возможность определять структуру подсистем
государственного управления, взаимосвязь, качественное и количественное влияние элементов
на всю систему.

HASMIK HARUTYUNYAN
SUBSYSTEMS ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION
Keywords:

state, public administration, state government
bodies, system, subsystem, function, structure,
goal, system analysis

Currently, public administration is conducted under conditions of great uncertainty. Therefore, to
increase public administration efficiency, elements involved in public administration process need to be
coordinated and analyzed. The system analysis enables to identify structure of public administration
subsystems, interrelationship, qualitative and quantitative impact of elements on the whole system.
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ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ԵՊՀ

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԱՍՊԵԿՏԸ
Հիմնաբառեր. տարածքային պլանավորում, ռեկրեացիա,
զբոսաշրջություն, տարաբնակեցման համակարգ, ռեկրեացիոն գոտի, կայուն զարգացում
Տարածքային պլանավորման հիմնական գործիքը տարածքի գործառնական գոտիավորումն
է: Գեղարքունիքի մարզի տարածքի բաժանումը գործառնական գոտիների բխում է գործունեության տարաբնույթ տեսակների զարգացման համար ռեսուրսների առկայությունից և բնութագրից:
Այն նպատակ ունի ուսումնասիրելու տարածքի օգտագործման առավել նախընտրելի ուղղությունները` պլանավորմամբ հաստատված տնտեսական գործունեության սահմանափակումներով, որպեսզի պահպանվի տարածաշրջանի բնառեսուրսային, ռեկրեացիոն և բնապահպանական նշանակությունը:

Գեղարքունիքի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գիտականորեն չհիմնավորված պլանավորումը հանգեցրեց այդ տարածաշրջանի և դրա բնական պաշարների
ինտենսիվ յուրացմանն ու դրանով պայմանավորված՝ բնակչության արագընթաց աճին և
շրջակա միջավայրի ուրբանացմանը, որոնց հետևանքով անհամեմատ մեծացավ Սևանա
լճի արդյունաբերական և գյուղատնտեսական աղտոտվածությունը: Գեղարքունիքի մարզի տարածքային համաչափ և կայուն զարգացման գերակա խնդիր է համարվում Սևանա
լճի ջրի որակի և կենսաբազմազանության պահպանությունը: Սևանա լիճը և դրա ջրհավաք ավազանը Հայաստանի բնակչության հանգստի կարևորագույն բազաներից են՝ միջազգային զբոսաշրջության զարգացման մեծ հեռանկարներով: Խորհրդային տարիներին
մշակվել էր ռեկրեացիայի զարգացման համալիր ծրագիր, և սկսվել էին ռեկրեացիոն կառուցապատման լայնածավալ աշխատանքներ: Սակայն 1990-ական թվականներից հետո
տնտեսական վերափոխումների, սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակի և կառավարման անկատար համակարգի հետևանքով գրեթե ամբողջապես կազմալուծվեց այդ ծրագրի իրականացումը, դրա փոխարեն սկսվեց Սևանա լճի առափնյա գոտու տարերային ու
չհամակարգված ռեկրեացիոն յուրացում՝ առանց պահպանելու լճի և դրա առափնյա գոտու էկոհամակարգերի աղտոտվածությունը բացառող նորմերը, որ խիստ բացասական է
անդրադառնում մարզի բնականոն զարգացման վրա: Գեղարքունիքի մարզը հարուստ է
բնական և մարդածին ռեկրեացիոն ռեսուրսներով, որոնք կարող են տեղում խթանել
տնտեսական զարգացումը, ստեղծել բնակչության հանգստի և բուժման լավագույն միջավայր ու նպաստել տարաբնակեցման համակարգի համաչափ զարգացմանը, ինչպես նաև
Հայաստան-Արցախ տարածքային և տնտեսական կապերի ուժեղացմանը:
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Ռեկրեացիայի կայուն զարգացման և Սևանա լճի վրա դրա բացասական ազդեցությունների մեղմման միջոցառումները նպատակաուղղված են՝
 մարզի ռեկրեացիոն համալիրի սոցիալ-տնտեսական և տարածքային պլանավորման ռեկրացիոն ուղղվածության ապահովմանը,
 էկոհամակարգերի ռեկրեացիոն ազդեցությունների թույլատրելի նորմերի և տարողունակության սահմանմանը,
 էկոլոգիապես անվտանգ ռեկրեացիոն ենթակառուցվածքի զարգացմանը:
Այդ առումով, հրատապ է համարվում Գեղարքունիքի մարզի ռեկրեացիոն տարածքային համակարգի ձևավորումը, որը կնպաստի էկոլոգիական հիմնախնդրի համապարփակ լուծմանն ու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Գեղարքունիքի մարզի ռեկրեացիոն համակարգի կարևոր տարածքային միավորի` ռեկրեացիոն գոտու ձևավորման
համար Սևանա լճի և Գետիկ գետի ջրհավաք ավազանների ռեկրեացիոն ներուժի հնարավորությունները մեր կողմից գնահատվել են տարբերակված` յուրաքանչյուր ճյուղի
զարգացման համար ակտիվ և սահմանափակող բնական և սոցիալ-տնտեսական գործոնների համադրումով:
Ռեկրեացիոն գոտու տարածքային սահմանների ձևավորման համար հիմք են ծառայել բնական լանդշաֆտների և ռեսուրսների տարածքային բաշխվածությունը, ռեկրեացիոն ռեսուրսների և տարածքների արդյունավետ օգտագործման խնդիրները, քաղաքաշինական զարգացման առանձնահատկությունները, ռեկրեացիոն տարերային կառուցապատման կարգավորման անհրաժեշտությւնը:
Գեղարքունիքի ռեկրեացիոն գոտու մեջ ներառել ենք ամբողջ մարզը՝ ըստ հետևյալ
գործոնների.
 Սևանա լճի և Գետիկ գետի ջրհավաք ավազանի լանդշաֆտային-աշխարհագրական ամբողջական կառուցվածքի և Գեղարքունիքի մարզի վարչական սահմանների
համընկնում,
 Սևանա լճի ափից մինչև հարակից լեռնաշղթաների ջրբաժաններ հեռավորությունը 20-25 կմ է, խմելու ու հանքային ջրերի սանիտարական–պաշտպանիչ երրորդ գոտու սահմանը հասնում է մինչև լիճը շրջափակող լեռնաշղթաների ջրաբաժան գիծ,
 բնական ռեսուրսների պահպանում, վերարտադրություն, բնական, մշակութային
լանդշաֆտների, պատմամշակութային հուշարձանների պահպանություն, ռեկրեացիոն ներուժի բարելավում և արդյունավետ օգտագործում, ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպում, մարզի տնտեսության վերահսկման անհրաժեշտություն,
 մարզի ինքնակառավարման, տնտեսական ինքնաբավարարման, հողի մասնավոր
շուկայի առկայության պայմաններում ռեկրեացիոն ճյուղի զարգացման դեր,
 մարզի անհամաչափ տարաբնակեցման համակարգ և սահմանամերձ գոտու առկայություն:
Վերը նշված հիմնախնդիրները ստեղծել են Գեղարքունիքի մարզի սոցիալ-տնտեսական կազմակերպման և էկոլոգիական խնդիրների բարդ փոխկապակցվածություն, որտեղ տարածքը հանդես է գալիս որպես ինտեգրող կատեգորիա: Տարածքի պլանավոր208

ման կառուցվածքի արդյունավետությունից է կախված ոչ միայն տարաբնակեցման համակարգի կատարելագործումը, տնտեսության տեղաբաշխումը, այլև բնապահպանական
միջոցառումների իրականացման նպատակաուղղվածությունը, իսկ մյուս կողմից` տարածքի հավասարակշռված բնօգտագործումը կարևոր նախադրյալ է ստեղծում տարաբնակեցման համակարգի զարգացման և տնտեսության տարբեր ճյուղերի տեղաբաշխման
համար:
Գեղարքունիքի մարզի ռեկրեացիոն գոտում հիմնական ծանրաբեռնվածությունը բաժին է ընկնում Սևանա լճի ափամերձ տարածքին, որի սահմանները համընկնում են
«Սևան» ազգային պարկի՝ գոյություն ունեցող սահմանների հետ, որտեղ գտնվում են նաև
Ձկնագետի, Գավառի, Լիճքի հանքային ջրերը, Մարտունու, Գիլիի բուժիչ տորֆերը, կլիմայաբուժության (օդաբուժության, արևաբուժության) համար բարենպաստ լճի հյուսիսային, հյուսիսարևելյան ափերը, սահմանափակ բարենպաստ հարավարևելյան ափերը, ռեկրեացիոն օբյեկտներով ինտենսիվ կառուցապատված հյուսիսարևմտյան, հյուսիսային
ափերը:
Լճի ափամերձ տարածքի ռեկրեացիոն բեռնվածությունը փոքրացնելու նպատակով
անհրաժեշտ է օգտագործել խորքային ընդլայնման հնարավորությունները, որոնցից են.
 լիճ թափվող գետերի հովիտները, Գետիկի հովիտը (գերակշռում են 1900-2100
մետր բացարձակ նիշերը), անտառները,
 լճի արևմտյան ափամերձ շերտին հարող ռեկրեացիոն տարածքները` կլիմայաբուժության և ձմեռային սպորտի կազմակերպման բարենպաստ պայմաններով,
հարթ ռելիեֆով, ժայռային գրունտներով, թալասոթերապիայի կազմակերպման
հնարավորություններով,
 Փամբակի, Գեղամա, Վարդենիսի լեռնաշղթաների ծովահայաց լանջերը` ձմեռային սպորտի և հանգստի կազմակերպման համար,
 բնական և պատմամշակութային հուշարձանները,
 ագրոհամալիրի ներուժի օգտագործումը,
 բնակավայրերի ռեկրեացիոն գործառույթի վերաիմաստավորումը,
 ենթակառուցվածքների կատարելագործումը:
Նման ընդգրկումներով ձևավորված գոտին կարող է ծառայել որպես ռեկրեացիոն
բազմազան գործունեության համար բարենպաստ տարածք, որի կազմակերպման նպատակով անհրաժեշտ է միասնական համալիր ծրագրի մշակում` բնական և սոցիալ-տնտեսական համակարգերի փոխկապակցված տարրերի համընդհանուր տեղաբաշխումով:
Գեղարքունիքի մարզի ռեկրեացիոն գոտու ձևավորումը հնարավոր է իրագործել ամբողջ մարզի տարածքային պլանավորմամբ՝ լանդշաֆտային գործիքի կիրառմամբ: Պլանավորման գործընթացում խիստ կարևորվում է տարածքի տարբերակված գործառնական գոտիավորումը, որի նպատակը տարբեր նշանակության ենթագոտիների, տեղամասերի ձևավորումն է` տարածքի յուրացման որոշակի ռեժիմների (ինտենսիվ, էքստենսիվ,
արգելոցային), ինչպես նաև ռեկրեացիոն գործունեության գերադասելի ձևի որոշումով.
 ըստ բարձունքային գոտիների` մերձափնյա, նախալեռնային, լեռնային,
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ըստ գործառույթի` բուժում, հանգիստ, մարզական, ճանաչողական մասնագիտացված կամ բազմագործառնական,
 ըստ օգտագործման ժամկետի` երկարատև, կարճատև, խառը,
 ըստ տեղակայման` միջբնակավայրային, ներբնակավայրային, արվարձանային:
Գեղարքունիքի մարզի ռեկրեացիոն նպատակներով տարբերակված գործառնական
գոտիավորումը կատարել ենք՝ ըստ վերընթաց գոտիների, առանձին ջրհավաք ավազանների և բնամարդածին լանդշաֆտների նշանակության:
Ռեկրեացիոն գոտու տարածքը կարելի է բաժանել հետևյալ ենթագոտիների.
 Սևանի ափամերձ ենթագոտի (ընդգրկում է «Սևան» ազգային պարկի գոյություն
ունեցող սահմանը` Սևանը օղակող ավտոմայրուղուց մինչև լճի հեռանկարային
մակարդակի 1904 մետր նիշը),
 նախալեռնային-գետահովտային ենթագոտի (ընդգրկում է ինտենսիվ և թույլ յուրացված ափամերձ ենթագոտուն հարող տարածքը, պահուստային տարածքները,
մինչև 2100 մ բացարձակ բարձրություն ընդգրկող գետահովիտները),
 լեռնային ենթագոտի (ընդգրկում է թույլ յուրացված և տարաբնակեցման համար
անբարենպաստ գոտիները` Փամբակի, Գեղամա, Վարդենիսի լեռնաշղթաների
լճահայաց լանջերը` 2100-ից մինչև 3000-3500 մետր բարձրություններ):
Սևանա լճի շուրջ ձևավորվող ռեկրեացիոն գոտու կառուցվածքն ինտենսիվ և էքստենսիվ յուրացված ռեկրեացիոն տարածքների համակցության սխեմատիկ դինամիկ մոդել է, որն արտահայտում է բնական միջավայրի հիմնական տարրերի և կառուցապատման փոխկապակցված տեղաբաշխման առանձնահատկությունները:
Գեղարքունիքի մարզի տարածքային պլանավորման հիմնական տարրերն են.
 գոտիական (գործառնական գոտիավորմամբ առանձնացված ենթագոտիներ, տեղամասեր):
 կետային` հատակագծային կենտրոններ (բնակավայրեր` հանգստի, բուժման, տուրիզմի կենտրոններ, առանձին տեղադրված ռեկրեացիոն համալիրներ, ճանաչողական զբոսաշրջության օբյեկտներ),
 գծային` հատակագծային առանցքներ (լանդշաֆտային-երթուղային միջանցքներ`
կազմակերպված ավտոմայրուղիների, գետահովիտների երկարությամբ, գեղեցիկ
լանդշաֆտի տեղամասերով՝ որպես զբոսաշրջային երթուղիներ օգտագործելու
նպատակով):
Արդյունքում՝ Գեղարքունիքի մարզի ռեկրեացիոն գոտու պլանավորման հեռանկարային կառուցվածքի մոդելավորումով (ի տարբերություն ափամերձ շերտի՝ գոյություն ունեցող գծային կառուցապատման միտումների) հնարավոր է լճի շուրջ օղակաձև ձևավորվող
ենթագոտու և դրա խորքային ընդլայնման հնարավորությունների յուրացումով (նախալեռնային-գետահովտային, լեռնային ենթագոտիների, պահուստային տարածքների հաշվին), բազմակենտրոն (Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս) ռեկրեացիոն համակարգի ձևավորում:
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Նման տարածքային ընդգրկումներով ռեկրեացիոն գոտու ձևավորումը հնարավորություն կտա ստեղծելու տարածքի օգտագործման ավելի զարգացած և տարողունակ մոդել,
որի համար անհրաժեշտ է.
 ափամերձ ենթագոտում կարգավորել ռեկրեացիոն համալիրների կառուցապատումը` բնականոն ձևով ընդմիջելով գոյություն ունեցող հատուկ պահպանվող տարածքներով (արգելավայրերով և արգելոցներով), որոնք կարող են ծառայել որպես
բուֆերային տեղամասեր,
 նախալեռնային-գետահովտային ենթագոտու համայնքների տարածքային հնարավորություններն օգտագործել ռեկրեացիոն նպատակներով` Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս քաղաքներին տալով ռեկրեացիոն բազմագործառույթ կենտրոնների կարգավիճակ,
 ձևավորել ռեկրեացիոն պարկեր և դրանց շուրջ խմբավորել ռեկրեացիոն համալիրներ,
 ձևավորել գյուղական բնակավայրերի ռեկրեացիոն գործառույթները և զարգացնել
ենթակառուցվածքները:
Այսպիսով՝ տարածքի պլանավորման և համալիր ծրագրերի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում և ողջ Գեղարքունիքի մարզում
ստեղծել ռեկրեացիոն արդյունաբերության միասնական համակարգ, որը կդառնա այս
տարածաշրջանի եկամտաբեր, աշխատատար և էկոլոգիապես համեմատաբար անվնաս
հեռանկարային տնտեսության ճյուղ: Դա կզարգանա ռեկրեացիոն արդյունաբերության
համալիր ծրագրի իրագործման և ռեկրացիոն տարածքագործառնական կառուցապատման ճանապարհով:

НАРЕК АРУТЮНЯН
РЕКРЕАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ГЕГАРКУНИКСКОГО РЕГИОНА
Ключевые слова: территориальные планирования, рекреация, туризм, системы расселения, рекреационные зона, устойчивое развитие
Основным инструмент территориального планирования является функциональное зонирование территорий. Подразделение территории Гегаркуникского региона на функциональные
зоны основывается на выявлении различий территории по наличию и характеру ресурсов для
развития разнообразных видов деятельности. Оно имеет целью обоснование наиболее предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с установлением планомерных ограничений ведения хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и рекреационной роли региона.
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NAREK HARUTYUNYAN
RECREATIONAL ASPECT OF GEGHARKUNIK REGION TERRITORIAL PLANNING
Key Words: territorial planning, recreation, tourism, settlement systems, recreational zones, sustainable
development
The main tool of territorial planning is functional zoning of territory. Division of Gegharkunik
region into functional zones is based on identification of territory differences by availability and nature
of resources for development of various activities. It aims at studying most preferred zone trends for
using territories with planned restrictions of economic activity to maintain environmental, natural
resources and recreational role in the region.

ՆՈՒՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԻՐԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. իրացման խթանում, զեղչեր, բոնուս քարտեր,
մրցույթներ, նվերներ, հավատարիմ (մշտական) սպառողներ, առևտրային անձնակազմ, արտադրողներ
Հոդվածում ուսումնասիրվում են արտադրանքի իրացման խթանման համակարգի կազմակերպման ժամանակակից մոդելի տեսամեթոդական հիմքերը: Իրականացվում է դրա՝ գոյություն
ունեցող կառուցվածքի տարանջատում կամ բաժանում: Բացահայտվում են իրացման քաղաքականության հիմնական փուլերը, ուղղությունները, գործիքները և սուբյեկտները: Հիմնավորվում է ինտեգրված և համալիր մոտեցումների օգտագործման անհրաժեշտությունը տվյալ ոլորտում:

Բծախնդիր սպառողը ժամանակակից շուկայում ձեռք բերած ապրանքների մեջ ցանկանում է տեսնել լրացուցիչ օգուտներ։ Այն գնորդները, ովքեր այնքան էլ իրազեկ չեն որոշ
կատեգորիաների ապրանքների շուկայական միջին գներին, կտրոնները և զեղչերը համարում են շահավետ առաջարկներ և որոշում գնել այս կամ այն մակնիշի ապրանքներ։
Սա, կարող ենք ասել, սպառողական վարքագծի վերլուծության հիմնական կարծրատիպն է։
Սպառողների խոսքից երևում է, որ նրանց համար այս կամ այն մակնիշի ապրանքի
գնման որոշման վրա մեծ մաս չափով ազդում է կտրոնների, զեղչերի առկայությունը (սակայն սա չի նշանակում, որ սպառողները պարտադիր գնում են ամենաէժան ապրանքները, հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ իրացման խթանման մեթոդները գնումների ժամանակ ուղղակի որոշակի խթան են)1։
1
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Ամեն տարի սպառողական շուկայում նորանոր բրենդներ են ի հայտ գալիս։ Արտադրողների ցանկությունը՝ բավարարելու սպառողների նույնիսկ ամենանեղ շրջանակը,
հանգեցնում է նրան, որ շատ նոր մակնիշներ են հայտնվում շուկայում, որոնք էլ, իրենց
հերթին, սպառողների մոտ խառնաշփոթ են առաջացնում ընտրություն կատարելիս1։
Հաճախ ֆիրմաները դիմում եմ իրացման խթանման այնպիսի մեթոդների, ինչպիսիք
են, օրինակ, զեղչերը, կուպոնները, պարգևատրումները և այլն։ Այս ամենը, իհարկե, արվում է նրա համար, որ սպառողը սկսի «ճանաչել» բրենդը և ցանկանա գնել այն։ Իրացման խթանման հնարավորությունների ճիշտ օգտագործման համար անհրաժեշտ է ձևակերպել որոշակի ռազմավարական նպատակներ2։
Իրացման խթանումը սպառողական շուկայում կօգնի՝
 Փորձնական գնումների խթանմանը. եթե ֆիրման ցանկանում է գրավել սպառողների նոր շրջանակ, ապա իրացման խթանման միջոցների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս իջեցնելու սպառողների ռիսկերը նոր ապրանք գնելիս։ Գների իջեցումը կամ զեղչեր առաջարկելը կարող է խթանել փորձնական գնումները։
 Խոշոր գնումների խթանմանը. գների իջեցումը և մեկ ապրանքի գնով երկու ապրանք ձեռք բերելը կարող են դրդել սպառողներին խոշոր գնումների։
 Նոր բրենդի դուրսբերմանը. հաճախ իրացման խթանման միջոցներն օգտագործվում են նոր բրենդը շուկա դուրս բերելու համար՝ սպառողների ուշադրությունը
սևեռելով դրա փորձարկմանը։
 Մրցակցային ռազմավարության ջախջախմանը. երբ ֆիրման իմանում է, որ մրցակիցը պատրաստվում է նոր բրենդ դուրս բերել շուկա և գովազդային արշավներ
անցկացնել, ինքն է սկսում ձեռնարկել միջոցառումներ՝ առաջարկելով զեղչեր, ապրանքի լրացուցիչ քանակություն, այսկերպ խանգարելով մրցակցին՝ գրավելու հաճախորդների ուշադրությունը նոր բրենդի նկատմամբ3։
Իրացման խթանման նպատակներին հասնելու համար պետք է օգտագործել տարբեր միջոցներ։ Այս կամ այն միջոցների ընտրությունը կախված է նպատակներից։ Ընդհանուր առմամբ, մեթոդները կարելի է միավորել երեք մեծ խմբերում`
 գնային առաջարկ կամ գնային մեթոդներ (գների իջեցում, կտրոններ, զեղչեր, պարգևատրումներ, գումարի վերադարձի երաշխիք և այլն),
 բնական առաջարկ (նվերներ գնորդներին, նմուշների տրամադրում, ակցիաներ և
այլն),
 ակտիվ առաջարկ (մրցույթներ, խաղեր, վիճակախաղ և այլն):
Գնային առաջարկ
Սպառողները շատ զգայուն են իջեցված գների հանդեպ: Եթե սպառողին խնդրենք,
որ բացատրի իր այս վարքագիծը, նա կխոստովանի, որ իրեն գայթակղում են ապրանք1
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ները, որոնց գները ժամանակավոր իջեցվում են, և այդ երկու մրցակցող ապրանքներից
նա կնախընտրի այն, որի գինն ավելի է իջեցված։ Չնայած դրան, սպառողները կարող են
անվստահությամբ վերաբերվել այն բանին, որ գներն անընդհատ են իջեցվում, ուստի
մշտական իջեցումը նպատակահարմար չէ։
Բնական առաջարկ
Կախված առաջարկվող ապրանքներից` կարելի է առանձնացնել խթանման միջոցառումների երեք մեծ կատեգորիաներ՝
1. ուղիղ (տրամադրվում է ապրանքի հետ) և հրատապ մրցանակներ,
2. ապրանքների նմուշների տրամադրում (որոշ քանակի ապրանքների ներկայացում
փորձարկման և վարձակալման համար),
3. սեմպլիգների կազմակերպում:
Ակտիվ առաջարկ
Այստեղ միավորվում են խթանման այն ձևերը, որոնք պահանջում են սպառողների
ակտիվ մասնակցություն։ Կարող ենք առանձնացնել երկու հիմնական խմբեր՝
 մրցույթներ, որոնք սպառողներից պահանջում են հետևողականություն, սկզբունքայնություն, հաղթողն ընտրվում է ոչ թե պատահականության, այլ ընտրովի
սկզբունքով,
 վիճակախաղեր և խաղեր, որոնց կարելի է մասնակցել առանց ապրանք գնելու, և
այս ձևը մասնակիորեն կամ ամբողջապես հիմնված է պատահականության վրա։
Այս երկու մեթոդներն էլ ունեն առավելություններ, քանի որ, առաջարկելով հետաքրքիր
շահումներ, շատերին են կարողանում գրավել իրենց կողմը։
Հեռուստախաղերի զարգացումը խթանման տեխնոլոգիաները դարձրել են ավելի
հայտնի և հասանելի բոլորին1։
Սպառողներին խթանելը կարող է լինել ընդհանուր և ընտրովի։ Եթե բոնուս է տրվում
յուրաքանչյուր գնորդի, ապա այս կարգի խթանումը կոչվում է ընդհանուր, իսկ բոնուսը՝
նվեր: Եթե բոնուսը տրվում է ոչ թե ամեն մի գնորդի, և դրա քանակը սահմանափակ է,
ապա խթանումը կոչվում է ընտրովի։
Ընտրովի խթանման առավելությունը բոնուսների քանակի և արժեքի նախապես որոշումն է։ Թերություն է համարվում այն, որ ոչ բոլոր գնորդներին է բաժին հասնում, և չստացողների շրջանում ձևավորվում է բացասական վերաբերմունք ֆիրմայի, առևտրային մակնիշի նկատմամբ։
Նման խնդիր չի առաջանա իրացման ընդհանուր խթանման ժամանակ, բայց այս
դեպքում էլ կազմակերպիչները չեն կարող նախապես հաշվել ծախսերի ծավալը։ Այս դեպքում կարևորվում է գնումների հնարավոր քանակի կանխատեսումը։
Պետք է նշել, որ ընդհանուր և ընտրովի խթանում կարող է կիրառվել ինչպես ոչ գնային բոնուսների (նվերներ, մրցանակներ), այնպես էլ զեղչերի ժամանակ։ Կարելի է անցկացնել վիճակախաղ, որի մրցանակը զեղչ է1։
1
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Այժմ քննարկենք այն մեթոդները, որոնք ուղղված են առևտրային անձնակազմին։
Մարքեթինգը փոխել է արտադրող-ձեռնարկություն-առևտրային ցանց հարաբերությունը։
Իրացման ծառայությունը շատ բան կարող է ասել արտադրողի մասին, քանի որ դրա մակարդակից է կախված ձեռնարկության գործնեության արդյունավետությունը։ Եթե իրացումը խթանող աշխատակիցները հետաքրքրված չեն ապրանքով, ապա առևտրային ցանցը
ուշադրություն չի դարձնի ապրանքին, և այն կդառնա ոչ շահութաբեր։
Բաշխումը մի շղթա է, որը կապում է արտադրողին սպառողի հետ` միջնորդների համակարգի միջոցով։ Դա առևտրային անձնակազմն է, մեծածախ և մանրածախ միջնորդները, այն անձինք, ովքեր ազդում են սպառողի ընտրության վրա2։
Սպառողի վրա արդյունավետ ազդեցություն ունենալու համար պետք է օգտագործել
հատուկ ջանքեր։ Խթանողից պահանջվում է գտնել համապատասխան մոտեցումներ
ապրանքի բաշխման ժամանակ սուբյեկտներին շահադրդելու համար։
Արտադրողից սպառող ճանապարհին ապրանքն անցնում է մի միջնորդից մյուսին՝
մինչև վաճառքի կետ հասնելը։ Եվ նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է, իր հերթին, «հեշտացնի» այդ ճանապարհը։
Իմանալով առևտրային անձնակազմի պահանջմունքները (հարգանք, ինքնահաստատում և այլն)` ձեռնարկությունը չպետք է ձգտի անընդհատ խթանել նրանց։ Առևտրային
աշխատողների խթանումը պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում, որոշակի խնդիրներ
լուծելիս, հակառակ դեպքում դա անարդյունավետ կլինի։ Խթանման միջոցով կարելի է
միավորել անձնակազմի ուժերը կարճ ժամանակահատվածում` ձևավորելով «կորպորատիվ ուժ»։
Սեփական առևտրային անձնակազմին խթանելու միջոցով ձեռնարկությունը կարող է
լուծել տարբեր խնդիրներ։
Ամփոփելով նշենք, որ իրացման խթանման ժամանակակից մեթոդները կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ.
 սեմպլինգներ,
 տրայվերտայզինգ (ապրանքի տրամադրում փորձարկման նպատակով որոշակի
ժամանակով),
 տրանսյումերիզմ (ապրանքի վարձակալում որոշ ժամանակով),
 զեղչերի և նվեր քարտերի տրամադրում,
 մրցույթներ և վիճակախաղեր,
 ակցիաներ,
 նվերներ,
 գովազդային թերթեր,
 գումարի վերադարձի երաշխիք,
 հավատարիմ (մշտական) սպառողների պարգևատրում,
 առևտրային անձնակազմի խթանում:
1
2
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НУНЕ АЙРАПЕТЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
Ключевые слова: стимулирование сбыта, скидки, бонусы,
тендеры, подарки, постоянные потребители, коммерческий персонал, производители
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы организации современной модели системы стимулирования сбыта продукции предприятия. Проводится декомпозиция ее существующей структуры. Выявляются основные этапы, направления, инструментарий и субъекты сбытовой политики. Обосновывается необходимость использования интегрированного и комплексного подходов в данной сфере.

NUNE HAYRAPETYAN
MAIN TENDENCIES OF SALES PROMOTION
Key Words:

sales promotion, bonuses, rebates (allowances),
tenders, premiums (specialties), (regular) customers, commercial staff, producers

Theoretical and methodological bases of modern organization model for sales promotion of
enterprise production are considered in the article. Decomposition of its existing structure is carried
out. Main stages, directions, tools and subjects of sales policy are revealed. Necessity for integrated and
complex approaches in this sphere is explained.

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. մասնակցություն, գործոնային վերլուծություն,
քաղաքի կառավարման մարմիններ, ռեգրեսիոն մոդել, տեղական ինքնակառավարում
Հոդվածում ներկայացված է Երևան քաղաքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցության
գործոնային վերլուծության արդյունքները: Վերլուծությունն ամփոփվել է ռեգրեսիոն մոդելի կառուցմամբ, ինչի միջոցով ստացված արդյունքները հնարավորություն կտան քաղաքի կառավարման մարմիններին թիրախավորելու բնակիչների մասնակցության պոտենցիալ (հավանական) համայնքը և ուղղորդված քաղաքականություն վարելու նրանց փաստացի մասնակից դարձնելու ուղղությամբ:
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Երևան քաղաքի արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ պայմաններից է բնակիչների մասնակցությունը քաղաքի և վարչական շրջանի կառավարմանը: Սակայն շատ
դեպքերում բնակիչները պարզապես տեղյակ չեն մասնակցության ձևերի, եղանակների
և, առհասարակ, նման հնարավորության մասին: Այս առումով, արդյունավետ մասնակցություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նախևառաջ հասկանալ, թե որ գործոններն
են բնակիչներին մղում ակտիվ մասնակցության, ինչը թույլ կտա թե´ պետական կառավարման, թե´ քաղաքի կառավարման մարմիններին գնահատելու մասնակցային կառավարման հնարավորությունները և բարձրացնելու դրա արդյունավետությունը: Երևան քաղաքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցության դրդապատճառների խորացված
ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ է ոչ միայն մասնակցության երևույթը գնահատելու,
այլև կառավարման մարմինների կողմից համապատասխան մոտեցումներ ու կառուցակարգեր մշակելու և գործադրելու համար: Կարևոր է նաև հասկանալ, թե ինչ գործոնների
և փոփոխականների ազդեցությամբ են մասնակցությունից կտրված բնակիչները դառնում ակտիվ մասնակիցներ:
Քաղաքի կառավարմանը բնակիչների ուղղակի մասնակցության արդյունավետությունը և նպատակահարմարությունը պայմանավորված են նաև այն հանգամանքով, թե
կոնկրետ ովքեր են մասնակիցները և ինչ խումբ են նրանք ներկայացնում: Մասնավորապես՝ կարևոր է հասկանալ՝ որքանո՞վ են մասնակիցները ներկայացնում ամբողջ բնակչության շահերը, տիրապետում են արդյո՞ք համապատասխան գիտելիքների և կարողությունների, որպեսզի կարողանան հիմնավոր որոշումներ ընդունել: Ընդսմին, էական է
նաև հաշվի առնել՝ արդյո՞ք ուղղակի մասնակցություն ունեցող բնակիչները հաշվետու են
բնակիչների մնացյալ հատվածին: Այս առումով, համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս,
որ բնակիչների ուղղակի մասնակցությունը ապահովելու գործում կան տարբեր մոտեցումներ: Դրանցից ամենատարածվածն այն է, երբ մասնակիցների ընտրության հարցում
որևէ սահմանափակում չի դրվում, և հետևաբար՝ ուղղակի մասնակցություն են ունենում
այն բնակիչները, ովքեր պատրաստակամություն են հանդես բերում: Հաջորդ մոտեցումն
այն է, երբ քաղաքի կառավարման մարմինները որպես մասնակիցների թիրախային
խումբ ընտրում են այն բնակիչներին, ովքեր սովորական պայմաններում, առանց հատուկ
ուշադրության առավել ցածր հավանականությամբ կմասնակցեն և կտրված կլինեն սեփական համայնքի կառավարման խնդիրներից: Խոսքը վերաբերում է առավելապես
ցածր եկամուտներ ունեցող բնակիչներին, փոքրամասնություններին և այլն: Երևանի քաղաքապետին և վարչական շրջանի ղեկավարներին կից խորհրդակցական մարմինների
ձևավորումը, ըստ էության, հիմնված է մեկ այլ ընդունված մոտեցման վրա, երբ նմանօրինակ խորհուրդների կազմում ընդգրկվում են չվճարվող քաղաքացիներ, ովքեր քաղաքի
կառավարման որևէ բնագավառից ունեն համապատասխան գիտելիքներ կամ հատուկ
շահագրգռվածություն: Նրանք այդքանով իսկ պատրաստ են ժամանակ հատկացնել, աշխատանք կատարել և ներկայացնել այն բնակիչներին, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով
որոշել են ուղղակի մասնակցություն չունենալ:
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2013 թ. ընթացքում Երևանի 1004 բնակչի շրջանում հարցում է անցկացվել՝ բացահայտելու քաղաքի կառավարման գործընթացին ակտիվ մասնակցության կողմնակից և
դրան դեմ արտահայտված բնակիչների հիմնական բնութագրիչները, նրանց վերաբերմունքը մասնակցության այս կամ այն եղանակի նկատմամբ, ինչպես նաև չմասնակցելու
պատճառները: «Ակտիվ մասնակցության» գաղափարը ներկայացվել է իբրև տեղական
ինքնակառավարման մարմինների հետ բյուջեի, համայնքի զարգացման ծրագրերի համատեղ քննարկում, ինչպես նաև ազդեցություն կառավարման մարմինների կողմից ընդունվող որոշումների վրա: Նախնական հետազոտության արդյունքում արդեն իսկ
ձևավորվել էր այն կանխավարկածը, որ փաստացիորեն ակտիվ մասնակցություն
ունեցող բնակիչների տեսակարար կշիռը շատ ցածր է լինելու, այդ պատճառով հարցման միջոցով փորձ է արվել պարզելու վերոնշյալ բոլոր հարցերը: Բացի հիմնական
բնութագրիչներից, հարցաթերթիկի միջոցով փորձել ենք պարզել, թե մասնակցության
ինչպիսի եղանակներ են եղել խիստ սահմանափակ թվով մասնակիցների շրջանում, ինչպես նաև, թե որոնք են եղել չմասնակցելու հիմնական պատճառները: Սրա շնորհիվ հնարավոր է դարձել բացահայտել մասնակցային կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց
հաղթահարման ուղիները: Որպեսզի կարողանանք պատասխանել այնպիսի հարցերի,
ինչպիսիք են, օրինակ, թե որ գործոններն են ազդում մասնակցության որոշման վրա, որքան է այս կամ այն գործոնի ազդեցության չափը, որքանով է հավանական, որ համապատասխան բնութագրիչներով բնակիչը կմասնակցի կառավարմանը, օգտվել ենք տնտեսաչափության (էկոնոմետրիկայի) տարբեր գործիքներից: Տնտեսաչափական վերլուծությունը ամփոփվել է ռեգրեսիոն մոդելի կառուցմամբ, ինչի միջոցով ստացված արդյունքները հնարավորություն կտան քաղաքի կառավարման մարմիններին թիրախավորելու բնակիչների մասնակցության պոտենցիալ համայնքը և ուղղորդված քաղաքականություն վարելու նրանց փաստացի մասնակից դարձնելու ուղղությամբ:
Ինչպես պարզել ենք ուսումնասիրությունների արդյունքում, Երևան քաղաքի բյուջեի
եկամտային մասը բավական սահմանափակ է՝ համեմատած ծախսային կարիքների հետ:
Սրա հետևանքով բյուջետային մուտքերի սոսկ 30%-ն է ձևավորվում սեփական աղբյուրների հաշվին (տեղական հարկեր, տուրքեր, վճարներ և այլն): Բնականաբար, սեփական
ֆինանսական ռեսուրսների այսպիսի սղության պայմաններում էլ ավելի է սրվում ծախսային արդյունավետ առաջնահերթությունների սահմանման հարցը: Եվ, հաշվի առնելով
այն հանգամանքը, որ համայնքի բյուջեի միջոցով կատարված ծախսերը անմիջականորեն են առնչվում տվյալ համայնքի բնակիչների կենսագործունեությանը, բնակիչների մասնակցությունը քաղաքի (հատկապես՝ իրենց վարչական շրջանների մասով)
բյուջետավարմանը և, ընդհանրապես, կառավարման ամբողջ գործընթացին դառնում
է քաղաքի արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ պայման: Բացի դրանից, մասնակցային կառավարումը միշտ էլ հնարավորություն է տալիս առանձնացնելու և խմբավորելու նոր և թարմ գաղափարներ, մշակելու նոր մոտեցումներ: Լրացված 1004 հարցաթերթիկներից ստացված տվյալները օգտագործվել են տնտեսաչափական մոդելը կառու218

ցելու համար: Այն մեզ հնարավորություն է տվել բացատրելու և կանխատեսելու բնակիչների մասնակցությունը Երևան քաղաքի կառավարմանը:
Վիճակագրորեն ոչ նշանակալի կանխատեսող փոփոխականները դուրս մղելուց հետո բնակիչների պոտենցիալ ակտիվ մասնակցությունը կանխատեսող հստակեցված մոդելի հավասարումը կստանա հետևյալ տեսքը՝
ՊՄ=

ՏԽ2

ՏԽ3 ՏԽ4 ՄԿ

ՆԿ ԵԽ2

ԵԽ3

ԵԽ4

ԵԽ5

ԴրՎ

ՉզՎ ՓՄ

,

որտեղ՝
ՊՄ – պոտենցիալ մասնակցություն,
– բետա գործակիցներ, ՏԽ2– երկրորդ
տարիքային խումբ, ՏԽ3– երրորդ տարիքային խումբ, ՏԽ4– չորրորդ տարիքային խումբ,
ՄԿ– միջնակարգ կրթություն, ՆԿ – նախնական կամ միջին մասնագիտական կրթություն,
ԵԽ2 – երկրորդ եկամտային խումբ, ԵԽ3 – երրորդ եկամտային խումբ, ԵԽ4 – չորրորդ
եկամտային խումբ, ԵԽ5– հինգերորդ եկամտային խումբ,ԴրՎ– դրական վերաբերմունք
իշխանությունների նկատմամբ, ՉզՎ– չեզոք վերաբերմունք իշխանությունների նկատմամբ, ՓՄ– նախկինում որևէ տեսակի մասնակցություն, – վիճակագրական սխալ:
Հոսմերի և Լեմեշոուի թեստի արդյունքները վկայում են, որ զրոյական հիպոթեզի (H0
= որևէ տարբերություն չկա փաստացիորեն դիտարկված և մոդելի միջոցով կանխատեսվող կախյալ փոփոխականի արժեքների միջև) հաստատման հավանականության արժեքը (0.266) նկատելիորեն գերազանցում է 0.05 նորմատիվային ցուցանիշը, ուստի վստահորեն կարելի է պնդել, որ մոդելն ընդունելի է, համապատասխանում է խնդրին և կարելի
է այն կիրառել պոտենցիալ մասնակցությունը կանխատեսելու նպատակով (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Հստակեցված լոգիտ ռեգրեսիոն մոդելի Հոսմերի և Լեմեշոուի թեստը
Քայլ

X2

Ազատության աստիճան

Վիճակագրական
նշանակալիություն (P)

1

11.691

8

0.266

Ինչ վերաբերում է, հստակեցված մոդելի ուժգնության գնահատմանը, ապա աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալներից կարող ենք նկատել, որ Նագելքերքեի R2 ցուցանիշը սկզբնական մոդելի 0.326 արժեքի փոխարեն ստացվել է 0.313, ինչը նշանակում է, որ
պոտենցիալ մասնակցության հավանականությունը 31.3%-ով կախված է մոդելում ընդգրկված՝ կանխատեսող (անկախ) փոփոխականների արժեքից: Այս չնչին փոփոխությունը
արդյունք է հստակեցված մոդելից նախապես դուրս մղված՝ վիճակագրորեն ոչ նշանակալի, անկախ (կանխատեսող) փոփոխականների բացակայության: Ամեն դեպքում, Նագելքերքեի R2 ցուցանիշի այս բարձր արժեքը հավաստում է, որ հստակեցված մոդելը ևս
կանխատեսման արդյունավետ գործիք է և ունի ուժգնության նշանակալի մակարդակ:
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Աղյուսակ 2
Հստակեցված լոգիտ ռեգրեսիոն մոդելի ուժգնության գնահատումը
Նագելքերքեի R2 ցուցանիշի միջոցով
Քայլ

-2 լոգ. հավանականություն

Նագելքերքեի R2

1

1068.308

0.313

Անկախ (կեղծ) փոփոխականների ազդեցությունը հաշվի առնող հստակեցված լոգիտ
ռեգրեսիոն մոդելը բնակիչների մասնակցության պատրաստակամությունը արտահայտող
կախյալ փոփոխականի «2» արժեքը կանխատեսում է 72.9% ճշգրտությամբ (աղյուսակ 3),
այսինքն՝ համեմատած առանց որևէ անկախ փոփոխականի գործող զրոյական մոդելի
հետ (62.3%), կանխատեսման ճշգրտության աստիճանը աճել է 10.6%-ով, սակայն, հիմնական մոդելի հետ համեմատած, նույն ցուցանիշը նվազել է 0.7%-ով: Ինչպես և Նագելքերքեի R2 ցուցանիշի նվազման պարագայում, այս փոքր անկումը ևս հետևանք է այն բանի, որ հստակեցված մոդելից դուրս են մղվել հիմնական մոդելում առկա՝ բնակիչների
ակտիվ մասնակցության հավանականության վրա վիճակագրորեն ոչ նշանակալի ազդեցություն ունեցող անկախ փոփոխականներ:
Այսպիսով՝ Երևանի բնակիչների պոտենցիալ մասնակցությունը կանխատեսող
հստակեցված մոդելի ճշգրտությունը ևս հաստատում է մոդելի կիրառման նպատակահարմարության Հոսմերի և Լեմոշոուի թեստի, ինչպես նաև Նագելքերքեի R2 ցուցանիշի միջոցով մոդելի ուժգնության գնահատման դրական արդյունքները: Չնայած
այն հանգամանքին, որ սկզբնական մոդելի համեմատ հստակեցված մոդելում բացակայում են մի շարք կանխատեսող փոփոխականներ, այնուամենայնիվ դրանք բավական թույլ
ազդեցություն ունեն ակտիվ մասնակցություն ունենալու հավանականության վրա, և այդ
առումով, կարծում ենք, որ հստակեցված մոդելը առավել արդյունավետ է Երևանի բնակիչների մասնակցությունը կանխատեսելու գործում:
Աղյուսակ 3
Հստակեցված լոգիտ ռեգրեսիոն մոդելի կանխատեսման ճշգրտությունը
Դիտարկված

Կանխատեսված
Y

Քայլ 1 Y

Ճշգրիտ կանխատեսման տոկոսը

1

2

1

206

173

54.4

2

99

526

84.2

Ընդհանուր տոկոսը

72.9
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Տնտեսաչափական վերլուծության արդյունքում բացահայտվել են նաև բնակիչների
մասնակցության և որոշ փոփոխականների միջև գոյություն ունեցող անհատական կապերը, ինչը կարող է հնարավորություն տալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
առավել կողմնորոշված և նպատակային քաղաքականություն վարելու քաղաքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցությունը ապահովելու գործում:

РУБЕН АЙРАПЕТЯН
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ЕРЕВАНОМ
Ключевые слова: участие, факторный анализ, органы городского управления, регресионная модель,
местное самоуправление
В статье представлены результаты факторного анализа участия жителей в управлении
Ереваном. Анализ был суммирован построением регрессионной модели, результаты которого
могут быть использованы органами городского управления для нацеливания потенциальной общины участников и осуществления направленной политики привлечения их к участию в
управлении.

RUBEN HAYRAPETYAN
FACTOR ANALYSIS OF CITIZENS PARTICIPATION IN
MANAGEMENT OF YEREVAN
Keywords:

participation, factor analysis, municipal bodies,
regression model, local self-government

The article presents results of factor analysis of residents participation in management of the city
of Yerevan. The analysis was summarized by construction of regression model, which results can be
used by municipal bodies to target potential participants of community and implement targeted
attraction policies for participation in management.
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ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՄՈԴԵԼՆԵՐՈՒՄ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ
Հիմնաբառեր. Ռամսեյի մոդել, տնային տնտեսություն,
Քեյնզի-Ռամսեյի կանոն, համիլտոնյան
Հոդվածում քննարկվում է մակրոտնտեսագիտության մեջ հայտնի Ռամսեյի մոդելը: Մաթեմատիկորեն հիմնավորվում է այդ մոդելի՝ երկու ձևով գրված սահմանափակումների համարժեքությունը: Հիմնավորվում է նաև Քեյնզի-Ռամսեյի կանոնը:

Տնտեսության վերլուծության մակրոտնտեսական մոդելները չափազանց բարդ են,
որքանով որ բարդ է իրական աշխարհը: Երբեմն ինտուիտիվ տնտեսագիտական փաստարկները կարևոր և անփոխարինելի դեր են խաղում բարդ տնտեսագիտական երևույթները վերլուծելու և մեկնաբանելու մեջ: Բայց հաճախ ինտուիտիվ վերլուծությունը կարող է
սխալների բերել, եթե այն չի հաստատվում մաթեմատիկական վերլուծությամբ:
Մակրոտնտեսագիտական երևույթների վերլուծության իրական մաթեմատիկական
մոդելները նույնպես չափազանց բարդ են. դրանք կարող են պարունակել հարյուրավոր
պարամետրեր, հավասարումներ և այլն:
Տնտեսագիտական մասնագիտություններում մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում կարելի է դիտարկել պարզ մաթեմատիկական մոդելներ, որոնք, չնայած իրենց պարզությանը, մի կողմից` պարունակում են տնտեսագիտական վերլուծության էական գծեր,
մյուս կողմից՝ տնտեսագիտական վերլուծություններում մաթեմատիկական մեթոդների
կիրառության լավ ցուցադրություններ են: Ընդսմին, կարելի է ընտրել շատ թեմաներ,
որոնց «տնտեսագիտական» հենքի ընկալումը մաթեմատիկա ուսուցանողից շատ ջանքեր
չի պահանջում. ըստ էության, մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում դասախոսը պարզապես կարող է թվարկել հիմնական տնտեսագիտական փաստերը և ապա անցնել մաթեմատիկական մոդելի կառուցմանը: Այս գործընթացում առանցքայինը և էականը կառուցված մոդելի հիման վրա խնդրի լուծումն ու մեկնաբանությունն է:
Որպես ասվածի օրինակ՝ դիտարկենք մակրոտնտեսագիտական վերլուծություններում հայտնի Ռամսեյի մոդելը:
Մոդելի տարրերը.
 տնտեսությունը փակ է (կապիտալի կուտակման միակ աղբյուրը խնայումներն են),
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տնտեսությունը բաղկացած է կատարյալ մրցակցային ֆիրմաներից և վերջավոր
քանակությունում՝ տնային տնտեսություններից,
 միջավայրը դետերմինիստական է՝ առանց ստոխաստիկ շոկերի,
 մոդելը դիտարկվում է անընդհատ ժամանակում:
Նշանակումներ (ժամանակի t պահին).
 r(t)-ն իրական տոկոսադրույքն է,
 c(t)-ն մեկ բանվորի սպառումն է,
 a(t)–ն մեկ բանվորի ակտիվներն են,
 k(t)-ն մեկ բանվորի կապիտալն է,
 n-ը տնային տնտեսությունների աճի փոխարժեքն է,
 f-ը արտադրական ֆունկցիայի, այսպես կոչված, ինտենսիվ տեսքն է,
 T(t)-ն պետական հարկաչափն է,
 δ-ն կապիտալի մաշվածության փոխարժեքն է,
 R(t)-ն (իրական) վարձակալության տոկոսադրույքն է,
 W(t)-ն մեկ աշխատողի աշխատավարձի չափն է:
Արտադրության հատվածը (ժամանակի t պահին).
Y (t) -ն ֆիրմայի արտադրանքն է,
K (t) -ն ֆիրմայի կապիտալն է,
X (t) -ն աշխատանքի արդյունավետությունն է (տեխնոլոգիայի մակարդակը),
L(t) -ն բանվորական ուժն է (ներդրումը),
ընդսմին՝
Y(t)=F(k(t), X(t)·L(t)) և F (Ψ·K(t), Ψ·X(t)·L(t)=Ψ·F(K(t), X(t)·L(t)):
Ֆիրմայի խնդիրն այն է, որ ընտրում է աշխատուժի և կապիտալի նկատմամբ այնպիսի պահանջարկ, որպեսզի մաքսիմալացնի իր շահույթը:
Տնային տնտեսության հատվածը (ժամանակի t պահին).
L(t) –ն տնային տնտեսության անդամների թիվն է, ընդսմին՝ ենթադրվում է, որ դրա
աճը հաստատուն է՝ n արագությամբ.
L(t)=L(0)·ent:
(1)
a(0)=a0-ն տնային տնտեսության սկզբնական ակտիվն է: Կան բյուջետային սահմանափակումներ, այն է՝ սպառման ներկա արժեքը փոքր կամ հավասար է սկզբնական
ակտիվին գումարած աշխատուժի շահույթի ներկա արժեքը.
t

∞

∫ c(t ) ⋅ e
0

∫

− ( r (τ ) − n ) dτ
0

t

∞

⋅ dt ≤ a0 + ∫ w(t ) ⋅ e

∫

− ( r (τ ) − n ) dτ
0

⋅ dt :

(2)

0

U-ն տնային տնտեսության օգտակարության ֆունկցիան է: Սովորաբար, ենթադրվում
է, որ U-ն բավարարում է հետևյալ պայմաններին1.

1

Brich P., Frensens S., Ifrgen H., Whitta-Iacobsen. Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business
cycldes. Second Edition-Kub Samf, 2000.
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U ′( x )

>0,

U ′′ ( x )

<0, lim U ′( x) = ∞, lim U ′( x ) = 0 :
x →0

(3)

x →∞

Տնային տնտեսության խնդիրը հետևյալն է՝
ընտրել սպառման այնպիսի c(t) ճանապարհ, որպեսզի մաքսիմալացնի իր օգտակարության ներկա արժեքը, այն է՝
∞

U (0) = ∫ e− pt ⋅U (c(t )) ⋅ L(t )dt :

(4)

0

(4)-ում p-ն զեղչի չափն է, իսկ

U (c (t )) ⋅ L (t )

-ն տնային տնտեսության մեծությունն է

ժամանակի t պահին:
Նկատենք, որ U(0)-ն (տնային) տնտեսության ներկա և ապագա օգտակարությունների զեղչված արժեքն է:
[1]-ում «հիմնավորվում է», որ վերը նշված մաքսիմումի խնդիրը պետք է լուծվի
հետևյալ սահմանափակումների պայմաններում՝
a (t ) ≡

da ( t )
= ( r (t ) − n ) ⋅ a (t ) + w (t ) − c (t ) ,
dt

(5)

t

lim a (t ) ⋅ e

∫

− ( r (τ ) − n ) dτ

≥ 0:

0

t →∞

(6)

[1]-ում «հիմնավորվում է» նաև, որ դրված մաքսիմումի խնդրի c(t) լուծումը բավարարում է այսպես կոչված՝ Քեյնզի-Ռամսեյի կանոնը (դիֆերենցիալ հավասարումը)՝

c(t )
1
=
⋅ ( r (t ) − δ
c(t ) ε (c(t ))

)

(7)

Սույն հոդվածի նպատակը վերը նշված «հիմնավորումների» մաթեմատիկական հիմնավորումն է:
Նախ՝ ցույց տանք, որ (5) և (6) սահմանափակումներից (մեկտեղ) հետևում է (2) սահմանափակումը: Նկատենք, որ (5)-ը փոփոխական գործակիցներով (փոփոխականը t ժամանակն է) առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարում է:
t

∫

− ( r (τ ) − n ) d τ

Բազմապատկելով (5)-ի երկու մասերը e
տեգրելով 0-ից T , կստանանք՝

-ով և ստացված հավասարումը ին-

0

t

T

∫ a (t ) ⋅ e

∫

− ( r (τ ) − n ) d τ
0

0

t

T

⋅ dt = ∫ ( r (t ) − n ) ⋅ a (t ) ⋅ e

∫ w (t ) ⋅ e
0

0

+

0

t

T

∫

− ( r (τ ) − n ) d τ

∫

− ( r (τ ) − n ) d τ
0

t

T

⋅ dt − ∫ c (t ) ⋅ e

∫

− ( r (τ ) − n ) d τ
0

⋅ dt

0

(8) հավասարման ձախ մասում կատարելով մասերով ինտեգրում՝ կունենանք՝
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(8)

t

T

∫ a (t ) ⋅ e

t

∫

− ( r (τ ) − n ) dτ
0

0

T

⋅ dt + ∫ ( r (t ) − n) ⋅ a (t ) ⋅ e

∫

− ( r (τ ) − n ) dt

dt ,

0

(9)

0

(8)-ից և (9)-ից կստանանք՝
T

a (t ) ⋅ e

t

∫

− ( r (τ ) − n ) dt
0

∞

= a (0) + ∫ w(t ) ⋅ e

t

∫

− ( r (τ ) − n ) dτ
0

0

T

⋅ dt − ∫ c(t ) ⋅ e

∫

− ( r (τ ) − n ) dτ
0

⋅ dt :

(10)

0

Եթե (10)-ում անցնենք սահմանի, երբ T→∞, և հաշվի առնենք (6), ապա կունենանք՝
t

∞

∫ c(t ) ⋅ e
0

∫

− ( r (τ ) − n ) dτ
0

t

∞

≤ a (0) + ∫ w(t ) ⋅ e

∫

− ( r (τ ) − n ) dτ
0

⋅ dt , որը և (2)-ն է:

0

Ինչ վերաբերում է (7)-ին, ապա դա ստացվում է դրված մաքսիմումի խնդիրը օպտիմալ ղեկավարման մեթոդով լուծելու միջոցով:
Դիտարկենք համիլտոնյանը՝
(11)
H = H (c (t ), a (t ), μ (t ) = U (c (t )) ⋅ e − ( p − n ) t + μ (t )(( r (t ) − n) a (t ) + w(t ) − c (t )) :
Այդ դեպքում (այս համիլտոնյանի համար) առաջին կարգի պայմանները կլինեն՝
∂H
= U ′( c (t )) e − ( p − n ) t − μ (t ) = 0
∂C
∂H
= μ (t )( r (t ) − n ) = − μ (t )
∂a
:

(12)
(13)

(12)-ից՝ μ (t ) = U ′(c(t ) ⋅ e− ( p − n )t , որից՝

μ (t ) = U ′′(c(t ) ⋅ C (t ) e− ( p − n )t − ( P − n) ⋅ U ′(C (t )e

− ( p −n ) t

:

Տեղադրելով μ (t ) -ի այս արժեքը (13)- մեջ, կունենանք՝
U ′(c(t ))(r (t ) − p) = U ′′(c(t )) ⋅ c(t ) , որտեղից՝
c (t )
1
=−
c (t )
c (t )
U ′′( c ( t ) ⋅
U ′( c ( t ))

Նշանակենք՝
ε ( c ( t )) ≡ U ′′ ( c ( t )) ⋅

:

c (t )
d (U ′ ( c ( t ))
c (t )
=−
⋅
U ′ ( c ( t ))
dc ( t ))
U ′ ( c ( t ))

(14)

,

որը սահմանային օգտակարության էլաստիկությունն է, և որը >0՝ ըստ (3) պայմանների:
Հաշվի առնելով այս նշանակումը, (14)-ը կգրվի՝
c (t )
1
=
⋅ ( r (t − ρ ) , որը և (7) հավասարությունն է:
c (t ) ε (c (t ))
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АЙК АРУТЮНЯН
ЛУСИНЕ НАЗАРЯН
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ В НЕКОТОРЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
Ключевые слова: модель Рамсея, домашнее хозяйство, правило Кейнза- Рамсея, гамильтонская модель
В статье рассматривается известная (в макроэкономике) модель Рамсея. Математически обосновывается эквивалентность двух ограничений этой модели. Обосновывается также,
так называемое, правило Кейнза-Рамсея.

HAYK HARUTYUNYAN
LUSINE NAZARYAN
ON ISSUE OF APPLICATION AND GROUNDING MATHEMATICAL METHODS
IN SOME MACROECENOMIC MODELS
Keywords:

Ramsey Model, household,
Model, Hamilton Model

Ramsey-Keines

This paper considers a well known macroeconomic model of Ramsey. Mathematical proof is given
for equivalency of two constraints of the model as well as grounds for Keines-Ramsey rule are presented.

ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Քիմիական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԽԱՂԱՂ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱԻ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. պարտադիր ապահովագրություն, կամավոր
ապահովագրություն, սոցիալական փաթեթ,
ապահովագրական ընկերություն, ապահովադրողներ, ապահովագրական գործունեություն
Բժշկական ապահովագրությունը լինում է կամավոր և պարտադիր: Հայաստանում սահմանված է սոցիալական փաթեթ, որը հնարավորություն է տալիս օգտվելու բժշկական լրացուցիչ ծառայություններից: Առողջապահական համակարգում իրականացվել են բարեփոխումներ հատկա-
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պես բուժման մեթոդների ախտորոշման, որոշ հիվանդությունների և կանխորոշման միջոցառումների ստանդարտացման ուղղությամբ:
Արտակարգ իրավիճակներից ապահովագրումը կապված է ռիսկի գործոնի հետ և կազմակերպվում է 2 ձևով՝ հեռակա և մոտակա: Այսօր ապահովագրական շուկայի ներուժը ՀՀ-ում բավական թույլ է, հատկապես՝ ԱԻ ժամանակ: Այդ պատճառով կարևորվում են ապահովագրական համակարգի հետագա կայունացումն ու զարգացումը:

Առողջությունն ամենամեծ հարստությունն է: Դրա համար էլ զարգացած երկրներում
մարդիկ նախապես հնարավոր հիվանդություններից, դժբախտ պատահարներից ապահովագրվում են:
Հայաստանում առողջության ապահովագրական համակարգը համեմատաբար նոր է՝
գործում է ավելի քան 10 տարի, սակայն վերջերս է սկսել լայն թափով ներդրվել:
Առողջության ֆինանսավորման նոր պայմաններում բնակչությանը ցույց տրվող
բժշկական օգնության ծախսերի փոխհատուցումը, ինչը քաղաքացու՝ օրենքով երաշխավորված իրավունքն է, դառնում է յուրաքանչյուրի կենսականորեն կարևոր պահանջմունքներից մեկը:
Այսպիսի երաշխիք կարող է լինել միայն ապահովագրության պարտադիր ձևի դեպքում, որը թույլ է տալիս անհրաժեշտ միջոցներ կուտակել ֆինանսական կամ իրավական
անձանց՝ անկախ բժշկական ապահովագրության հիմնադրամի ձևավորմանը մասնակցելու ցանկության առկայությունից կամ բացակայությունից:
17-րդ դարում գերմանացի արհեստավորները կազմակերպեցին առաջին կամավոր
ապահովագրական դրամարկղերը, որոնք իրականացնում էին բժշկական, ինչպես նաև
սոցիալական ապահովագրություն:
Ներկայումս բժշկական ապահովագրության համակարգը գործում է Արևմտյան Եվրոպայի 25 երկրներում, Հյուսիսային Ամերիկայում, Ավստրալիայում, Ճապոնիայում, Ռուսաստանում, Դաղստանում և այլուր: Ազգաբնակչության մեջ դեռևս ձևավորված չէ առողջության մասին մտածելու մշակույթը, և նրանց համար հիմնական խոչընդոտը ժամանակին բժշկական օգնություն ստանալն է, քանի որ չունեն ֆինանսական միջոցներ: 2013
թ. նախատեսված սոցիալական փաթեթից օգտվողների շրջանակն ընդլայնվել է, և ծրագրի շահառուների թիվն ավելացել է շուրջ 30 հազարով՝ հասնելով 150 հազարի: Հայաստանում գործող ապահովագրական ընկերությունները, այլ ծառայություններին զուգահեռ,
սկսել են նաև բժշկական կամավոր ապահովագրություն իրականացնել:
Պարտադիր պետական սոցիալական ապահովագրությունը բոլոր քաղաքացիների
համար ապահովում է բժշկական և դեղամիջոցային օգնություն ստանալու հավասար հնարավորություններ, որոնք տրամադրվում են պարտադիր բժշկական ապահովագրության
միջոցների հաշվին, պարտադիր բժշկական ապահովագրության ծավալին և պայմաններին համապատասխան:
Կամավոր բժշկական ապահովագրության պայմաններում ապահովագրական
դրույքաչափերը որոշվում են օրենսդրորեն, կառավարության ներկայացմամբ:
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Կամավոր բժշկական ապահովագրությունը լրացուցիչ ապահովագրություն է: Դա
բնակչության մի մասի համար ապահովում է որոշ բժշկական և այլ ծառայությունների
առևտրային, կամավոր անհատական կամ խմբային ապահովագրություն պայմանագրային հիմունքներով, որոնք չեն մտնում պարտադիր բժշկական ապահովագրության ծրագրի մեջ:
Բնակչության առավել քիչ պաշտպանված մասին պետությունը երաշխավորում է
պարտադիր բժշկական ապահովագրության բազայի ծրագրի ծավալով բժշկական օգնություն: Բժշկական ապահովագրությունը իրականացվում է պայմանագրի ձևով, որը
կնքվում է բժշկական ապահովագրության սուբյեկտների միջև:
Կամավոր ապահովագրության ծրագրերից հիմնականում օգտվում են խոշոր ձեռնարկությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցները, նրանց
ընտանիքի անդամները, որոնց թիվը հասնում է 30-50 հազարի: 2012 թ. հունվարի 1-ին
Հայաստանում սահմանվել է սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը:
Դա ներառում է նաև բժշկական ապահովագրությունը, որը հնարավորություն է տալիս օգտվելու բժշկական լրացուցիչ ծառայություններից, թանկ տեխնոլոգիաներով կատարվող վիրահատություններից:
Բժշկական ապահովագրության պայմանագիրը համաձայնություն է ապահովադրի և
բժշկական ապահովագրական կազմակերպության միջև՝ ֆինանսավորելու ապահովագրվածների որոշակի ծավալով և որակով բժշկական օգնության ստացումը:
Բժշկական ապահովագրման ցածր մակարդակը հանգեցնում է պայմանագրի դադարեցմանը և դրամական միջոցներն այնպիսի հիմնարկներին փոխանցելուն, որոնք պատասխանատվություն են կրում մատուցվող ծառայությունների ծավալի և որակի համար:
Քաղաքակիրթ բոլոր երկրներում բնակչության առողջության խնդիրները պետության համար կարևորագույններից են:
Ինչպես ցանկացած սոցիալական պետությունում, Հայաստանում նույնպես քաղաքացիներին երաշխավորվում է անվճար օգտվել որոշակի բժշկական ծառայություններից:
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության ենթադրվող ժամկետը 2-3 տարի է:
«Հայաստանի առողջապահության կազմակերպիչների ասոցիացիան», որն ընդգրկում է
13 հազար բժիշկ-մասնագետներ, ընդունել է բժշկական ապահովագրության հիմնախնդիրները և դրա պարտադիր ձևով ներդրումն ուսումնասիրելու վերաբերյալ որոշում:
Այս նպատակով պահանջվում է, առաջին հերթին՝ բժշկական ապահովագրությունը
միասնականացնել պարտադիր բժշկական ապահովագրության մոդելի հետ, ապա առողջապահական համակարգում իրականացնել բարեփոխումներ՝ հատկապես բուժման մեթոդների ախտորոշման, որոշ հիվանդությունների և կանխորոշման միջոցառումների
ստանդարտացման ուղղությամբ:
Կամավոր բժշկական ապահովագրությունը սկսել է լուծել ապահովագրական պոլիսների տերերի առողջական լուրջ խնդիրները:
Ապահովագրությունն իրականացնում է ապահովագրական ընկերությունը, որը հանդես է գալիս որպես հիվանդի գործընկեր և կանխարգելում է անտեղի պրոցեդուրաների
անցկացումը, ծառայությունների գնի անհիմն բարձրացումը և այլն:
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Կամավոր բժշկական ապահովագրության հիմնական և ամենակարևոր առանձնահատկությունը բժշկական ծառայությունների մատչելիությունն է:
Այս դեպքում մատչելի է դառնում նույնիսկ բժշկական այնպիսի ծառայություն, ինչպիսին սրտանոթային վիրահատությունն է, քանի որ դրա դիմաց վճարում է ապահովագրական ընկերությունը:
Իհարկե, ապահովագրական ընկերությունը առևտրային կառույց է և, որոշակի պարտականություններից բացի, ունի նաև սեփական շահեր, որոնցով ղեկավարվելով, նա կարող է չշտապել փոխհատուցել հաճախորդի առողջության վերականգնման հետ կապված
ծախսերը: Մինչև 2009 թ. վերջը կամավոր բժշկական ապահովագրության հատվածում
գործում էին 6 ապահովադրողներ:
Արտակարգ իրավիճակները կապված են ռիսկի գործոնի հետ, հետևաբար՝ վտանգի
և կորստի պատասխանատվության ստանձնումը պայմանավորված է ռիսկի մենեջերի մոտեցմամբ:
Արտակարգ իրավիճակների դեպքում ապահովագրությունը կազմակերպվում է հեռակա և մոտակա ձևերով: 1986 թ. Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի ժամանակ վթարային-փրկարարական ապազերծողների մի մեծ խումբ ենթարկվել էր խոշոր չափաբաժիններով ճառագայթման: Ուղղակի կորուստները տվյալ դեպքում արտահայտվեցին ճառագայթային հիվանդությամբ և մարդկանց մահվան դեպքերով, վարակված տարածքներից
մարդկանց տեղափոխման ծախսերով:
Հեռակա հետևանքներն ամենից առաջ արտահայտվեցին բնակչության ճառագայթված խմբերի ընդհանուր առողջության վատթարացմամբ, վթարից մոտավորապես 10
տարի հետո՝ օնկոլոգիական հիվանդությունների, մասնավորապես՝ գեղձի քաղցկեղի
զարգացմամբ:
Այսօրվա ապահովագրական շուկայի ներուժը ՀՀ-ում բավական թույլ է, հատկապես
ԱԻ ժամանակ: Այդ առումով, կարևորվում են ապահովագրական համակարգի հետագա
կայունացումն ու զարգացումը, այդ գործընթացներում պետական աջակցության հատուկ
մեխանիզմների մշակումը և դրանց ներդրման հիմնախնդիրները:
Այսպիսով՝ անհրաժեշտ է ստեղծել տնտեսության զարգացման տեմպերին համահունչ ապահովագրական գործունեություն, քանի որ մեր հանրապետությունը գտնվում է
այնպիսի աշխարհագրական տարածքում, որը մշտապես ենթակա է և՛ բնական, և՛ տարաբնույթ արտակարգ իրավիճակների:
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СИРАНУШ АРУТЮНЯН
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В МИРНОЕ ВРЕМЯ И В ЧС
Ключевые слова: обязательное страхование, добровольное
страхование, социальный пакет, страховая компания, страхователи, страховая
деятельность
Люди заранее страхуют себя от возможных болезней, несчастных случаев. Медицинское
страхование бывает добровольным и обязательным. Для этого в Армении установлен социальный пакет, дающий возможность пользоваться дополнительными медицинскими услугами. В системе здравоохранения осуществлены реформы, в особенности, в направлении диагностики методов лечения, стандартизации некоторых болезней и превентивных мер.
Страхование от чрезвычайных ситуаций связано с фактором риска и организуется в 2
формах – заочной и ближней. Потенциал сегодняшнего рынка страхования в РА достаточно
слабый, в особенности, во время ЧП. Поэтому, большое значение придается дальнейшей стабилизации и развитию системы страхования.

SIRANUSH HARUTYUNYAN
PROBLEMS OF MEDICAL INSURANCE IN PEACETIME AND IN EMERGENCIES
Key words:

compulsary insurance, voluntary insurance,
social package, insurance company, insurers,
insurance activities

People insure themselves against possible diseases and accidents in advance. Health insurance can
be voluntary and compulsory. For that purpose benefits package is introduced in Armenia enabling to
use additional medical services. Reforms especially in direction of diagnostic methods of treatment,
standardization of certain diseases and preventive measures have been performed in health care
system.
Insurance against emergencies is associated with the risk factor and is organized in 2 forms distant and close. The potential of today's insurance market in Armenia is rather weak, especially in
times of emergencies. Therefore, great importance is given to further stabilization and development of
insurance system.
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ԼԻԱՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՀԱՐՄԱՐ ԵՎ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. աշխատանքի շուկա, գործազրկություն, աղքատություն, արտագաղթ, հարմար և արժանապատիվ աշխատանք, զբաղվածության
պետական կարգավորում, աշխատանքային
օրենսդրություն, աշխատանքային իրավահարաբերություններ
ՀՀ աշխատանքի շուկան այսօր բնութագրվում է բարձր լարվածությամբ: Զգալի ջանքեր են
պահանջվում աշխատանքի շուկայի իրական վիճակի գնահատման համար, քանի որ պաշտոնական վիճակագրության տվյալները հիմնականում չեն արտացոլում դրա իրական պատկերը երկրում: ՀՀ աշխատանքի շուկայի կարգավորման հարցում պետությունը դեռևս էական և որոշիչ միջոցառումներ չի ձեռնարկել, որի վառ ապացույցն են իրական գործազրկության, աղքատության և
արտագաղթի բարձր մակարդակները:
ՀՀ-ն ավելի քան կարիք ունի բարելավելու աշխատանքի ցուցանիշներն իր քաղաքացիների ու
հատկապես երիտասարդության արժանավայել ապագան երաշխավորելու համար:

Հայաստանի Հանրապետության անկախացման և շուկայական տնտեսության անցման քսան տարիների ընթացքում աշխատանքի շուկայի կարգավորման հարցում պետությունը դեռևս էական և որոշիչ միջոցառումներ չի ձեռնարկել, որի վառ ապացույցն են
իրական գործազրկության և աղքատության բարձր մակարդակները:
Ըստ սոցիոլոգիական հարցումների՝ բնակչության 47 տոկոսը ցանկություն ունի հնարավորության դեպքում լքելու Հայաստանը: Ավանդական են դարձել սեզոնային արտագնա աշխատանքները` հիմնականում Ռուսաստան և ԱՊՀ այլ երկրներ: Արտագաղթի
պատճառներից մեկն էլ հանրապետությունում «տնտեսություն – աշխատաշուկա – կրթական համակարգ» անհրաժեշտ գործառնական կապի բացակայությունն է:
Հայաստանում միջնակարգ կրթությունն անվճար է, 2005-2006 թթ. անցում կատարվեց 12-ամյա համակարգին: Հիմնական դպրոցը պարտադիր է և տևում է 9 տարի: Հարցի քննարկումը վիճահարույց է. արմատական բարեփոխումը` 10-ամյա միջնակարգ դպրոցից 12-ամյա կրթական համակարգին անցումը, շարունակում է լուրջ քննարկումների տեղիք տալ հասարակության մեջ: Ամեն դեպքում, նման սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում
երկու տարով ներդրումների երկարաձգումը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում ինչպես պետության, այնպես էլ սոցիալապես անապահով խավերի համար: Մյուս կողմից՝ արդեն
նկատելի է դառնում սոցիալապես անապահով խավերի երեխաների դուրս մնալը միջնակարգ դպրոցից, հատկապես՝ ավագ դասարաններից, որը և սահմանափակում է բարձ231

րագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու նրանց հնարավորությունները: 2014 թ.
մայիսի 19-ին ԱԺ-ն ընդունեց «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը, որով առաջարկվում է երաշխավորված նվազագույն 9-ամյա կրթական համակարգից անցում կատարել երաշխավորված
անվճար 12-ամյա կրթության (ՀՀ պետական բյուջեում 2014-2016 թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում արդեն միջոցներ են նախատեսված):
Վերը նկարագրված իրավիճակը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ սկզբունքորեն փոխվել են աշխատանքային հարաբերությունների բնույթը, աշխատաշուկայի կարգավորման
սկզբունքներն ու մեխանիզմները, ինչպես նաև աշխատաշուկայում պահանջարկի և առաջարկի ձևավորման օրինաչափությունները: Մասնագիտությունների ու զբաղմունքների
ոլորտը դարձել է առավել դինամիկ, բազմագործոն և դժվարկանխատեսելի, արդյունավետ չի գործում մասնագետների պատրաստման պետական պատվերի համակարգը, ինչի հետևանքով Հայաստանի աշխատաշուկայում առկա է որակական և քանակական քրոնիկ անհավասարակշռություն, որն արտահայտվում է գործազրկության բարձր իրական
մակարդակով, որոշ մասնագիտությունների գծով` կադրերի գերարտադրությամբ, այլ
դեպքերում` պահանջարկ ունեցող մասնագետների պակասուրդով: Թույլ է աշխատաշուկայի և կրթական համակարգի միջև փոխադարձ կապը:
Այս համատեքստում, որպես բնակչության զբաղվածության, աշխատաշուկայի արդյունավետ հավասարակշռության երկարաժամկետ ապահովման հեռանկարային միջոց,
մեծ նշանակություն է ստանում մասնագիտական կողմնորոշումը, որը պետք է հիմնված
լինի անհատի մասնագիտական նախընտրությունների ձևավորման հիմնական գործոնների ամբողջության և դրանք իրականացնելու ուղիների բազմակողմանի հաշվառման վրա:
Հայաստանում մասնագիտական կողմնորոշման գործուն և կայացած համակարգ
երբևէ չի եղել: Մասնագիտական կողմնորոշման իրավական կարգավորմանն առնչվող
որոշ դրույթներ ներառված են միայն «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
սոցիալական պաշտպանության մասին» և «Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշպանության մասին» ՀՀ օրենքներում: Գործնականում, լայն իմաստով, մասնագիտական կողմնորոշման գործառույթը հիմնականում սահմանափակված է աշխատանք փնտրողներին աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելով, որն իրականացնում են «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության (ԶՊԾԳ) զբաղվածության տարածքային կենտրոնները:
Որոշ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում վերջին տարիներին
ստեղծվել են կարիերայի կենտրոններ, սակայն դրանք կարիք ունեն արդյունավետ մեթոդական ապահովման, ինչպես նաև աշխատաշուկայի, կարիերայի պլանավորման վերաբերյալ արդիական տեղեկատվության:
Մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրն առավել կարևորվում է մարզերում ապրող
երիտասարդների համար: Ինչպես վկայում է պաշտոնական վիճակագրությունը, մի կողմից` մարզերում թափուր աշխատատեղերը շատ հաճախ չեն համալրվում մասնագետներ
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չլինելու պատճառով, մյուս կողմից` երիտասարդների շրջանում արձանագրվում են գործազրկության միջինից բարձր ցուցանիշներ:
Ի դեպ, ՀՀ կառավարությունը 2014 թվականին ընդունեց հարմար աշխատանքի պայմանները բնութագրող չափանիշներ («Զբաղվածության մասին» նոր օրենք, 2013 թ. դեկտեմբերի 11): Մասնավորապես՝ աշխատանք փնտրող անձի համար հարմար է համարվում այն աշխատանքը, որը համապատաuխանում է անձի մաuնագիտական կրթությանը
և որակավորմանը կամ պահանջում է որոշակի մասնագիտական ուսուցում:
Այս հարցի քննարկումը արդիական է և հրատապ, քանզի գաղտնիք չէ, որ շատերը
մեր հանրապեսությունում ստիպված են կատարելու իրենց մասնագիտությանը չհամապատասխանող, ցածր վարձատրվող աշխատանք:
Արժանավայել աշխատանք ունենալու հաջորդ, ոչ պակաս կարևոր պայման են աշխատավարձի արդյունավետ քաղաքականությունը և սոցիալ-աշխատանքային երաշխիքները:
Աշխատանքն աշխատողի համար ունի ներքին արժեք, որը նրա ինքնիրացման և աշխատանքային կարիերայում ձեռքբերումների հնարավորությունն է, սակայն անձի աշխատելու հիմնական դրդապատճառ մնում են եկամտի միջոցով հասարակությունում առավել
բարենպաստ սոցիալական կարգավիճակի ձեռքբերումը, իր և իր ընտանիքի անդամների
բարեկեցության ապահովումը: Հայաստանում աշխատավարձի պետական կարգավորման հիմնական գործիքը նվազագույն աշխատավարձն է, որը սահմանվում է օրենքով՝
Հայաստանի ողջ տնտեսության համար:
Նվազագույն աշխատավարձի պետական կարգավորման վերլուծության արդյունքներով կարելի է փաստել, որ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մեխանիզմներն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին (ԱՄԿ
թիվ 131 կոնվենցիայով և վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայով՝ ՀՀ
ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան)` աստիճանաբար բարձրացնելով դրա չափը, նկատի ունենալով երկրում ձևավորված մակրոտնտեսական իրավիճակն
ու միտումները: Ընդ որում, ԿՀԿՓՀ-ն (կոնվենցիաների և հանձնարարականների կիրառման վերաբերյալ փորձագետների հանձնաժողովը) նշել է, որ աշխատանքային օրենսգիրքը չի պարունակում ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներին վերաբերող որևէ դրույթ կամ
նվազագույն վճարի դրույքաչափերը ամրագրելու կարգ:
Սոցիալ-աշխատանքային կարևոր երաշխիքներից են աշխատողների անվտանգության ապահովումը և առողջության պահպանումը: Այս համակարգի արդյունավետ գործարկումն ուղղակիորեն առնչվում է աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերի և մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման, նվազման, ինչպես նաև աշխատանքի
արտադրողականության բարձրացման գործընթացներին: Աշխատողների առողջության
պահպանման և անվտանգության ապահովման հիմնական կանոններն ու նորմերը պետք
է uահմանվեն աշխատանքային oրենuդրությամբ: Աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման կանոնների և նորմերի` աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված պահանջն ամրագրված է նաև ԱՄԿ կոնվենցիաների (թիվ 17, 18,
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81, 94), վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի (3-րդ, 22-րդ հոդվածներ)
համապատասխան դրույթներում, որոնք վավերացվել են Հայաստանի կողմից:
Գործող օրենսդրությանը համապատասխան` կազմակերպությունները, անկախ uեփականության ձևից, նյութական պատաuխանատվություն են կրում իրենց մեղքով աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մաuնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնաuման համար: Սոցիալաշխատանքային երաշխիքների և պայմանների գործնական կիրառման տեսանկյունից,
առանցքային գործոն է այդ հարաբերությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության ապահովումը: Թիվ 81 կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան՝ այժմ գործում է 2013 թ. կազմավորված՝ «Առողջապահության պետական տեսչություն» մարմինը,
որը և իրականացնում է վերահuկողական գործառույթներ, կիրառում պատաuխանատվության միջոցներ աշխատանքային իրավահարաբերությունների բնագավառում:
Աշխատանքային օրենսդրության խախտումները բնութագրող ցուցանիշների միտումները ևս կարևորվում են աշխատանքի պայմանների նկարագրության համատեքստում:
Համաձայն ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության կողմից ներկայացվող և հրապարակվող տարեկան հաշվետվությունների, տեսչության կողմից իրականացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում, արձանագրվել է հետևյալ պատկերը.
2011 թ. չգրանցված աշխատողների արձանագրված թիվը 1260 է, որի աճը 2008 թ. հետ համեմատ` 7.4 անգամ: 2011 թ. արձանագրվել է շուրջ 842 մլն ՀՀ դրամի չափով գործատուների կողմից չվճարված աշխատավարձ, որի աճը 2008 թ. համեմատ` շուրջ 5 անգամ:
2012 թ. արձանագրվել են ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության մոտ 15200 այլ խախտումներ, աճը` շուրջ 2.3 անգամ:
ՀՀ դատական դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն՝
01.01.2008-ից մինչև 01.04.2012-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ դատարաններում
աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ քննված գործերով դատական ակտերի ուսումնասիրության արդյունքում, ընդհանուր առմամբ, արձանագրվել է հետևյալ պատկերը. աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ ներկայացվել է 920 հայց, որից բավարարվել է 529-ը:
Այլ կերպ ասած, ըստ ներկայացված աշխատանքային վեճերի վիճակագրության,
շուրջ 60% են կազմել աշխատանքային իրավունքի փաստացի խախտումների դեպքերը,
ինչը բարձր ցուցանիշ է: Այս առումով, հատկանշական է նաև ՀՀ ԱՊՏ կողմից 2008-2013
թթ. բացահայտված աշխատանքային օրենսդրության խախտումների, մասնավորապես՝
աշխատանքի ընդունման, աշխատաժամանակի տևողության, վճարովի արձակուրդի կամ
աշխատանքից անհիմն ազատելու և այլ դեպքերի վերաբերյալ վիճակագրությամբ արտացոլվող հիմնական ցուցանիշների զգալի աճը:
Ուստի հատուկ ուշադրության են արժանի Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմաններ սահմանող՝ ինչպես ազգային միասնական
նորմատիվային բազայի ստեղծումը և չափորոշիչների մշակումը, այնպես էլ ԱՄԿ նորմերի տեղայնացումը:
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Այսպիսով` ՀՀ-ն ավելի քան կարիք ունի բարելավելու աշխատանքի ցուցանիշները`
իր քաղաքացիների ու հատկապես երիտասարդության արժանավայել ապագան երաշխավորելու համար:

ЛИАНА АКОПЯН
АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ПОВОДУ ДОСТОЙНОЙ И
ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: рынок труда, безработица, нищета, миграция, государственное регулирование занятости, достойная и подходящая работа,
трудовое право, трудовые правовые отношения
Рынку труда Армении сегодня характерна высокая напряженность. Для оценки реального
состояния рынка труда нужны значительные усилия, потому что официальные статистические данные, в основном, не отражают реальную ситуацию рынка труда страны. В связи с
вопросом регулирования рынка труда в Армении государство пока еще не приняло решительных и существенных мер. Доказательством тому является высокая степень реальной безработицы, нищеты и миграции.
Армения нуждается в улучшении показателей в вопросе достойного труда для своих граждан, в особенности для молодежи, чтобы обеспечить им достойное будущее страны.

LIANA HAKOBYAN
ANALYSIS OF LABOR-LAW RELATIONSHIPS ON DESERVING AND ADEQUATE
LABOR IN RA
Key words:

labor market, unemployment, poverty, migration, deserving and adequate labor, government regulation of employment, labour law,
labour-law relationships

Labor market of RA is characterized by tension. Official statistics do not mirror real labor market
situation in RA, and great efforts are needed to evaluate it. Government has not yet taken decisive
measures in connection with labor market regulation. Evidence to this is high level of unemployment,
poverty and migrationin in RA.
Armenia needs to improve its decent labor indices for ensuring the country’s future with dignity for
its citizens, especially for the youth.
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ԼԻԼԻԹ ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԲԵՌԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. արտաքին պարտք, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն, սոցիալական բեռ,
դեֆիցիտ (պակասուրդ), տոկոսավճարներ
ՀՀ պետական արտաքին պարտքի ծավալների և ընդհանուր պարտքի մեջ, առևտրային պայմաններով ներգրավված վարկերի տեսակարար կշռի աճով պայմանավորված, առաջիկա տարիներին զգալիորեն կավելանան պարտքի սպասարկման ծախսերը, ինչն էլ էապես կանդրադառնա
սոցիալական բարեկեցության վրա: Արտաքին պետական պարտքի և սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժերի միջև առկա օրինաչափությունների առավել ամբողջական գնահատման համար կարելի է
արտաքին պետական պարտքի սպասարկման ծախսերը համեմատել բնակչության սոցիալական
բավարվածության աճն արտահայտող մի շարք ցուցանիշների հետ: Դրանց շարքն են դասվում
այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական
եկամտի, միջին անվանական աշխատավարձի, կենսաթոշակի, գործազրկության, ծնելիության,
ինչպես նաև մանրածախ առևտրի միջին տարեկան հավելաճի տեմպերը:

Յուրաքանչյուր պետության առջև ծառանում են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ՝ կապված երկրի սոցիալ-տնտեսական կայուն մակարդակի, պաշտպանության, անվտանգության և այլ հարցերի ապահովման հետ: Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ պետության
հիմնական գործառույթներից մեկը մարդու, քաղաքացու բարեկեցիկ և արժանավայել
կյանքի ապահովումն է: Քաղաքացին հարկեր է վճարում՝ փոխարենն ակնկալելով պետության պաշտպանությունը: Այսինքն՝ քաղաքացի-պետություն փոխհարաբերության մեջ
ձևավորվում է իրավունքների և պարտականությունների որոշակի համակարգ: Իսկ դա
ենթադրում է, որ եթե պետությունն ամենայն խստությամբ պահանջում է հարկերը ժամանակին վճարել և չվճարողների նկատմամբ կիրառում է տարաբնույթ «պատիժներ» (տուգանքից մինչև քրեական պատասխանատվություն), ապա քաղաքացին, իր հերթին, իրավունք ունի ակնկալելու պետության ստանձնած պարտականությունների պատշաճ կատարում, ներառյալ՝ սոցիալական անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում: Սակայն պետության հավաքագրած միջոցները հաճախ չեն բավարարում առկա խնդիրների լուծումը,
որի հետևանքով ձևավորվում է բյուջեի պակասուրդ: Դրա ծածկման համար պետությունը
դիմում է փոխառությունների ներգրավման, որը, թեև ամենատարածված, սակայն ոչ միակ տարբերակն է: Որպես այլընտրանքային տարբերակներ՝ հնարավոր են հետևյալ քայլերը.
1. ծախսերի կրճատում,
2. գործող հարկային դրույքաչափերի բարձրացում կամ նոր հարկատեսակների ներմուծում,
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3. պետության ունեցվածքի օտարում,
4. փողի լրացուցիչ էմիսիա:
Այս տարբերակներից յուրաքանչյուրի թերությունների մասին կարելի է խոսել երկար,
ինչը, սակայն, այս հոդվածի շրջանակներից դուրս է: Նշենք միայն, որ պետական ծախսերի կրճատումը, անկասկած, որոշ դեպքերում կարող է միանգամայն արդարացված քայլ
լինել, հատկապես, եթե դրանց անհարկի ուռճացված լինելու վերաբերյալ հիմնավոր փաստարկներ կան: Սակայն տնտեսավարման միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ խնդրի
նմանատիպ լուծումը կառավարությունների կողմից գրեթե չի կիրառվում1: Այդ մասին է
վկայում վերջին տարիներին զարգացող երկրների պետական պարտքի ծավալների աճը
(աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը
մի շարք երկրներում, %-ով, 2007-2013 թթ.2
2007

2008

2009

2010

2011

2012

20133

ԱՄՆ

75.8

91.9

105.0

115.3

120.6

122.5

104.5

Միացյալ թագավորություն

50.7

61.3

76.2

85.6

101.1

105.2

90.6

Գերմանիա

65.7

69.8

77.4

86.0

85.6

88.5

78,4

Երկրներ

Ֆրանսիա

73.0

79.2

91.4

95.5

99.2

109.3

93,5

Իտալիա

116.4

118.8

132.1

130.8

123.8

141.7

132,6

Իսպանիա

42.4

47.8

62.8

67.8

78.2

92.4

93,9

Հունաստան

117.8

121.3

137.9

130.2

108.8

164.2

175,1

Պորտուգալիա

75.5

80.8

94.0

98.1

97.2

127.9

129,0

180.0

184.2

207.3

210.6

228.0

237,3

243,2

4

Ճապոնիա

Բնական է, որ առկա խնդիրների լուծման նպատակով ՀՀ Կառավարությունը ևս
պետք է դիմեր փոխառու միջոցների ներգրավմանը, որը հատկապես մեծ ծավալներ ընդունեց 2009-ից, երբ պարտքի ծավալները կրկնապատկվեցին՝ 2008-ի 584.6 մլրդ դրամից դառնալով 1270.7 մլրդ դրամ: 2014 թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ ՀՀ պետական
պարտքը կազմել է 1,817.1 մլրդ դրամ կամ 4,449.6 մլն ԱՄՆ դոլար5: Այս համատեքստում
1

Մարգարյան Ա., Պետական պարտքի անհրաժեշտությունն ու ներգրավման նպատակները, «Բանբեր
ՀՊՏՀ», 2007, N 3:
2
Debt and deleveraging: The global credit bubble and its economic consequences. McKinsey Global Institute. 2010
January http://www.mckinsey.com/mgi); Reinhart C., Rogoff K., From Financial Crash to Debt Crisis // American
Economic Review. 2011 August.
3
Եվրոմիության անդամ երկրների 2013 թ. տվյալները վերցվել են Eurostat: General government gross debt.
2014 Евростат: Государственный долг, 2014 կայքից:
4
Ճապոնիայի 2012-2013 թթ. տվյալները վերցվել են IMF: World Economic Outlook Database, Japan, April 2014
կայքից:
5
ՀՀ պետական պարտքի տեղեկագիր, սեպտեմբեր, 2014, http://mfe.am/index.php?cat=79&lang=1
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անհանգստացնում է ոչ միայն պարտքի ֆիզիկական ծավալների կտրուկ աճը, այլ, հատկապես, արտաքին պետական պարտքի ներգրավման ոչ շահավետ պայմանները, և այդ
պարտքի կառավարման ոլորտում արձանագրված բացթողումները: Պարզաբանման համար նշենք, որ 2009 թ. խախտվեց 2003-2008 թթ. պարտքի կառուցվածքում արտաքին
պետական պարտքի տեսակարար կշռի նվազման միտումը, բազմակողմ և երկկողմ վարկատուների համամասնությունը՝ հօգուտ երկկողմ վարկատուների: Վերը նշվածով պայմանավորված՝ նվազեց արտաքին պետական պարտքի գրանտ էլեմենտը՝ 2008 թ. 55.3%ի փոխարեն 2009 թ. կազմելով 39.3%1, իսկ 2012 թ` 30%2:

Տնային տնտեսության մեկ շնչի
հաշվով միջին ամսական եկամուտ

Ծնելիություն

Միջին ամսական
աշխատավարձ

Միջին ամսական
կենսաթոշակը

Արտաքին պարտքի
սպասարկում

Մանրածախ
առևտուր

Գործազրկություն

Աղյուսակ 2
Սոցիալական մի շարք ցուցանիշների և արտաքին պարտքի սպասարկման միջին հավելաճի
տեմպը 2001-2012 թթ. ընթացքում3

2001-2012 թթ. միջին հավելաճի տեմպ

16.4

1.9

14.6

18.1

22.8

10.7

7.7

Արտաքին պարտքի սպասարկման
հավելաճի ճկունության գործակիցներ

0.7

0.1

0.6

0.8

-

0.5

0.3

Արտաքին պետական պարտքի և սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժերի միջև առկա
օրինաչափությունների առավել ամբողջական գնահատման համար կարելի է արտաքին
պետական պարտքի ամենամյա տոկոսավճարները կամ պարտքի սպասարկմանն ուղղվող
ամենամյա գումարները համեմատել բնակչության սոցիալական զարգացումներն արտահայտող մի շարք ցուցանիշների հետ: Որպես այդպիսի ցուցանիշներ ընտրվել են տնային
տնտեսության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական եկամտի, միջին անվանական աշխատավարձի, կենսաթոշակի, գործազրկության, ծնելիության, ինչպես նաև մանրածախ
առևտրի միջին տարեկան հավելաճի տեմպերը: Որպես դիտարկվող ժամանակահատված ընդգրկվել է 2001-2012 թթ. միջակայքը (աղյուսակ 2):
Վերը թվարկված ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի նկատմամբ հաշվարկվել է պարտքի սպասարկման հավելաճի ճկունության գործակից, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտելու, թե, օրինակ, 1% արտաքին պարտքի սպասարկման աճին համապատասխան՝

1

Սողոյան Ա., Ալեքսանյան Ա., ՀՀ արտաքին պարտքը 2011 թ., ՀՀ ԿԲ, 2012, էջ 55:
ՀՀ Կառավարության պարտքի կառավարման 2014-2016 թթ. ռազմավարական ծրագիր, էջ 5:
3
Բացի արտաքին պետական պարտքի սպասարկման ցուցանիշից, մյուս ցուցանիշների հավելաճի տեմպերի
հաշվարկման համար հիմք են ծառայել ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի
տվյալները:
2
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որքանով են փոփոխվել մնացած ցուցանիշները կամ ընդհակառակը: Արված հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 1% արտաքին պարտքի սպասարկման աճին համապատասխան՝
տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական եկամուտը աճել է 0,7%-ով, ծնելիության գործակիցը՝ 0.1%-ով, միջին անվանական աշխատավարձը՝ 0.6%-ով, ամսական
կենսաթոշակի միջին չափը՝ 0.8%-ով, մանրածախ առևտուրը՝ 0.5%-ով, իսկ գործազրկությունը կրճատվել է 0.3%-ով: Ստացվում է, որ դիտարկված տասներկու տարիների ընթացքում ոչ միայն բնակչության եկամուտներն են ավելի դանդաղ աճում, քան արտաքին
պարտքի սպասարկումը, այլ նաև վերջինս մոտ 12 անգամ գերազանցում է ծնելիության
հավելաճի տեմպը: Պատկերն իրականում շատ ավելի մտահոգիչ է 2011-2012 թթ.՝ ըստ
ցուցանիշների հավելաճի տեմպերի վերլուծության (աղյուսակ 3):
Աղյուսակ 3
2011 թ. և 2012 թ. համապատասխան ցուցանիշների հավելաճի տեմպերի շեղումը
2001-2012 թթ. արձանագրված միջին մեծությունից
Հավելաճի տեմպ

Միջինը
2001-2012 թթ.

2011

2012

Արտաքին պարտքի սպասարկում

22.8

11.7

135.5

Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով

16.4

8.4

14.2

Ծնելիություն

1.9

-3.3

-2.0

Միջին ամսական աշխատավարձ

14.6

5.3

4.7

Միջին ամսական կենսաթոշակ

18.1

-0.2

9.7

Մանրածախ առևտուր

10.7

12.0

5.8

Գործազրկություն

7.7

-3.2

-6.0

միջին ամսական եկամուտ

Աղյուսակից երևում է, որ ուսումնասիրված գրեթե բոլոր սոցիալական ցուցանիշները՝
տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական եկամուտը, միջին ամսական
աշխատավարձը, ծնելիության մակարդակը 2011-2012 թթ. ընթացքում հավելաճի տեմպերով բավական զիջել են 2001-2012 թթ. համար հաշվարկված միջին հավելաճի տեմպերը:
Այն դեպքում, երբ ՀՀ արտաքին պետական պարտքի սպասարկման հավելաճի տեմպը
2012 թ. մոտ վեց անգամ գերազանցել է 2001-2012 թթ. համար հաշվարկված միջին հավելաճի տեմպը: Եթե հաշվի առնենք նաև միգրացիայի վերջին տարիների ակտիվացումը,
ապա ավելի համոզիչ կլինի այն փաստը, որ տարեցտարի պարտքի սպասարկման սոցիալական բեռն էլ ավելի է ծանրանում հասարակության ուսերին` կասկածի տակ դնելով
պետական պարտքի կայունության և արդարացի լինելու խնդիրը:
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ЛИЛИТ ОВАКАНЯН
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО БРЕМЕНИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РА
Ключевые слова: внешний долг, нехватка финансовых
средств, социальное бремя, дефицит, процент
Обусловленые ростом доли кредитов с коммерческими условиями в объеме увеличения
внешнего и общего долга, в ближайшие годы значительно увеличатся расходы на обслуживание
долга, что существенно повлияет на социальное благосостояние. Для наиболее полной оценки
существующей закономерности между внешним долгом и социально-экономическими сдвигами
можно сравнить затраты на обслуживание внешней задолженности с рядом показателей роста социальной удовлетворенности населения. К ним относятся такие показатели, как темпы
прироста среднемесячного дохода на душу домохозяйства, средней номинальной заработной
платы, пенсий, безработицы, рождаемости, а также среднегодовые темпы прироста розничной торговли.

LILIT HOVAKANYAN
SOCIAL BURDEN ASSESSMENT OF FOREIGN DEBT IN RA
Key Words: foreign debt, shortage of finances, social burden, deficit, interest
Debt service expenses determined by credit share growth in commercial terms within the framework of foreign and internal debt increase will considerably grow and influence people's social
welfare in recent years.
For complete assessment of foreign debt and socio-economic shifts between patterns, expenses on
foreign debt service can be compared with a series of indicators for population social welfare. These
include such indicators, as monthly average household income, average nominal wages, pensions,
unemployment, birthrate, as well as average annual growth rates of retail trade.
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ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ԲՈՒՀԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. մրցունակություն, աշխատաշուկա, կրթության
որակ, սպառողներ, մատակարարներ
Հաշվի առնելով բարձրագույն կրթության երկաստիճան (բակալավրիատ, մագիստրատուրա)
համակարգին անցումը և աշխատաշուկայում պահանջվող բարձր որակավորման մասնագետների
խնդիրը, առաջարկվում է բարձրացնել բուհի մրցունակությունը՝ նախապատվությունը տալով գործատուների հետ կապերի սերտացմանը: Դիտարկվում են այն գործոնները, որոնք կբարձրացնեն
բուհի մրցունակությունը և կապահովեն առաջատար դիրք կրթական ծառայությունների մատուցման ոլորտում:

Բուհի մրցունակության հարցն ուսումնասիրվել է մի շարք հեղինակների կողմից
հատկապես այն պատճառով, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում հայտնվել ենք նոր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում: Ելնելով ժամանակի հրամայականից՝ հարցը դիտարկվել է մի շարք կողմերից՝
 մարքեթինգ,
 գնագոյացում,
 բարձր որակավորման պրոֆեսորադասախոսական կազմ,
 ուսանողների բավարարվածություն,
 աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն,
 տարածքի սոցիալ-տնտեսական կայունություն և այլ գործոններ1:
Չմերժելով այդ բոլոր գործոնների ազդեցությունը բուհի մրցունակության վրա, պետք
է կարևորել նաև գործատուների և բուհի փոխհարաբերությունների սերտացման խնդիրը:
Բուհի մրցունակության խնդիրը այսօր ունի հրատապ լուծման կարիք, որի համար էլ,
որպես օբյեկտ ընտրելով ՀՊՏՀ-ն, նպատակ է դրվել քննարկելու այն առանձնահատկությունները, որոնք հատուկ են կրթության որակին և ցույց տալու մրցունակության հնարավորությունները (աշխատաշուկայի բազմակողմանի ուսումնասիրություն, վերլուծություն,
գործատուի պահանջների քննարկում, գնահատում):
«IBM» ֆիրմայի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Դ. Էյկերսը մի առիթով
ասել է. «Եթե մեր ուսանողներն այսօր չեն կարող մրցակցել, ապա ինչպես պետք է մրցակցեն մեր ֆիրմաները վաղը»:
1

Барановский А., Методы маркетинга в повышении конкурентоспособности выпускников вуза на ринке труда, “Информатика и образование-2007”, №1, с. 123-125, Белый Е., Ценообразование на образовательные услуги в государственных вузах, “Маркетинг в России и зарубежом-2003”, №3, с. 63-72, Мохначев С., Управление конкурентоспособностью вуза, “Высшее образование сегодня”, 2007, №10, с. 39-43, Эфендеев А.,
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Շրջանավարտի մրցունակությունը որոշվում է բուհի մրցունակությամբ: Այսօր ոչ պետական բուհերի աննախադեպ աճը և ժողովրդագրական վիճակի վատացումը մեծացրել
են խզումը առաջարկի և պահանջարկի միջև` էլ ավելի սրելով մրցակցությունը բուհերի
միջև:
Այս հարցի լուծումը մեծապես կախված է բուհի որակից, իսկ վերջինիս վրա ազդում են
մի շարք գործոններ: Նախ՝ այն «հումքը», որով աշխատում է բուհը, այսինքն՝ որից մեծապես կախված է «արտադրանքի» (շրջանավարտի) մրցունակությունը աշխատաշուկայում:
Ցանկացած համակարգում տարբերում են մակրո - և միկրոգործընթացներ: Բուհական համակարգում մակրոգործընթացի «մուտքի» մոտ դիմորդներ են, որոնք «մատակարարվում են» հիմնականում դպրոցի կողմից, իսկ ելքում՝ շրջանավարտներ, որոնք «սպառվում են» գործատուների կողմից:
Բուհի գործունեության արդյունավետությունը կախված է աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումից «մատակարարների» և «սպառողների» հետ: Օրինակ՝ եթե ԵՊՀ-ն ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի որոշ մասը ստանում է ֆիզիկամաթեմատիկական թեքումով
դպրոցից, որտեղ կարողանում է անցկացնել որակի մշտադիտարկում, ապա ՀՊՏՀ-ն,
չունենալով իր դպրոցը, չունի նաև այդ հնարավորությունը: Հետևաբար՝ ակնկալել փոխշահավետ հարաբերություններ «մատակարարների» հետ, մեր բուհի համար այսօր անհնար է:
Մեծացող և խստացող մրցակցությունը ստիպում է ստեղծել հատուկ ենթակառույցներ, որոնք պատասխանատու կլինեն կրթական ծառայության առաջմղման համար:
Դրանք են՝ մարքեթինգի և գովազդի բաժին, հասարակայնության հետ կապերի և շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման բաժին: Միայն գործատուների հետ սերտ
կապը կարող է լուծել որակի կառավարման գլխավոր սկզբունքը՝ կողմնորոշում սպառողներով (գործատուներով): Եվ միայն սպառողների բավարարվածության աստիճանը կարող է բնութագրել բուհի գործունեության գլխավոր ցուցանիշը՝ մրցունակությունը: Այս ցուցանիշը բուհը պետք է կարողանա չափել:
Բուհի սպառողները գործատուներն են: Մրցունակ բուհը պետք է ունենա հզոր նյութատեխնիկական բազայով ապահովվածություն (լսարաններ, լաբորատորիաներ, համակարգիչներ, սարքավորումներ, ծախսվող նյութեր, մեթոդական ծրագրեր, ուսումնական
գրականություն), կադրային (պրոֆեսորադասախոսական և օժանդակ անձնակազմ), ֆինանսական (բյուջեից ֆինանսավորում, վարձավճարներ, դրամաշնորհային) միջոցներ:
Բուհը պետք է կարողանա արդյունավետ ձևով կատարել գիտելիքների վերահսկում
կրթական ծառայության ողջ կենսապարբերաշրջանի ընթացքում՝ «մուտքում»՝ դիմորդների ընդունելության, ուսուցման գործընթացում՝ ուսանողների ընթացիկ, «ելքում»՝ պետական քննությունների ժամանակ: Սա կլինի կրթության որակի ներքին մշտադիտարկում:
Ղեկավարության պատասխանատվությունն այն է, որ բուհը պետք է ունենա գործու242

նեության հատուկ ռազմավարություն, որը պետք է համապատասխանի «SMART» սկզբունքին1, ինչպես նաև ստեղծի բարենպաստ միկրոկլիմա:
Բուհի մրցունակությունը մեծանում է նոր հեռանկարային մասնագիտությունններով
կադրերի պատրաստմամբ, պրակտիկայի լավ կազմակերպմամբ, դիպլոմի ճանաչմամբ
ինչպես ներքին աշխատաշուկայում, այնպես էլ՝ արտասահմանում: Վերջինիս ապահովման համար կարելի է կնքել պայմանագրեր տարբեր երկրների առաջնակարգ բուհերի
հետ, կիրառել նրանց ծրագրերը և տալ նաև արտասահմանյան տիպի դիպլոմ: Կարելի է
նաև առաջադեմ ուսանողներին ուղարկել արտասահմանում սովորելու:
Բուհի մրցակցային առավելություններից են նաև, թե ուսանողները որտեղ են անցնում պրակտիկան, ինչպես են աշխատանքի տեղավորվում շրջանավարտները: Այսպիսի
տեղեկատվությունը բնորոշ է մի շարք միջազգային ճանաչված բուհերի: Դա ձևավորում է
բուհի կերպարը: Օրինակ՝ Շվեյցարիայի հյուրանոցային գործ ուսումնասիրող ուսանողները պրակտիկան անցնում են «Մարիոթ», «Շերատոն» և այդ կարգի նմանատիպ հյուրանոցներում: Դա մեծ առավելություն է, և դրա համար տվյալ բուհը առաջատար է նշված
բնագավառում կադրերի պատրաստման գործում: Դիպլոմի ընդունման, համարժեքի ճանաչման հարցը նույնպես շատ կարևոր է. Բոլոնիայի պայմանագրին միանալը դեռևս չի
ենթադրում դիպլոմների ճանաչում: Այդ առումով, կան լուրջ անելիքներ ծրագրերի ներդրման գործում: Կարծում ենք՝ մեծապես կնպաստի նաև երկամյա բիզնես դպրոցների
բացումը (MBA ծրագրով (երեկոյան)՝ Ֆրանսիայի Ֆոնտենբլո քաղաքի «MSEAD» դպրոցի
օրինակով):
Պետք է կարևորել գործատուների և բուհի միջև փոխհարաբերությունների սերտացման խնդիրը և գործատուների ներգրավումը բուհական աշխատանքներում: Դա կարող է
արտահայտվել պրակտիկաների ղեկավարմամբ, պետական քննություններին մասնակցությամբ, ավարտական աշխատանքների և թեզերի ղեկավարմամբ և այլ գործընթացներում ներգրավմամբ: Կարծում ենք՝ այդ ներգրավվածության միջոցով կկարողանանք շահեկան տեսանկյունից ներկայանալ աշխատաշուկայում, ունենալ բարձր վարկանիշ:
Ներգրավելով հավանական գործատուներին առարկայական ծրագրերի կազմման
գործընթացում՝ կարելի է հասնել գիտելիքների այն լավագույն մակարդակին, որին պետք
է տիրապետի շրջանավարտը՝ յուրացնելով ծրագիրը: Եվ, ամենակարևորը, պետք է որոշել, թե որ տեսակի պարապմունքները (դասախոսություն, գործնական աշխատանք,
պրակտիկա) կապահովեն առավելագույն գիտելիքներ, հմտություններ, փորձառություն
ապագա մասնագետի կայացման համար: Միայն դասավանդման մեթոդների կատարելագործման միջոցով կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի:
Կարծում ենք՝ ճիշտ կլինի, որ ուսանողների գիտելիքների, պատրաստվածության, որակի ստուգումը իրականացնեն ոչ թե դասավանդողները, այլ ուրիշ դասախոսներ: Կրթական
ծառայությունների շուկայում մրցակցությանը դիմակայելու համար կարևոր է դասախոս1

Specific (կոնկրետ), Measurable (չափվող), Accurate (ճշգրիտ), Realistic (իրական), Time-bound (իրականանալի՝ նշված ժամկետում):
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ների վերապատրաստումը, որը պետք է կրի ոչ թե ձևական բնույթ, այլ դառնա նոր գիտելիքի, նոր փորձի, նոր մեթոդների տրամադրման հարթակ: Պետք է խոր մարքեթինգային
ուսումնասիրության ենթարկել կրթական ծառայությունների շուկան և մշակել մարքեթինգային ռազմավարություն աշխատաշուկայում բարձր վարկանիշ ունենալու և սպառողների ուշադրությունը գրավելու համար: Բուհը կարող է լինել մրցունակ իր կադրային ներուժով, ուսանողների քանակով, նյութատեխնիկական բազայի հագեցվածությամբ, առաջարկվող ծրագրերի որակով, դրանց լայնությամբ և ճկունությամբ, սոցիալական փաթեթներով, կրթության արժեքով, կրթական միջավայրով: Սպառողը պետք է հաշվի առնի ոչ
միայն թվարկված գործոնների առկայությունը, այլև շրջանավարտի աշխատանքի տեղավորման երաշխավորված հնարավորությունը: Թվարկված գործոնները կապահովեն հենց
այն գրավչությունը, որը կունենա բուհը՝ դառնալով մրցունակ աշխատաշուկայում: Դա
պետք է լինի փոխշահավետ համագործակցություն սպառողի հետ: Անկախ արտաքին և
ներքին փոփոխվող գործոններից, բուհը պետք է կարողանա արագ հարմարվել մրցակցային միջավայրում: Այսօր բուհի հիմնական մրցակցային առավելությունը այն է, որ, կարևորելով և՛ իր ուսանողների, և՛ իր դասախոսների առողջությունը, ապահովում է վերջիններիս սոցիալական ծառայություններով (բժշկական ապահովագրություն, ուսանողների
վարձերի զեղչերի կիրառում): Սա էլ հենց բուհի բազմաֆունկցիոնալությունն է՝ ստեղծելով
դրական կերպար սպառողների գիտակցության մեջ: Ձևավորվում է դրական կարծիք և՛
ծնողների, և՛ դիմորդների շրջանում բուհի գործունեության մասին ստացված տեղեկատվությունից (կայքից, գովազդից) և այլն, որին պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել:
Կրթության երկաստիճան համակարգին (բակալավրիատ, մագիստրատուրա) անցումը, դիպլոմի ճանաչումը, շրջանավարտների շարժունակությունը միջազգային աշխատաշուկայում, ժողովրդագրական վիճակի սրությունը, բազմաթիվ բուհերի առկայությունը
ստիպում են օգտագործել, փնտրել նոր գործիքներ մրցունակ մնալու համար:
Աշխատաշուկայում շրջանավարտների բարձր պահանջարկի առկայությունը բուհի
մրցունակության ցուցանիշներից է:
Ժամանակի մարտահրավերները ստիպում են ավելի արագ արձագանքել խոչընդոտող բոլոր խնդիրներին և մշակել բուհի մրցունակության ձևավորման նոր համակարգ
առաջ շարժվելու համար: ՀՊՏՀ-ն, որպես տնտեսագետ կադրերի պատրաստման առաջատար բուհ, քիչ անելիք չունի այս առումով: Մշակված ճիշտ ռազմավարությունը թույլ
կտա ամրապնդելու դիրքերը աշխատաշուկայում և գրավելու դիմորդների ուշադրությունն
ու նախապատվությունը:
Ամփոփելով ասվածը Իսիկավայի գծապատկերով, խմբավորելով և կառավարելով
հետազոտվող խնդրի վրա ազդող գործոններն ու պայմանները (գծապատկերում առավել
էական գործոնները ցույց են տրված երկար, նվազ կարևորները՝ կարճ սլաքներով), կարող ենք ասել, որ անհրաժեշտ է բացահայտել նույնիսկ աննշան թվացող գործոնները
խնդրի՝ առավել արդյունավետ և ճիշտ եղանակով լուծման համար:
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Գծապատկեր 1. Իսիկավա

Առաջարկվում է խնդրի վերլուծության հետևյալ կարգը՝
 առավել էական գործոնների վերհանում,
 էական գործոնների բացահայտում,
 շտկման ենթակա գործոնների և պատճառների սահմանում,
 այն մակարդակի որոշում, որին պետք է հասցնել ճշգրտման ենթակա գործոնները,
 այն բաժինների կոնկրետ անձանց պարզում, որոնք պատասխանատու են
ճշգրտելի գործոնները սահմանված մակարդակին հասցնելու համար,
 փաստաթղթի մշակում, որի նպատակն է հետևել ճշգրտվող գործոններին,
 հետագա գործողությունների պլանի կազմում, այսինքն՝ միջոցառումների մշակում
և պատասխանատու անձանց որոշում:
Կարծում ենք` աշխատաշուկայի մշտադիտարկումը թույլ կտա ունենալ հստակ պատկեր և՛ բուհի կերպարի, և՛ մրցունակության մասին: Դիմորդների համար բուհի ընտրության
հիմնական գործոններն են բուհի վարկանիշը, աշխատանքի տեղավորման երաշխիքը,
առաջարկվող մասնագիտացումները, վարձավճարը, փորձառության անցկացման վայրի
հեղինակությունը և այլն: Ամրապնդելով դիրքերը կրթական ծառայությունների մատուցման ոլորտում՝ հնարավոր է վստահորեն առաջ շարժվել, համոզված լինելով, որ բուհն
ունի այն դրական ներուժը, որ կարող է գրավել սպառողներին և դառնալ հուսալի գործընկեր գործատուների համար: Եվ, վերջապես, մրցունակ բուհն է ապահովում մրցունակ
տնտեսություն:

АРМЕНУИ ОГАНЕСЯН
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА
Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок труда, качество образования, потребители, поставщики
Учитывая переход высшего образования на двухступенчатую (бакалавр/магистр) систему
и проблему высококвалифицированных, востребованных специалистов на рынке труда, предлагается повысить конкурентоспособность вуза, отдавая предпочтение связям с работодателями. Расматриваются те факторы, которые повысят конкурентоспособность вуза и обеспечат лидерство в области обеспечения образовательных услуг.
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ARMENUHI HOVHANNISYAN
CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY COMPETITIVENESS
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Taking into consideration the two-level system of university education, bachelor's and master's
degree and demand for high quality professionals, we suggest to increase competitiveness of university
by giving preference to relationships with employers. Factors enhancing university competitiveness and
ensuring leadership in provision of educational services are also considered in the article.

ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃ, ՍՊԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. տնտեսական աճի ցուցանիշ, աղքատություն,
ՀՆԱ, սպառողական պահանջարկ, միջին
աշխատավարձ
Տնտեսական աճի, սպառման, գործազրկության, միջին աշխատավարձի և աղքատության ցուցանիշների համադրումը վկայում է, որ ՀՀ-ում, ի տարբերություն նախաճգնաժամային տարիների,
հետճգնաժամային ժամանակաշրջանում եկամուտների աճը չի նպաստել աղքատության հաղթահարմանը: Կառավարության ծրագրերում նախատեսվող գերակայությունների ապահովման տեսանկյունից, անհրաժեշտ է որոշակի քայլեր կատարել՝ ուղղված բնակչության եկամուտների անհավասարության կրճատմանը, որը կնպաստի սպառողական պահանջարկի խթանմանը:

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում միջին հաշվով տնտեսական աճի տեմպերը
2000-2008 թթ. շատ ավելի մեծ են եղել, քան զարգացող և, առավել ևս, զարգացած
երկրներում: Այդ տարիներին տնտեսական աճը Հայաստանում մոտ 3 անգամ գերազանցել է համաշխարհային տնտեսության տեմպերը: Նույնիսկ հետճգնաժամային տարիների
միջին տարեկան տեմպերով (2010-2013 թթ.` 4,4%) Հայաստանը առաջատարների շարքերում է: Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ի տվյալներից, չնայած սկսած 2009 թ. տնտեսական աճի տեմպերի էական նվազմանը, սպառման տեսակարար կշռի տարեցտարի մեծացումը ՀՆԱ-ում որոշակիորեն նպաստել է պահանջարկի ավելացմանը և կասեցրել է
տնտեսական էլ ավելի մեծ անկումը:
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Աղյուսակ 1
Կենսամակարդակը բնութագրող ցուցանիշների շարժընթացը ՀՀ-ում 2008-2013 թթ.
Ցուցանիշներ
Անվանական ՀՆԱ, մլն դոլար

2009

2010

2011

2012

2013

8648,0

9260,3

10138,1

9910,1

10431,2

ՀՆԱ իրական աճի ինդեքս, %

-14,1

2,2

4,7

7,2

3,5

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ, դոլար

2666,1

2844,0

3363,0

3290,0

3452,0

Սպառում/ՀՆԱ, %

93,7

95,0

96,7

101,8

107,6

ՍԳԻ

6,5

9,4

4,7

3,2

5,8

Գործազրկության մակարդակ, %

18,7

19,0

18,4

17,3

16,9

Աղքատության ինդեքս

25,2

28,4

23,1

20,5

22,7

Աղքատների տես. կշիռ, %

34,1

35,8

35,0

32,4

Ծայրահեղ աղքատների տես. կշիռ, %

3,6

3,0

3,7

2,8

Իրական միջին աշխատավարձ, %-ով
նախորդ տարվա նկատմամբ

106,2

98,8

97,8

102,0

100,3

2004-2008 թթ. ընթացքում բնակչության 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն տարեկան միջին
հաշվով ավելացել է ավելի քան 30%-ով, իսկ մեկ շնչին ընկնող դրամական եկամուտների
և սպառողական ծախսերի աճը ուղեկցվել է ծայրահեղ աղքատ և աղքատ բնակչության
տեսակարար կշռի էական նվազմամբ և աղքատության խորության կրճատմամբ: Այդ տարիներին մասնավոր հատվածը արձագանքեց տնտեսության ազատականացման և կառուցվածքային մյուս բարեփոխումներին: Աճի և զբաղվածության, ինչպես նաև արտաքին
մասնավոր և պետական տրանսֆերտների շնորհիվ երկրում զգալիորեն կրճատվեց աղքատության (հատկապես՝ ծայրահեղ աղքատության) մակարդակը` 2008-ին հասնելով
27.6%-ի՝ 1999 թվականի 50%-ի դիմաց:
Ինչպես տեսնում ենք, նախաճգնաժամային ժամանակաշրջանում տնտեսական աճը
միտված է եղել աղքատներին: Չնայած 2004-2008 թթ. ամենաաղքատ՝ 20% բնակչության
եկամուտների կառուցվածքում տնտեսական աճով պայմանավորված եկամուտները համեմատաբար փոքր ներկայացվածություն են ունեցել (շուրջ 37%), այնուամենայնիվ, դրանք
աճել են ավելի արագ, քան ընդհանուր դրամական եկամուտները: Իսկ մյուս կողմից` աղքատ բնակչության դրամական եկամուտները նկատելիորեն ավելի արագ են աճել` ոչ աղքատ բնակչության եկամուտների համեմատ:
Այսպես` 2004-2008 թթ. ամբողջ ընթացքում մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական դրամական եկամուտը բնակչության ամենաաղքատ երկու դեցիլներում աճել է 2.3 անգամ,
իսկ ամենաապահով երկու դեցիլների շրջանում` 1.7 անգամ: Նույն ընթացքում մեկ շնչի
հաշվով միջին ամսական տնտեսական աճով պայմանավորված եկամուտը բնակչության
ամենաաղքատ երկու դեցիլներում աճել է 2.4 անգամ, իսկ ամենաապահով երկու դեցիլների շրջանում` 1.8 անգամ: Այս ընթացքում եկամտային անհավասարությունն ու ոչ աղքատների ու աղքատների միջև եկամտային խզումը կրճատվել է: 20% ամենաապահով
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բնակչության դրամական եկամուտները 2004 թ. գերազանցել են 20% ամենաաղքատ
բնակչության եկամուտները 10.6 անգամ, իսկ 2008 թ.` արդեն 7.8 անգամ:
Աղյուսակ 2
Եկամուտների բաշխման անհավասարության ցուցանիշները 2004-2012 թթ.

20% ամենաապահով բնակչության և 20%
ամենաաղքատ բնակչության դրամական
եկամուտների հարաբերակցությունը /անգամ/
10% ամենաապահով բնակչության և 10%
ամենաաղքատ բնակչության դրամական
եկամուտների հարաբերակցությունը /անգամ/
Եկամուտների համակենտրոնացման Ջինիի
գործակից

2004

2008

2009

2010

2011

2012

10,6

7,8

8,0

8,0

8,0

8,5

20,8

14,1

14,5

14,2

14,8

15,9

0,395

0,339

0,355

0,362

0,371

0,372

Աղբյուրը` «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը», ՀՀ ԱՎԾ, 2007, 2008, 2010-2013 թթ.:

2004-2008 թթ. ընթացքում կրճատվել է նաև եկամուտների համակենտրոնացման Ջինիի գործակիցը: Այնինչ 2009-2012 թթ. աղքատության աճի հետ միասին տեղի է ունեցել
նաև անհավասարության ցուցանիշների աճ: 20% ամենաապահով բնակչության դրամական եկամուտները 2012-ին գերազանցել են 20% ամենաաղքատ բնակչության եկամուտները 8.5 անգամ, իսկ եկամուտների համակենտրոնացման Ջինիի գործակիցը կազմել է
0.372: Սա նշանակում է, որ տնտեսական ճգնաժամը ավելի մեծ չափով ազդել է բնակչության առավել աղքատ խավերի վրա: Վերջինս պայմանավորված է եղել 2008 թ. հետո
բնակչության առավել աղքատ հատվածում տնտեսական աճով պայմանավորված եկամուտների ու մասնավոր տրանսֆերտների ավելի կտրուկ կրճատմամբ:
Նախաճգնաժամային տարիներին տնտեսական աճի յուրաքանչյուր 1 տոկոսը ապահովել է 0,22 տոկոս աղքատության կրճատում: 2009 թ. տնտեսական անկումը կազմել է
14,1 տոկոս: Հաշվի առնելով նշված համամասնությունը՝ աղքատության մակարդակը պետք
է աճեր 3,5 տոկոսով: Այնինչ այն ավելացավ 8,3 տոկոսով՝ 2010 թ. կազմելով 35,8 տոկոս: Հետագայում՝ 2010-2013 թթ., 4 տարիների գումարային տնտեսական աճը գերազանցել է 2009 թ. անկումը 3,5 տոկոսով՝ կազմելով 17,6 տոկոս: Եթե նախկին օրինաչափությունը պահպանվեր, ապա աղքատության մակարդակը 2008 թ. նկատմամբ պետք է
կրճատվեր 0,8 տոկոսային կետով: Այնինչ, ինչպես տեսնում ենք, այն ավելացել է 4,8 տոկոսով: 2012 թ., մշտական բնակչության ցուցանիշի հաշվով, աղքատների թիվը կազմել է
մոտ 980 հազար, շատ աղքատներինը` 408 հազար, իսկ ծայրահեղ աղքատներինը` մոտ
85 հազար մարդ:
Բերված թվերը վկայում են այն մասին, որ Կառավարության հռչակած գերակայությունները հետճգնաժամային տարիներին չեն պահպանվել, և ինչպես տնտեսական անկումը,
այնպես էլ հետագայում վերականգնողական աճը նպաստել են միայն բնակչության ավելի ապահովված խավերի եկամուտների ավելացմանը: Դրա մասին է վկայում նաև եկամուտ248

ների ու սպառման վերաբերյալ փաստացի տվյալների համադրումը վերջին 5 տարիներին: Ինչպես փաստեցինք, աղյուսակ 1-ի տվյալներով իրական ՀՆԱ աճը այդ տարիներին
ուղեկցվել է ՀՆԱ մեջ սպառման տեսակարար կշռի ավելացմամբ: Այս հարաբերակցությունը, 2008 թ. 81,8 տոկոսից տարեցտարի աճելով, հասել է 107,6 տոկոսի 2013 թ.: Թվում
է, թե այն պետք է նպաստեր աղքատության կրճատմանը: Սակայն Ջինիի գործակցի բարձրացումը այդ նույն ժամանակաշրջանում 0,339-ից մինչև 0,372 (աղյուսակ 2), մեզ հուշում
է, որ սպառման ավելի ու ավելի մեծ մասն է բաժին ընկնում բարձր եկամուտ ունեցողներին:
Նույն եզրակացությանն ենք հանգում նաև՝ դիտարկելով միջին աշխատավարձի փոփոխությունները: 2004-2008 թթ. իրական միջին աշխատավարձի տարեկան տեմպերը
գերազանցել են ՀՆԱ միջին տարեկան տեմպերը, որի արդյունքում Ջինիի գործակիցը
0,395-ից նվազել էր 0,339-ի: Այնինչ հետճգնաժամային տարիներին ՀՆԱ աճը չի ուղեկցվել իրական աշխատավարձի աճով, որը և հանգեցրել է աղքատության բևեռացման խորացմանը: Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ի տվյալներից, չնայած 2010-2013 թթ. գումարային տնտեսական աճը կազմել է 17,6 տոկոս, 2010-2011 թթ. իրական աշխատավարձի
տեմպերը նախորդ տարիների նկատմամբ կրճատվել են, իսկ հաջորդ տարիներին՝ ավելացել չնչին չափով: Այդ տարիներին միջին աշխատավարձի գումարային աճը կազմել է
ընդամենը 1,1 տոկոս: Բնականաբար, սա հանգեցրել է աշխատանքային և ձեռնարկատիրական եկամուտների միջև տարբերությունների խորացմանը: Սա կարելի է դիտարկել
որպես տնտեսության մեջ նկատվող ամենաանցանկալի միտումներից մեկը:
Այս տարիների ընթացքում աղքատության ինդեքսը, որը ներկայացնում է գործազրկության և ինֆլյացիայի գումարային արժեքը, չի իջել 20 տոկոսից: Ընդ որում, այս ցուցանիշի մեջ ավելի մեծ բաժինը պատկանում է գործազրկության մակարդակին: Թվում է, թե
վերջինս ունի բարելավման միտումներ, քանի որ 2010 թ. սկսած, գործազրկության մակարդակն իջնում է: Սակայն ավելի խոր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ դա պայմանավորված է ոչ այնքան գործազուրկների թվի կրճատմամբ, որքան աշխատանքային ռեսուրսների նվազմամբ: Միայն 2013 թ. երեք եռամսյակների տվյալներով տնտեսության
մեջ աշխատանքային ռեսուրսները կրճատվել են 227 հազ. մարդով, որի հետևանքով
տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը նվազել է 94 հազարով: Այդ պատճառով, չնայած
զբաղվածների թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կրճատվել է
7300 մարդով, գործազրկության մակարդակը իջել է, իսկ զբաղվածությունը՝ ընդլայնվել:
2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի գլխավոր գերակայություններից մեկը զբաղվածության ընդլայնումն է: Սակայն, ինչպես տեսնում ենք,
աշխատանքային ռեսուրսների կրճատման պայմաններում զբաղվածության մակարդակը
ինքնըստինքյան կարող է բարձրանալ՝ նույնիսկ զբաղվածների թվի կրճատման պայմաններում: Այդ պատճառով այս գերակայությունը ընդունելի կարելի է համարել միայն զբաղվածների թվի ավելացման և գործազուրկների կրճատման բացարձակ ցուցանիշների համադրման պայմաններում:
Այսպիսով՝ բերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ ՀՆԱ դրական աճի տեմպերը, որոնք ձեռք են բերվել հետճգնաժամային տարիներին, ուղղվել են բնակչության առա249

վել ապահովված խավերի եկամուտների ավելացմանը և ոչ միայն ավելացրել են աղքատությունը, այլև խորացրել աղքատ ու հարուստ խավերի միջև եկամուտների տարբերությունը:
Աշխարհի զարգացած երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ ՀՆԱ մեջ աշխատավարձի
և սոցիալական ապահովագրության գումարային տեսակարար կշիռը պետք է կազմի 5565%: Հայաստանում այս ցուցանիշը չի գերազանցում 38-39%-ը: Աշխատանքային եկամուտների այսպիսի ցածր մակարդակը վճռական գործոն է մեր երկրում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների նկատմամբ սպառողական պահանջարկի ցածր մակարդակի
ձևավորման համար: Սրանից հետևում է, որ աշխատավարձի և շահույթի միջև ձևավորված անհամամասնությունը ՀՀ-ում անհրաժեշտ է վերացնել: Խոսքը վերաբերում է ոչ թե
ազգային եկամտում սպառման տեսակարար կշռի ավելացմանը, այլ սպառման կառուցվածքի բարելավմանը, որը կնպաստի ներքին պահանջարկի ավելացմանը:
Հայտնի է, որ բնակչության բարձր և ցածր եկամուտներ ունեցող խմբերի սպառման
կառուցվածքը էականորեն տարբերվում է: Որքան բարձր է եկամտի մակարդակը, այնքան սպառման մեջ մեծ է երկարատև օգտագործման ապրանքների և ծառայությունների,
այդ թվում՝ արտասահմանյան, տեսակարար կշիռը: Հետևաբար՝ եկամուտների այսպիսի
բաշխումը, նպաստելով արդյունավետ պահանջարկի ավելացմանը և հետևաբար՝ տնտեսական աճին, միաժամանակ մեծացնում է ներմուծման նկատմամբ պահանջարկը: Սա
հակասում է 2013-2017 թթ. Կառավարության ծրագրին, մասնավորապես՝ ակնկալվող հիմնական արդյունքներից մեկին` ներմուծման նկատմամբ արտահանման առաջանցիկ տեմպերի ապահովմանը:
Այսպիսով՝ կարելի է փաստել, որ 2010-2013 թթ. հետճգնաժամային զարգացումներում չնայած ՀՆԱ ծավալը, 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն և սպառողական ծախսերը աճել են, սակայն աղքատության ցուցանիշների վրա դրական ազդեցություն չեն թողել: Այսինքն՝ երկարաժամկետ ծրագրերի նպատակադրումները չեն իրականացել, իսկ հայտարարված գերակայությունները հակասության մեջ են եղել իրականացված քաղաքականության հետ:
Ներկայումս գործում է Կառավարության հաստատած նոր` 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը: Կիրառվելիք տնտեսական ու սոցիալական
քաղաքականության հիման վրա ծրագիրը նախատեսում է 2017 թ. աղքատության մակարդակը երկրում հասցնել շուրջ 24%-ի (2012-ի` 32.4-ի փոխարեն), 2021-ին՝ շուրջ 18%-ի, իսկ
2025-ին՝ շուրջ 13%-ի: Ծայրահեղ աղքատության պարագայում ծրագրով նախատեսվում է
2017 թ. դա հասցնել 2.4%-ի (2012-ի` 2.8-ի փոխարեն), 2021-ին` 2.1%-ի, իսկ 2025-ին՝
1.8%-ի՝ ըստ Էության լուծելով այս հիմնախնդիրը: Ծրագիրը նախատեսում է նաև անհավասարության կրճատումը երկրում և նրա առանձին տարածքային միավորների միջև:
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АЙКАЗ ОГАНЕСЯН
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И НИЩЕТА
Ключевые слова: показатели экономического роста, нищета, ВВП, потребительский спрос, средняя
зарплата
Сравнение показателей экономического роста, потребления, безработицы, средней зарплаты и уровня нищеты в РА свидетельствует о том, что, в отличие от докризисного периода, в посткризисном периоде рост ВВП не способствовал сокращению масштабов нищеты. С
точки зрения обеспечения приоритетов программ Провительства, необходимо предпринять
определенные шаги в направлении сокращения неравенства доходов, которое поможет повысить потребительский спрос.

HAYKAZ HOVHANNISYAN
ECONOMIC GROWTH, CONSUMPTION AND POVERTY
Key Words:

indicators of economic growth, poverty, GDP,
customer demand, average wage

Comparison of poverty indicators in RA, economic growth, consumption and average wages all
show that in contrast to pre-crisis period, growth of GDP in post-crisis period did not assist in poverty
reduction. From the viewpoint of government programs priorities, certain steps are needed to be taken
for reduction of income inequalities to boost consumer demand.

ԼԵՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ
Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. մշակաբույսեր, վերամշակում, մթերումներ,
վարկային ներդրումներ, արտահանում, տոկոսադրույք, տնտեսավարողներ, սննդամթերքի անվտանգություն
Հոդվածը նվիրված է ոլորտում տնտեսավարողների ջանասիրության և պետական աջակցության ծրագրերի արդյունքում արտադրանքի ծավալների ավելացմանը, որը, իր հերթին, կնպաստի
ՀՆԱ նկատմամբ գյուղատնտեսական ոլորտի տեսակարար կշռի բարձրացմանը: Ներկայացված են
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այդ ոլորտի դրական տեղաշաժերի արդյունքները վարկային ներդրումների, վերամշակման գործընթացի կոոպերացիայի զարգացման շրջանակներում: Դրանով են պայմանավորված տնտեսավարողների գործունեության բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, օգտագործվող ռեսուրսների
մատչելիության, արտադրության մրցունակության բարձրացումը, որոնք նպաստում են տնտեսական աճի ապահովմանը:

ՀՀ տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից մեկում` ագրոպարենային համակարգում 2013 թ. գրանցվել են դրական տեղաշարժեր։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքը կազմել է 857.4 մլրդ դրամ, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը 6.1%–ով` հիմնականում կապված բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանքների ծավալների ավելացման հետ։ Վերջիններս էլ, իրենց հերթին, պայմանավորված են օգտագործվող վարելահողի մակերեսի տեսակարար կշռի ավելացմամբ, որն ընդհանուր ցանքատարածություններում 2013 թ. կազմել է 71%` նախորդ տարվա 68.7%–ի դիմաց։ Ոլորտում տնտեսավարողների աշխատասիրության և իրականացված մի շարք պետական աջակցության ծրագրերի արդյունքում գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացումն իր հերթին նպաստել է երկրի ՀՆԱ–ում դրա տեսակարար կշռի
բարձրացմանը։ 2013 թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն
ավելացել են 14.0 հա–ով՝ նախորդ տարվա 304.2 հազ.հա դիմաց կազմելով 318.2 հազ.
հա։ Բուսաբուծական մթերքների արտադրության ծավալների վերաբերյալ պատկերացում
տալու համար ներկայացնենք աղյուսակ 1-ը:
Ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների՝ բացառությամբ խաղողի, որը հետևանք է կարկտահարության, նկատելի է մշակաբույսերի համախառն արտադրանքի աճ հացահատիկի և հատիկաընդեղենի գծով, հատկապես ցորենի արտադրանքի բնագավառում, որը 2013 թ., նախորդ 2012՝ թ. համեմատությամբ, աճել է 26,1%-ով կամ, բացարձակ առումով, ավելացել է
63.5 հազ.տոննայով:
Աղյուսակ 1
Բուսաբուծական մթերքների համախառն արտադրանքի ծավալները 2009-2013 թթ.*
հազ. տոննա

Մթերքներ
Հացահատիկ և
հատիկաընդեղային
մշակաբույսեր
այդ թվում՝ ցորեն
Կարտոֆիլ
Բանջարեղեն
Բոստան
Պտուղ և հատապտուղ
Խաղող

2009 թ.

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

2013 թ.՝ 2012 թ.
համեմատությամբ,%

374,9

316,4

440,4

456,1

547,1

119,9

198,1
593,6
819,8
216.1
332.2
208.0

183,5
482,0
707,6
222.2
305.1
222.6

224,2
597,3
787,1
376.7
321.0
237.0

243,1
647,2
849,0
205,1
331,7
241,4

306,6
653,8
874,9
209,8
333,5
240,6

126,1
101,1
103,1
102,0
100,5
99,7

*ԱՎԾ տվյալներն ըստ տարիների:
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Տարեցտարի բարելավման միտում է գրանցվել նաև անասնաբուծության մեջ, որտեղ
ավելացել է անասնագլխաքանակը, որն էլ, իր հերթին, տվյալ ճյուղում արտադրանքի, մասնավորապես՝ մսի, կաթի և ձվի ավելացման նախադրյալ է (աղյուսակ 2)։ Ըստ 2013 թ.
տվյալների՝ միսն ավելացել է նախորդ տարվա (2012 թ.) համեմատությամբ 10.5%–ով կամ
4 հազ.տոննայով, կաթը` 5.9%-ով կամ 36.8 հազ.տոննայով, իսկ ձուն՝ 3.3%-ով կամ 21.9
մլն հատով։ Այդ նույն տարում անասնապահության համախառն արտադրանքը կազմել է
232.4 մլրդ դրամ, որը 6.1%–ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։
Աղյուսակ 2
Անասնապահական մթերքների համախառն արտադրանքի ծավալները 2009-2013 թթ.*

Միս (կենդանի
քաշով), հազ.տ
Կաթ, հազ.տ
Ձու, մլն հատ

2009 թ.

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

2013 թ.՝ 2012 թ.
համեմատությամբ,%

126,2

124,3

127,9

133

144.0

110.5

615,4
630,1

600,9
702,2

601,5
633,6

618.2
658.1

655.0
680.0

105.9
103.3

*ԱՎԾ տվյալներն ըստ տարիների:

Զգալի առաջընթաց է նկատվում տավարաբուծության և ոչխարաբուծության ոլորտում: Շարունակվում է ձկնաբուծության ոլորտի զարգացումը, որի արդյունքում 2013 թ.
հանրապետությունում արտադրվել է ավելի քան 11.0 հազ. տոննա ապրանքային ձուկ,
որը 30%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Արտադրվել է վերամշակված
ձկնամթերք՝ մոտ 2.2 հազ. տ, որը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է 400 տ-ով։
Ոլորտում հումք վերամշակող արդյունաբերական արտադրության զարգացման կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ դրան բաժին է ընկնում արդյունաբերության համախառն արտադրանքի մոտ 35%-ը։ Այս ոլորտում հումք արտադրողների և վերամշակողների միջև կնքվել է 9.3 հազ. տոննա պտուղբանջարեղենի և խաղողի պայմանագրեր։ Գյուղացիներին տրամադրվել է կանխավճար 78.0 մլն դրամ, 250.5 մլն դրամի բուժանյութ և պարարտանյութ։
Վերամշակող արտադրական կազմակերպությունների կողմից 2013 թ. մթերվել է
56.8 հազ. տ պտուղ, այդ թվում` 13.0 հազ. տ ծիրան, որի մթերման ծավալը 47.8%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա մակարդակը։ Նշված թվականներին մթերվել է նաև 167.2
հազ. տ խաղող՝ նախորդ տարվա 156.6 հազ. տ-ի դիմաց։
Ընդհանուր առմամբ, 2013 թ. ընթացքում արտահանված բուսաբուծական մթերքների
ծավալները 2,1 անգամ գերազանցել են նախորդ տարվա մակարդակը։ Արտահանվել է
64.5 հազ. տ պտուղբանջարեղեն, խաղող և կարտոֆիլ, որից` 23.3 հազ. տ ծիրան, 24.0
հազ.տ կարտոֆիլ։
Մթերումների գործընթացին զուգահեռ, աշխատանքներ են իրականացվել վաճառքի
աջակցության ուղղությամբ` հանգստյան օրերին կազմակերպելով գյուղմթերքի 2 տոնա253

վաճառ։ Հայաստանում ավելի նպատակահարմար է զարգացնել կոոպերատիվ կապերը
գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման ոլորտում՝ հատկապես համատեղ օգտագործման տեխնիկա ձեռք բերելու և մարքեթինգային ծառայություններ մատուցելու
ժամանակ։ Մշակվել է «Հայաստանում գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման
հայեցակարգի» նախագիծ, որով հստակեցվել են գյուղատնտեսությունում կոոպերացիայի խթանման քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» վարկային ծրագրերի շրջանակներում հանրապետության 6 մարզերում ստեղծվել են արոտօգտագործողների 67
սպառողական կոոպերատիվներ։
Ոլորտում դրական տեղաշարժերն արդյունք են նաև մատչելի վարկային ներդրումների (աղյուսակ 3)։ ՀՀ Կառավարության որոշմամբ մի շարք բանկերի միջոցով («Ակբա–Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ», «Կոնվերս բանկ», «Արդշինինվեստ բանկ», «Պրոկրեդիտ բանկ»,
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ») հաստատվել է «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» կարգ՝ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի վարկերի տրամադրման հետևյալ պայմաններով`
 յուրաքանչյուր գյուղացիական տնտեսության տրամադրել 3 մլն դրամ, 2 տարի
մարման ժամկետով,
 14% փաստացի տոկոսադրույքով, որից 4%-ը սուբսիդավորվում է, իսկ առավել
կարիքավորներից մոտավորապես 225 համայնք կսուբսիդավորվի 6%-ի չափով,
 վճարման համար սահմանվում է 6 ամիս՝ սկսած վարկի տրամադրման պահից։
Աղյուսակ 3
Վարկերի բաշխվածությունն ըստ տարիների
(2011-2013 թթ.) 2014 թ. 1-ին կիսամյակի դրությամբ*

Տրամադրված վարկերի թիվը
Տրված վարկերի հանրագումարը,
հազ.դրամ
Սուբսիդավորված գումարը,
հազ.դրամ

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

25217

17109

20655

2014 թ.
(հունվար–հունիս)
7679

17425200

14759992

22488097

7449040

149615.6

568061.7

808294.5

362619.5

*ԱՎԾ տվյալներ

Աղյուսակ 3-ի տվյալները վկայում են, որ եթե տրամադրված վարկերի թիվն ունեցել է
ոչ գծային բնույթ, այսինքն՝ նվազման (8108 հատ 2012 թ.՝ համեմատած 2011 թ. հետ) և աճման (3546 հատ 2013 թ.՝ համեմատած 2012 թ. հետ) միտումներ, ապա տրված վարկերի
սուբսիդավորման գումարներն ունեցել են միայն աճման միտում:
2012-2013 թթ. գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվել և իրականացման փուլում են գտնվում մի շարք ծրագրեր, որոնք նպատակաուղղված են տնտեսավարողների
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գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը. ճյուղում օգտագործվող
ռեսուրսների մատչելիություն, արտադրության մրցունակության բարձրացում, որոնք, վերջնական արդյունքում, նպաստելու են ճյուղում տնտեսական աճի ապահովմանը՝ կապված
հետևյալ միջոցառումների հետ.
 աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման
ծրագիր, որի իրականացման համար նախատեսվել է ՀՀ պետական բյուջեից հատկացնել 62.5 մլն դրամ,
 հողօգտագործողների՝ մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման աջակցության ծրագիր. հատկացվել է 1163.0 մլն
դրամ,
 գյուղատնտեսական տեխնիկայով հագեցվածության աջակցության ծրագիր, որով
հստակեցվել է գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահանջարկը,
 գյուղացիական տնտեսությունների և հումք վերամշակող արտադրական կազմակերպությունների միջև պայմանագրային կարգով գործունեության ընդլայնմանն
ուղղված միջոցառումներ, որոնց իրացման կայուն երաշխիքների շնորհիվ կապահովվի գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ավելացում,
 Երևանում տարբեր վարչական շրջաններում գյուղատնտեսական արտադրանքի
վաճառքի 2-3 տոնավաճառների կազմակերպում, որտեղ վաճառքը կընթանա
առանց վերավաճառողների,
 ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում, որոնց շնորհիվ առաջնահերթ համարվող ոլորտներում տեղի կունենա վարկավորման մատչելիության մակարդակի և մրցունակության բարձրացում,
 ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Գեղարքունիք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ) 41 համայնքում արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում, որի շնորհիվ
մոտ 62800 նոր արոտ պիտանի կդառնա կենդանիների արածեցման համար,
 գյուղատնտեսության ոլորտում գործող ֆերմերային տնտեսությունների նոր արտադրատեսակների, նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրմանը և տարածմանը աջակցություն՝ նախատեսելով մրցունակ նոր գյուղատնտեսական արտադրատեսակների, մթերքների և տեխնոլոգիաների ներդրում։
Գյուղատնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար առանձնակի կարևորվում են պարենային ապահովման մակարդակի բարձրացումը, սննդամթերքի անվտանգությունը և հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբավության մակարդակի
ապահովումը։ Պարենային ապահովման համար կարևորվում է.
 տեղական արտադրության պարենամթերքի ծավալների էական ավելացում, որը
պահանջում է ֆինանսական, նյութատեխնիկական ռեսուրսների ներգրավում,
 պարենամթերքի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության ապահովում։
Իր հերթին, կարևորվում է պարենային ապահովության ձեռքբերումը, որին հասնելու
համար առանձնացվում են հետևյալ միջոցառումները` բարեկարգված գյուղատնտեսական ճանապարհներ, բարելավված շուկա և գյուղտեխնիկա, ապահովված ներդրումներ,
255

ոչ գյուղատնտեսական ոլորտից եկամուտների ավելացում, բարելավված գիտելիքներ և
ունակություն, բնակչության աշխատատեղերի ավելացման հնարավորություն, ընդլայնված ոռոգման ցանց, աղետների արդյունավետ կանխում և համապատասխան մեխանիզմների մշակում։
Ամփոփելով գյուղատնտեսական գործունեության գերակա ուղղությունների վերլուծությունը՝ փաստում ենք, որ ոլորտի արդյունավետության համար անհրաժեշտ են՝ բարենպաստ պայմանների ստեղծում, առավելություն ունեցող ճյուղերի խթանում, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործում, ֆինանսական հնարավորությունների ընդլայնում, որոնք կօգնեն համայնքների զարգացմանը, բնակչության եկամուտների ավելացմանը, աղքատության կրճատմանը և գյուղացիական աշխատունակ
բնակչության միգրացիայի նվազմանը։ Միաժամանակ, կլուծվեն պարենային ապահովման և անվտանգության հարցը, ինչպես նաև սոցիալ–տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները։
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НАПРАВЛЕНИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Статья посвящена приоритетным направлениям сельскохозяйственной деятельности,
связанным с ростом объемов продукции в результате концентрации усилий хозяйственных
субъектов и осуществлению программ государственной поддержки, которые содействовали
увеличению удельного веса сферы в росте ВВП. Представлены результаты положительных
сдвигов рассматриваемой сферы в рамках кредитных вложений перерабатывающей отрасли,
развития кооперации. Этим же обусловлены тенденции создания благоприятных условий для
хозяйствующих субъектов, доступности используемых ресурсов, увеличения конкурентоспособности продукции, которые содействуют обеспечению экономического роста.
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AGRICULTURAL PREFORMANCE
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The article states that the value added by agriculture, and its respective share in GDP can be
increased as a result of farmers efforts (economic entities) and state support programs. The article
presents the progress reported so far in the context of lending investments, development of cooperation
for processing improvement. The above stated arguments pinpoint issues of creating favorable
conditions for business activities, ensuring availability of resources used and increasing competitiveness
of products, thus ensuring higher economic growth.

ԱՎԵՏԻՔ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հայցորդ, Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Հիմնաբառեր. տնտեսության պետական կարգավորում,
քեյնսյան տեսություն, մոնետարիզմ, ռացիոնալ սպասումներ, հարկային դրույքաչափեր
Գործարարության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը զգացվել է դեռևս հին ժամանակներից, սակայն առաջին անգամ դա հիմնավորել է Ջ. Քեյնսը` դասական տնտեսագիտության հիմնարար դրույթների քննադատության ճանապարհով: Հետագայում քեյնսյան տեսության
հիման վրա աստիճանաբար ձևավորվեցին տնտեսական ակտիվության նոր ընկալումները, և
ծնունդ առավ տնտեսության պետական կարգավորման նորդասական տեսությունը, որն ունի երկու ուղղություն` առաջարկի տնտեսության տեսություն և մոնետարիզմ:

Պետության դերի, դրա գործառույթների, պետության կողմից տնտեսության պետական կարգավորման ձևերի և մեթոդների վերաբերյալ առկա են բազմաթիվ հետազոտություններ: Ակնհայտ է, որ պետության կարգավորիչ դերի պահանջ գոյություն ունի մեր
կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում: Սակայն ասվածը պետք է դրսևորվի պետության`
որպես իր սեփականության արդյունավետ տիրոջ ու կառավարողի գործառույթի իրականացման ժամանակ, շուկայական մրցակցության և բազմակացութաձև սեփականության
պայմաններում, որտեղ ոչ պետական սեփականությունը թողարկվող արտադրանքի ծավալում գերակշիռ մասնաբաժին ունի1:
Տնտեսության պետական կարգավորման հիմնախնդիրը արտադրության մասնակիցների գործողությունների համակարգումն է: Ցանկացած երկրի տնտեսական ծաղկում պայմանավորված է արտադրողների ջանքերի համաձայնեցված գործողություններով, այն
դեպքում, երբ ճգնաժամը նրանց միջև եղած հակասությունների հետևանք է:
1

Герчикова И., Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное. Учебное пособие, 2-е изд. доп., «Консалтбанкир», М., 2012, с. 45.
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Տնտեսագետների շրջանում մինչև վերջին ժամանակներս այդ հիմնախնդրի լուծման
վերաբերյալ գոյություն ունեին երկու հակադիր մոտեցումներ:
Համաձայն առաջինի` հասարակական արտադրության առավելագույն արդյունավետության կարելի է հասնել՝ դրա յուրաքանչյուր մասնակցին անսահմանափակ տնտեսական ազատություն տալով: Սակայն տնտեսության այդպիսի կառավարման ձևին հատուկ
են տնտեսական ժգնաժամերը և սոցիալական հակասությունները:
Հակադիր տեսակետի կողմնակիցները կարծում են, որ արտադրության և գործարարության մասնակիցների գործողությունները պետք է ենթարկվեն հասարակական իշխանության գլխավոր ինստիտուտի` պետության կողմից իրականացվող կոշտ սոցիալական
կարգավորման, որը տիրապետում է արտատնտեսական հարկադրանքի իրավունքին և
ուժին1:
Հասկանալի է, որ արտադրության վարչական կազմակերպումը օբյեկտիվորեն «անտեսում է» շուկան, որը կարող է արդյունավետ գործել միայն արտադրողների տնտեսական ինքնուրույնության պայմաններում: Տնտեսության կարգավորման երկրորդ մոտեցման
դեպքում նկատվում են ավելի մեծ թերություններ, օրինակ` խրոնիկական պակասուրդը,
որը հաճախ խարխլում է ամբողջ տնտեսության հիմքերը, ոչնչացնում և արմատախիլ է
անում տնտեսական մրցակցությունը և ստեղծագործ աշխատանքի նախաձեռնությունը:
Տնտեսության, այդ թվում նաև` գործարարության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը զգացվել է դեռևս հին ժամանակներից, սակայն առաջին անգամ դա համապարփակ կերպով հիմնավորել է Ջ. Քեյնսը` դասական տնտեսագիտության հիմնարար
դրույթների քննադատության ճանապարհով: Դա այն ժամանակն էր, երբ 20-րդ դարի
30-ական թվականների կործանիչ ուժի` Մեծ ճգնաժամի ներգործությամբ շատ տնտեսագետներ կասկածի տակ առան մինչ այդ գերիշխող դասական տնտեսագիտության տեսության հիմնադրույթները, քանի որ ակնհայտ դարձավ, որ դրանց շրջանակներում հնարավոր չէ պարզաբանել տնտեսության անկումը, և Ջ. Քեյնսը իր «Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն» աշխատությունում ուղղակիորեն հայտարարեց, որ
շուկայական տնտեսության ավտոմատ կարգավորիչը, Ադամ Սմիթի պատկերավոր արտահայտությամբ, «անտեսանելի ձեռքն է», որն ուղղորդում է առանձին անհատների գործունեությունը դեպի հասարակական հուն և ստիպում է նրանց ծառայել հասարակական
շահերին2:
Ըստ Ջ. Քեյնսի՝ տնտեսակարգի ամբողջական փլուզումից խուսափելու միակ հնարավոր միջոցը «տնտեսությանը պետական միջամտությունն է»: Նա, ի տարբերություն տնտեսագիտության դասական տեսության ներկայացուցիչների, ազգային եկամտի մեծացման
հարցում նախապատվությունը տալիս էր ոչ թե ամբողջական առաջարկին, այլ ամբողջա-

1

Прудников В., Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие. 3-е
издание. ИНФРА, М, 2010, с. 122-126.
2
Кейнс Д., Общая теория занятости, процента и денег (General Theory of Employment, Interest and Money,
1936).
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կան պահանջարկին, այսինքն` վճարունակ պահանջարկի և արտադրության ծավալների
համապատասխանությանը, որը կրում է «Քեյնսյան խաչ» անվանումը: Քեյնսը ամբողջական պահանջարկի մեծացման լծակներ է համարում պետական ծախսերը, փոխատվական տոկոսն ու հարկերը:
Արդյունավետ պահանջարկի մոտեցումները դիտարկելով որպես տնտեսական համակարգի վարքագիծը բնութագրող և պայմանավորող հիմնական ազդակ` Քեյնսը սպառում-խնայողություն-ներդրում բարդ փոխհարաբերության կտրվածքով դիտարկում է բոլոր այն լծակները, որոնք ներգործում են դրա վրա: Այդ լծակներից նա առավելապես
կարևորում է «կապիտալի սահմանային արդյունավետությունը»` այն ներկայացնելով որպես «լրացուցիչ միավոր կապիտալ ունեցվածքից սպասվող եկամտի և այդ միավորի արտադրության ծախսերի հարաբերություն», որը բավական ինքնատիպ բնորոշում և հեղաշրջում էր տնտեսագիտական մտածողության մեջ:
Արդյունավետ պահանջարկի ձևավորման տեսանկյունից, Քեյնսը կարևորել է նաև
եկամուտների բաշխվածության հարաբերակցության հարցը` սպառում-խնայողություն-ներդրում բարդ փոխհարաբերության շղթայում, որի մոդելավորմամբ Հիքսը դարձավ IS-LM
մոդելի հեղինակը` նպատակ դնելով ուսումնասիրելու տոկոսի նորմայի և ազգային եկամտի փոխհարաբերությունը խնայողության պայմաններում: Սակայն պետք է նշել, որ Հիքսի ենթադրությունը, կապված խնայողության և ներդրման հավասարության հետ, այնքան
էլ չի համապատասխանում քեյնսյան մոտեցումներին, քանի որ Քեյնսի այն միտքը, որ
հաճախ մարդիկ խնայողությունը շփոթում են հարստության հետ և կարծում, թե անընդհատ խնայելով` հարստանում են, այն դեպքում, երբ դա, ընդհակառակը, նպաստում է
աղքատացմանը, ապացույցն է հանդիսանում, և ընդհանրապես, այդ մոդելի համապատասխանությունը հատուկ ուսումնասիրության կարիք ունի:
Հետագայում զարգացումներ տեղի ունեցան, և քեյնսյան տեսության հիման վրա աստիճանաբար ձևավորվեցին տնտեսական ակտիվության ընկալումները. ծնունդ առավ
տնտեսության պետական կարգավորման նորդասական տեսությունը, որն ունի երկու ուղղություն` առաջարկի տնտեսության տեսություն և մոնետարիզմ:
Նորդասական տեսության՝ առաջարկի տնտեսության ուղղությունը ազատ մրցակցության և բնական առավելության վրա ձևավորվել է 20-րդ դարի 70-ական թվականներին՝
ըստ Ռ. Լուկասի և այլ հեղինակների՝ «Ռացիոնալ սպասումների տեսության» մշակումների1:
Այս տեսությունը ելնում է պահանջարկի վրա ֆինանսական և դրամավարկային քաղաքականության անբավարար ազդեցությունից՝ անհրաժեշտ պայման համարելով առաջարկի վրա ազդող նպատակաուղղված գործունեությունը: Առաջարկի խթանման տիպիկ միջոց է եկամտահարկի կրճատումը, որն իջեցնում է արտադրական ծախսերը, հնարավորություն է տալիս նպաստելու աշխատավարձի բարձրացմանը: 1980-ական թվականներին այս տեսությունը զարգացավ ԱՄՆ-ում Մ. Բերնսի, Գ. Սթայնի և Ա. Լաֆերի կողմից,
որոնք որպես տնտեսական աճի կարևորագույն պայման առանձնացրին խնայողություն1
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ները և կուտակումները: Ա. Լաֆերի մշակած հարկային հայեցակարգի համաձայն` բարձր
հարկերը խանգարում և խոչընդոտում են գործարարական և ձեռնարկատիրական նախաձեռնողականությունը և արգելակում են արտադրությունում նորացման, ներդրումային
ու ընդլայնման քաղաքականությունը: Որպես իրավիճակից դուրս գալու լավագույն ուղի
նա համարում է հարկերի իջեցումը և հարկային արտոնությունների տրամադրումը: Նրա
կարծիքով` հարկերը պետք է լինեն ոչ թե նվազագույն, այլ օպտիմալ չափի, որպեսզի պահպանվի բյուջեի եկամտային մասը և վտանգի տակ չդրվի տնտեսության նորմալ գործունեությունը, իսկ հարկերն էլ պետք է կատարեն տնտեսության կարգավորիչ գործառույթ:
Այս ուղղության ներկայացուցիչների հիմնական ելակետային դրույթն այն է, որ շուկայի կարգավորիչը շուկան է (ի տարբերություն Քեյնսի, ով շուկայի կարգավորիչ գործառույթը վերապահում էր պետությանը): Իսկ բարձր հարկերը, նրանց կարծիքով, խանգարում են շուկայի նորմալ գործունեությանը: Լաֆերը, կառուցելով հարկման պրոգրեսիվության և բյուջեի հարկային եկամուտների միջև կախվածության պարաբոլը, որը տնտեսագիտության
մեջ հայտնի է «Լաֆերի կոր» անվանումով, եկավ այն եզրակացության, որ հարկադրույքների աճը միայն որոշակի սահմաներում է ապահովում հարկային մուտքերի աճ, որից հետո
այդ աճը մի փոքր դանդաղում է, ապա նկատվում է բյուջեի եկամուտների լողացող կրճատում կամ կտրուկ անկում, քանի որ որքան բարձր են հարկային սահմանային դրույքները, այնքան անհատների մոտ ուժեղ են դրանցից խուսափելու դրդապատճառները, որի
հետևանքով հարկատուների մի մասը տնտեսության օրինական հատվածից անցնում է
ստվերային հատված: Այլ կերպ ասած` Ա. Լաֆերը ստվերային տնտեսության առկայությունն
ու դրա չափերը պայմանավորում է հարկադրույքների բարձր մակարդակով և դրանց մեծացմամբ1:
Հարկ է նշել, որ առաջարկի տնտեսության տեսության ու Լաֆերի հարկային հայեցակարգի որոշ դրույթներ օգտագործվել են ԱՄՆ-ում՝ Ռ. Ռեյգանի վարչակարգի օրոք իրականացված հարկային բարեփոխումների ժամանակ, որոնց արդյունքում զգալիորեն նվազեցվել են հարկային դրույքաչափերը:
Նորդասական տեսության մյուս ուղղությունը մոնետարիզմի տեսությունն է, որ մշակել է Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր Մ. Ֆրիդմենը: Այս ուղղության ներկայացուցիչները, ի տարբերություն առաջարկի տեսության պաշտպանների, կարևորում էին պետության կարգավորիչ դերը: Բայց, ի տարբերություն քեյնսյան տեսության, մոնետարիզմի
տեսությունը պետության կարգավորիչ դերը սահմանափակում է միայն այն գործունեությամբ, որը, բացի նրանից, ոչ ոք չի կարող իրագործել: Նրանց կողմից որպես այդպիսի
գործունեություն է դիտարկվում շրջանառության մեջ փողի զանգվածի կարգավորումը:
Ընդ որում, մոնետարիստները շրջանառության մեջ փողի զանգվածի կարգավորման գործառույթը պետությանն են վերապահում այն պատճառով, որ վերջինս յուրաքանչյուր տարի ավելացնում է իր ծախսերը` առաջ բերելով լրացուցիչ գնաճ, որի արդյունքում շրջանառությունում առաջանում է «փողի ավելցուկային ծավալ»: Համաձայն մոնետարիզմի տե1
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սության` փողի ավելցուկային ծավալը շրջանառությունից կարող է հանել միայն պետությունը՝ եթե ոչ փոխառությունների, ապա հարկերի օգնությամբ: Ինչպես առաջարկի տեսության ներկայացուցիչները` մոնետարիստները նույնպես կողմնակից են հարկադրույքների նվազեցմանը, առևտրային կազմակերպություններին ու շուկայում սպառողական
պահանջարկը ձևավորող բնակչությանը հարկային արտոնությունների տրամադրմանը:
Փաստորեն, տնտեսության պետական կարգավորման բոլոր տեսությունները հարկային քաղաքականությունը քննարկում են տնտեսական աճի տեսանկյունից: Այսպիսով՝
տնտեսական բարդ փոխհարաբերությունների ներքին օրինաչափությունների բազմակողմանի վերլուծությունների արդյունքում տնտեսության պետական կարգավորման ձևավորված տեսությունների ողջ տրամաբանությունը հանգեցվում է այն ճշմարտությանը, որ շուկայական մոդելի արդյունավետությունը մեծացնելու և շուկայական իշխանության չարաշահումները սանձելու համար անհրաժեշտ է մի շարք լծակների օգտագործման միջոցով
ազդել դրանց վրա, ինչը նշանակում է, որ տնտեսական համակարգի պետական կարգավորումը դառնում է անխուսափելի: Առաջ անցնելով նշենք, որ Քեյնսի տեսության կիրառումը պետական քաղաքականությունում ԱՄՆ, Ճապոնիայի, Եվրոպական պետությունների վերելքը պայմանավորող հիմնական գործոնն էր: Հենց այդ տեսությունից սնվեցին
Ռուզվելտի «Նոր կուրսը», Դե Գոլի «Դիրիժիզմը», իսկ Գերմանիայում, Ճապոնիայում,
Շվեդիայում, Ավստրիայում՝ «Սոցիալական շուկայական տնտեսության», «Վարչական ղեկավարման», «Եկամուտների համահարթեցման» քաղաքականությունները:
Կարծում ենք՝ տնտեսության պետական կարգավորման Քեյնսի տեսության հիմնադրույթների փորձարկման արտասահմանյան վերոհիշյալ երկրների հարուստ փորձը բավարար է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական տարածքում դրանք կիրառվեն, մանավանդ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մոնետարիստական տեսության կիրառումն այստեղ ցանկալի արդյունք չի ապահովել ազգաբնակչության կենսամակարդակի և բազմաթիվ այլ առումներով: Մեր կարծիքով, դա, առաջին հերթին, կապված
է այն բանի հետ, որ մոնետարիստական մոտեցումների կիրառմամբ տնտեսական քաղաքականությունում պետության դերը մակրոտնտեսական հաշվեկշռվածության ապահովման գործում հասցվում է նվազագույնի: Ավելին, եթե շուկայում դրամի քանակի կարգավորման գործառույթն էլ չկատարի պետությունը, միևնույն է, հավասարակշռվածություն
կհաստատվի՝ միայն թե գների ավելի բարձր մակարդակի պայմաններում, ինչպես տեղի
ունեցավ ՀՀ-ում 2004 թվականին և շարունակվում է մինչև օրս: Ուստի տնտեսական քաղաքականությունում մոնետարիստական տեսության կիրառումը դրական արդյունք կարող է ապահովել ոչ թե անցումային, այլ զարգացած ու կայացած շուկայական տնտեսությամբ երկրներում, որտեղ գործում է շուկայի այն հանրահայտ սկզբունքը, համաձայն
որի` ցանկացած առաջարկ ծնում է համապատասխան պահանջարկ:
Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում կառավարությունը պետք
է վերահսկի շուկան և ուղղորդի արտադրական գործունեությունը: Սակայն, շատ դեպքերում, շուկայական տնտեսությամբ երկրներում կառավարությունները հենվում են հակամարտության և մրցակցային հատվածի արդյունավետ գործունեության վրա:
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Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ռեսուրսները տեղաբաշխելու հիմնական որոշումներն
ընդունվում են մասնավոր հատվածում, կառավարությունները աչալրջորեն հսկում են՝
կանխելու համար շուկայական իշխանության չարաշահումը, բայց, միևնույն ժամանակ,
մասնավոր ընկերություններին հնարավորություն են ընձեռում մրցակցելու իրենց արտասահմանյան մրցակիցների հետ: Այս խնդիրը լուծելու համար կառավարություններն իրականացնում են տնտեսության պետական կարգավորում, որը բաղկացած է կառավարության
այն օրենքներից ու կանոններից, որոնց նպատակն է վերահսկել գինը, վաճառքը կամ ձեռնարկությունների կառավարչական-ֆինանսական որոշումները:

АВЕТИК ОГАНЕСЯН
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
Ключевые слова: государственное регулирование экономики,
теория Кейнса, монетаризм, рациональные
ожидания, налоговые ставки
Необходимость государственного регулирования делопроизводства появилась еще издавна,
однако, впервые такая необходимость была обоснована Д.Кейнсом посредством критики основных положений классической экономики. В дальнейшем, постепенно, на основе теории Кейнса были сформулированы новые понятия экономической активности и появилась новая классическая теория государственного регулирования экономики, которая имеет два направлениятеория предложения экономики и монетаризм.

AVETIQ HOVHANNISYAN
THEORETICAL-METHODICAL ISSUES OF GOVERNMENT
REGULATION OF BUSINESS
Key Words: government regulation of economy, theory of
Keynes, rational expectations, tax rates, monetarism
Necessity for state regulation of clerical work appeared long ago, however, Dr. Keynes, first
proved its necessity through criticism of essential principles of classical economy. Later on, on the basis
of Keynes's theory, new concepts of economic activity were gradually formulated and new classical
theory of government regulation of economy with two directions - theory of supply-side of economics
and monetarism appeared.
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ՌՈՒԲԵՆ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՄԱՐԴՈՒ
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. տնտեսական մարդ, մարդու արժեք, մարդու
տնտեսական վարքագիծ, մարդկային կապիտալ
Իր ողջ պատմության ընթացքում տնտեսագիտությունը ձգտել է վերլուծել մարդու տնտեսական բնույթը, նրա տնտեսական վարքագիծը և դրա շարժառիթները: Հոդվածում ներկայացվել են
մարդու հայեցակարգի զարգացումը և իրական կյանքում նրա դերի գնահատման մոտեցումներն
առանձին տնտեսագետների ու տեսությունների կողմից, որոնք հիմք դարձան մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորման համար:

Մարդու էության և նրա դերի գնահատման հարցը հասարակության զարգացման
գործընթացում մտածողների ուշադրության կենտրոնում է եղել դեռ շատ հին ժամանակներից: Այսպես օրինակ՝ Արիստոտելը կարծում էր, որ «մարդը հասարակական էակ է,
հետևաբար՝ նա ընտանիքի ու պետության հիմքն է»1: Շատ տնտեսագետների կարծիքով՝
մարդն է որոշում տնտեսության զարգացումը: Ըստ Վ. Պետիի՝ թագավորի մեծությունը և
փառքը «հիմնված են ……. նրա ժողովրդի քանակի, հմտության ու աշխատասիրության
վրա»2:
Իր հանրահայտ «Քաղաքական թվաբանությամբ» Պետին ներկայացրեց «Յուրաքանչյուր մարդու արժեքի» հաշվարկման մեթոդը: Տվյալ պահին մարդկային կապիտալը գնահատելիս նա ելնում է մարդ-աշխատողի աշխատանքի ապագա հատույցից: Ընդ որում,
յուրաքանչյուր անհատի արժեքը տարբեր է ընդունվում, քանի որ մարդկանց մոտ հմտությունն ու աշխատասիրությունը դրսևորվում են տարբեր կերպ՝ կախված պատրաստվածության աստիճանից3: Պետիի առաջարկած՝ անհատի ու ամբողջ բնակչության գնահատման մեթոդը թույլ է տալիս որոշել երկրի հարստության կորուստը՝ պայմանավորված արհավիրքներով, պատերազմներով և այլ աղետներով:
Այսպիսով՝ Վ. Պետին ելնում է մարդու ունակությունների և դրանց պաշարի առկայությունից, որը բերում է հատույց՝ որպես տնտեսության զարգացման հիմնական աղբյուր: Այսինքն՝ մարդու բնածին ու ձեռքբերովի ունակությունները հանդես են գալիս կապիտալի տեսքով, իսկ աշխատողի պատրաստման համար կատարված ծախսերը դիտարկվում են որպես ներդրում:
1

Аристотель, Политика, сочинения в 4-х т., М., 1984, т.4, с. 379.
Петти В., Слово мудрым, г. 11, О ценности населения, Экономические и статистические работы, М., 1940, с. 79.
3
Նույն տեղը, էջ 81:
2
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Անգլիական դասական քաղաքատնտեսությունը նույնպես չի շրջանցում մարդու հիմնախնդիրները: Այսպես` Ա.Սմիթն առաջարկում է տնտեսական մարդու իր տեսությունը:
Նրա ելակետային սկզբունքները հանգում են հետևյալին` մարդը դիտարկվում է պատմական զարգացման ժամանակաշրջանից անկախ, որի նպատակն առավելագույն օգուտի
ստացումն է, տնտեսական մարդու համար տնտեսական որոշումներ ընդունելիս գոյություն
չունեն տեղեկատվական սահմանափակումներ, մարդը միշտ իրեն ուղղորդում է արդյունավետ կերպով դեպի դրված նպատակը: Ըստ Սմիթի, մարդը ձգտելով իր նպատակին, անպայման մտնում է այլ «տնտեսական մարդկանց» հետ մրցակցության մեջ, որոնք նույնպես
ձգտում են առավելագույն օգուտի: Մրցակցության ժամանակ հաղթում է նա, ով տիրապետում է որոշակի առավելությունների, մասնավորապես՝ աշխատանքի արտադրողականության մեջ: Ընդ որում, աշխատանքի արտադրողականության կարևոր գործոն է ինքը՝
մարդը և նրա ունակությունները: Այդ պատճառով Սմիթը նշում է. «Օգտակար աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը կախված է նախ՝ աշխատողի ունակության և
ճկունության բարձրացումից, ապա միայն մեքենաների և գործիքների լավացումից, որոնցով նա աշխատում է»1:
Սմիթը արծարծում է մեծ ունակությունների և ճկունության տիրապետողների առավել
բարձր եկամուտների ծագման աղբյուրների հարցը: Վերջինիս պատասխանը տալիս է, ելնելով նրանից, որ մարդկանց գիտելիքները, վարպետությունը, փորձը, ինչպես նաև «հասարակության բոլոր անդամների և բնակչության ձեռքբերովի և օգտակար ունակությունները» յուրատիպ հիմնական կապիտալ են2: Հիմնական կապիտալի առանձնահատկությունը, որում կլանված են մարդկանց ունակությունները, այն է, որ դա «բերում է եկամուտ՝
չմտնելով շրջանառության մեջ կամ չփոխելով սեփականատիրոջը»3: Մարդու օգտակար
ունակություններում ներդրումների կարևոր ձևը Սմիթը համարում է կրթության մեջ կատարվող ներդրումները, որոնք հետագայում աշխատողի համար փոխարկվում են առավել
բարձր եկամուտների՝ նրանց համեմատ, ովքեր չունեն կրթություն4:
Բացի այդ, Սմիթը կարծում է նաև, որ մեծ է կրթության տնտեսական նշանակությունը
մակրոմակարդակում, քանի որ կրթության արդյունքում մարդու ունակությունների զարգացումը նշանակում է հասարակության արտադրողական ուժերի կատարելագործում: Ըստ
Սմիթի՝ «այդ ունակությունները, լինելով տվյալ անձի մասը, միաժամանակ դառնում են
հասարակության հարստության մաս, որին այդ անձը պատկանում է»5: Նշանակում է՝ Ա.
Սմիթը, ինչպես Վ. Պետին, մարդու ունակությունները դիտարկում է որպես հասարակական հարստության բաղադրատարր, հասարակական կապիտալ:
Անհրաժեշտ է նշել, որ 20-րդ դարում մարդու սմիթյան լիբերալ մոդելի ավանդույթներն
ընդունեց Ֆ. Հայեկը, որը տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման գործընթացում հա1
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տուկ նշանակություն է տալիս տեղեկատվության և գիտելիքների կուտակմանն ու տարածմանը, քանի որ տեղեկատվության ազատ տարածման դեպքում վերանում են մրցակցության ու տնտեսության արդյունավետ վիճակին հասնելու խոչնդոտները: Տնտեսության
նման զարգացման պայմանը մարդու ազատությունն է, իր ունակությունների ու գիտելիքների ազատ տնօրինումը:
Դ. Ռիկարդոն ամբողջությամբ վերցրեց Սմիթի հայացքները, մասնավորապես՝ նրա
«տնտեսական մարդու» մոդելը: Սակայն նա առաջարկում է աշխատանքի նկատմամբ մարդու ունակությունների ձևավորման իր հասկացության մեխանիզմը, ըստ որի՝ աշխատանքի նկատմամբ արտադրական ունակություններն իրականացվում են բնակչության կենսական բարիքների սպառման միջոցով1: Իր հերթին, սպառումը կախված է իրական աշխատավարձից ու բանվորների պահպանման ֆոնդի վիճակից: Որքան առատ ու հասանելի
են սննդամթերքները, այնքան արագ է աճում բնակչությունը, ձևավորվում նրա աշխատանքի ունակությունը: Տնտեսական զարգացումը, Ռիկարդոյի համոզմամբ, որոշվում է արտադրողական ուժով, որի աճի կարևոր գործոնը հողի բերրիությունն է: Սակայն երկրի
վիճակի զգալիորեն հետ մնալը «ժողովրդի բոլոր շերտերի անբավարար կրթությունն է»2:
Հիմնախնդրին յուրահատուկ մոտեցում է ցուցաբերում մարքսյան տեսությունը, որի
համար մարդու վերլուծությունն ինքնանպատակ չէ, այլ տնտեսական խնդիրների լուծման
նախապայման: Հետևաբար՝ մարքսիզմը մարդուն դիտարկում է առավելապես որպես աշխատուժ, արտադրության անձնային ու սուբյեկտիվ գործոն:
Մարդու կողմից ձեռք բերված ունակությունները որպես կապիտալ դիտարկելուն դեմ
է հանդես եկել Թ. Մալթուսը: Ըստ նրա՝ անհնարին է քանակապես գնահատել մարդու
ունակությունների կուտակած պաշարը, քանի որ նախ՝ պարզ չէ հենց գնահատման մեթոդը, այնուհետև խնդիրն արդիական չէ3: Բանն այն է, որ XVIII-XIX դարերում կրթված մարդիկ չեն զբաղվել վարձու աշխատանքով, հետևաբար՝ գնահատել մարդկային կապիտալը
ոչ միայն հնարավոր չէր, այլ նաև անիմաստ:
XIX դարի վերջում, դասական ավանդույթների զարգացմանը զուգահեռ, առաջանում
է մարդու վերլուծության սկզբունքորեն նոր մոտեցում, որը մերժում է մարդու և նրա տնտեսական վարքագծի միակողմանիությունը: Այսպիսի մոտեցումը նախ և առաջ բնորոշ է գերմանական պատմական դպրոցին: Ժխտելով Սմիթի «տնտեսական մարդու» մոդելը` այս
դպրոցի ներկայացուցիչները ելնում են նրանից, որ «մարդու տնտեսական գործունեությունը չի կարող բացատրվել միայն հարստության ու օգուտի ձգտմամբ»4: Վերջինիս ընդերքում ձևավորված մարդու հայեցակարգը հիմք դարձավ ինստիտուցիոնալիզմի զարգացման համար: Այսպես` Տ. Վեբլեն կարծում է, որ դասական ուղղությանը հատուկ ավելցուկային վերացարկումն անհիմն կերպով պարզեցնում է տնտեսական երևույթները, այսինքն՝ արտադրողական չէ և չի կարող իրական կյանքում օտակար լինել, քանի որ «տնտե1
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սական մարդը», որի միակ հետաքրքրությունն իր սեփական հաշվենկատությունն է, ժամանակակից արտադրության համար պիտանի չէ1: Ըստ նրա՝ մարդը դա ռացիոնալ տեղեկացված էգոիստ չէ, հաշվիչ գործիք չէ, որ անվերջ հաշվարկում է оգտակարությունը արդյունավետ ընտրություն կատարելու համար2: Մարդն իր տնտեսական վարքագծում
գտնվում է հասարակության ու խորհրդատվական որոշակի խմբի ազդեցության տակ՝
կողմնորոշվելով իրեն բնորոշ արժանիքներով: Տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման
տարբերակների ընտրության ժամանակ մարդը հաշվի է առնում իր կարգավիճակը, վարկանիշը և սեփական «խաղի կանոնները»:
20-րդ դարում ինստիտուցիոնալիզմը ձեռք է բերում նոր գծեր՝ փոխարկվելով նորինստիտուցիոնալիզմի: Վերջինս տնտեսագիտության առարկայի իր մոտեցումն է առաջարկում` շուկայական միջավայրում հետազոտել գլխավորապես մարդկանց, այլ ոչ թե գների
վարքագիծը3: Ջ. Բիոքենեն, հիմնվելով նորդասականներին հատուկ լիբերալիզմի սկզբունքների վրա, պնդում է, որ քաղաքականության ոլորտում գործող մարդիկ հետապնդում են
եսասիրական նպատակներ, ինչպես յուրաքանչյուր այլ ոլորտում է: Այսինքն՝ գործարարության և քաղաքականության միջև չկան անանցանելի խոչընդոտներ, «տնտեսական
մարդը» քաղաքականությունում պաշտպանում է այն ծրագրերը, որոնք նպաստում են
նրա վարկանշի աճին ու բարձրացնում նրա ընտրվելու հնարավորությունները4:
Այսպիսով՝ գերմանական պատմական դպրոցը արծարծեց առանձին պատմական դարաշրջաններում մարդկանց տարբեր խմբերի ձգտման բազմակողմանիության հարցը,
իսկ ինստիտուցիոնալիզմը, ընդունելով գերմանական պատմական դպրոցի մի շարք
դրույթներ, առաջարկեց մարդու տնտեսական վարքագծի միջկանոնակարգային վերլուծության եղանակը, որը հետագայում կարևոր դեր խաղաց մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորման համար:
РУБЕН КАНТАРЧЯН
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Ключевые слова: экономический человек, экономическое поведение человека, человеческий капитал
На протяжении всей истории, экономическая наука пыталась анализировать экономическую суть человека, его экономическое поведение и причины поведения. В статье проведен
анализ развития концепции человека и подходы со стороны отдельных экономистов и теорий
оценки его роли в практике, которые стали основой развития теории человеческого капитала.
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RUBEN GHANTARCHYAN
DEVELOPMENT OF HUMAN CONCEPT IN ECONOMIC SCIENCE
Key Words:

economic man, economic behaviour of man,
human capital

Economics sought to analyze human’s economic nature, his economic behavior and motives
throughout the long history. The article analyzes development of human concept and evaluation
approaches of his role by economists and theories, which served as a basis for evolution of human
capital theory.

ԼԻԼԻԹ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բնակչության կենսամակարդակ, աղքատության մակարդակ, եկամուտ, աղքատության
ընդհանուր գիծ, պահանջմունք
Հոդվածում քննարկվել և բացահայտվել են ՀՀ-ում աղքատության առաջացման պատճառները, ներկայացվել այն հիմնական ցուցանիշները, որոնք կապվում են «աղքատություն» հասկացության հետ, տրվել է Համաշխարհային բանկի կողմից աղքատության սահմանումը և ըստ կենսամակարդակի` բնակչության բաժանումը: Վերլուծվել է նաև աղքատության գնահատման 2009 թ.
մեթոդաբանությունը, որի հիման վրա գնահատվել են աղքատության ցուցանիշները:

Յուրաքանչյուր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վերլուծության հիմնական
ուղղություններից է բնակչության կենսամակարդակի ուսումնասիրությունը, իսկ վերջինս
բազմակողմանի հասկացություն է, բնութագրում է բնակչության, այդ թվում՝ հասարակության, տնային տնտեսության և անհատի պահանջմունքների բավարարման նյութական
հնարավորությունները՝ ներառելով հասարակական կյանքի տարբեր սոցիալական տեսանկյուններ՝ աշխատանքի և կենցաղի պայմաններ, բնակչության եկամուտների և ծախսերի մակարդակ ու կառուցվածք, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, արվեստի
զարգացման մակարդակ և այլն: Սակայն կարծում ենք, որ ներկայումս բնակչության կենսամակարդակի գնահատման առաջնային չափանիշներ են նրանց եկամուտների չափը և
կառուցվածքը, որոնցից էլ բխում է շերտավորման հիմնախնդիրը:
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Այսպես, ելնելով «բոլորը չեն կարող լինել հարուստ, սակայն ոչ մեկը չպետք է լինի
աղքատ»1 սկզբունքից, այդուհանդերձ, այսօր կենսամակարդակի գնահատման կարևոր
ցուցանիշ է հենց աղքատության մակարդակը: Եթե տարիներ առաջ «աղքատություն» հասկացությունը, առաջին հերթին, կապվում էր արժանավայել կյանքի համար անհրաժեշտ
անբավարար եկամուտների հետ, ապա այսօր դա առնչվում է այնպիսի կարևոր ցուցանիշների, ինչպիսիք են առողջությունը, կրթությունը, սնունդը, այսինքն՝ ցուցանիշներ,
որոնք գնահատում են մարդկային զարգացման աստիճանը: 2000 թ. աղքատության նկարագրությանն ավելացան նաև բնակչության խոցելիության կամ սոցիալական տարատեսակ ռիսկերից անպաշտպանվածության, ձայնազրկության, անզորության և իշխանությունից զրկվածության ցուցիչները2: Հետևաբար՝ աղքատությունն ավելի գլոբալ երևույթ է, հիմնախնդիր, որին պետք է ցուցաբերել գլոբալ մոտեցում: Ընդ որում, այսօր, աղքատությունը բնորոշող ցուցանիշները տարբերվում են ոչ միայն ըստ տարածաշրջանների ու երկրների, այլևս ըստ մարզերի ու շրջանների, ըստ բնակավայրերի և, նույնիսկ, ըստ առանձին
տնային տնտեսությունների ու անհատների:
Ըստ Հազարամյակի զարգացման նպատակների ծրագրի՝ առաջնային է ծայրահեղ
աղքատությանը և սովի կրճատումը: Չնայած նրան, որ աղքատության մակարդակն արդեն
իսկ կիսով չափ կրճատվել է 1990-2010 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում, այնուամենայնիվ, աշխարհում դեռևս 1,2 միլիարդ մարդ ապրում է ծայրահեղ աղքատության
մեջ: Ընդ որում, Համաշխարհային բանկի ծրագրերը վկայում են, որ 2015 թ. մոտ 970 միլիոն մարդ շարունակելու է ապրել օրական ավելի քիչ քան 1.25 ԱՄՆ դոլարով այն երկրներում, որոնք 1990 թ. դասվել են ցածր կամ միջին եկամուտ ունեցողների շարքը: Ամբողջ աշխարհում ծայրահեղ աղքատություն տիրում է այն տարածաշրջաններում, որտեղ վատ
առողջությունը և թերուսումը զրկում են մարդկանց արդյունավետ աշխատանքից, բնապահպանական ռեսուրսները սպառված են կամ փչացած, իսկ կոռուպցիայի, հակամարտությունների և վատ կառավարման հետևանքով հասարակական ռեսուրսները վատնվում են
և առաջացնում հիասթափություն անձնական ներդրումներ կատարելու համար: Հետևաբար՝ մարդկությունը պետք է պայքարի աղքատության դեմ՝ սկսած հենց այս ոլորտներից3:
ՀՀ-ում աղքատությունը ևս կարևոր քաղաքական և տնտեսական հիմնախնդիր է:
Համաձայն Համաշխարհային բանկի սահմանման՝ աղքատությունը որոշակի կենսամակարդակի ընդունելի նվազագույնի ապահովման անկարողությունն է: ՀՀ բնակչությունն
ըստ կենսամակարդակի բաժանվում է աղքատների, այդ թվում՝ շատ աղքատների և ծայրահեղ աղքատների, ոչ աղքատների: ՀՀ-ում որպես աղքատ են գնահատվել նրանք,
որոնց սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության վերին` ընդհանուր գծից, որպես շատ աղքատ, որոնց սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է
1

www.rsue.ru/Academy/Archives/385/st11.doc
«Միգրացիա և մարդկային զարգացում. հնարավորություններ և մարտահրավերներ», Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, 2009, Հայաստան, 2009, էջ 59:
3
“The Millennium Development Goals Report 2013” United Nations, New York, 2013, pp. 4-7.
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եղել աղքատության ստորին` ընդհանուր գծից, իսկ ծայրահեղ աղքատ կամ թերսնված,
որոնց սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության պարենային
գծից: Մեր կարծիքով, գոյություն ունի նաև ըստ կենսամակարդակի բնակչության անապահով խավ, որ, ըստ էության, աղքատներն են, սակայն առկա է նաև այնպիսի անապահով խավ, որը աղքատ չէ, այսինքն` սպառման մակարդակը բարձր է աղքատության վերին ընդհանուր գծից, սակայն չունի բավարար եկամուտներ արժանավայել կյանք վարելու համար:
Դեռևս 1988-1991 թթ. ընկած ժամանակահատվածում աղետալի երկրաշարժը, ղարաբաղյան հակամարտությունները, փախստականների ներգաղթը և մի շարք այլ արտատնտեսական գործոններ ՀՀ-ում աղքատության մակարդակի ավելացման պատճառ դարձան: 1990-ական թվականներին ՀՀ-ն հայտնվեց տնտեսական և էներգետիկ ճգնաժամի,
նաև տրանսպորտային շրջափակման մեջ, որոնց հետևանքով ոչ գյուղատնտեսական
հատվածում կրճատվեց մոտ 645 հազար աշխատատեղ: Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և կենցաղային ծանր պայմանները խթանեցին արտագաղթը: Չնայած 1994 թ. նկատվում են տնտեսական աճի բարձր տեմպեր (1994-2002 թթ. տարեկան միջինը 6.68 տոկոս)1, սակայն այսօր էլ արտատնտեսական և ներտնտեսական, ինչպես նաև բարոյահոգեբանական որոշակի գործոններից ելնելով, աղքատությունը Հայաստանում շարունակում է մեծ տեսակարար կշիռ ունենալ: Երկրի բնակչության մոտ կեսը դեռևս աղքատ է:
2011 թ. հոկտեմբերի 12-21-ը անցկացված մարդահամարի տվյալներով՝ ողջ ՀՀ բնակչությունը 2012 թ. կազմել է 3 մլն 26 հզր 900 մարդ2, իսկ աղքատության մակարդակը՝ բնակչության 32.4%3, հետևաբար՝ բնակչության մոտ ամեն երրորդն աղքատ է (շուրջ 980,716
մարդ):
Հայաստանում, ներդնելով տնային տնտեսությունների բարեկեցության ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդաբանությունը, 1996-ից իրականացվել է աղքատության
մակարդակի գնահատում՝ կիրառելով երեք տեսակի մեթոդաբանություն: Ըստ մինչ 2004 թ.
կիրառվող մեթոդաբանության՝ նվազագույն սպառողական զամբյուղի կամ վերջինիս արժեքային արտահայտությամբ աղքատության ընդհանուր գծի հիմքը պարենային զամբյուղն էր, որի հաշվարկման համար օգտագործվում էր ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) կողմից զարգացող երկրներին առաջարկվող մեկ շնչի
հաշվով օրական 2100 կկալ սպառման էներգետիկային մակարդակը: 2004-ից աղքատության գնահատման մեթոդաբանությունը որոշակի փոփոխություններ կրեց: Աղքատության պարենային գիծը հաշվարկվում էր՝ ըստ տարբեր ժողավրդագրական խմբերին անհրաժեշտ պարենամթերքի սպառման օրական միջին տարբեր կալորիականության: Սա
հիմնված է սպառման ագրեգատի ավելի ընդարձակ հաշվարկման վրա, բացի ստանդարտ պարենային և ոչ պարենային բաղադրիչներից, ներառելով նաև երկարատև օգտագործման ապրանքների հաշվարկային արժեքը՝ տնային տնտեսությունների կողմից տնօ1

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարության ծրագիր:
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, էջ 26:
3
Հայաստանի սոցիալական պատկեր և աղքատություն, Ե., 2013, էջ 36:
2
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րինվող երկարատև օգտագործման ապրանքներից ստացվող ծառայությունների արժեքը:
Ըստ այս մեթոդաբանության՝ գնահատվել է մեկ չափահաս անձի հաշվով սպառումը,
հաշվի առնելով չափահասների և երեխաների սպառման միջև առկա տարբերությունները, նախկինում կիրառվող մեկ շնչի հաշվով սպառման գնահատման մոտեցման փոխարեն: 2009 թ. Համաշխարհային բանկի փորձագետների աջակցությամբ կիրառվել է աղքատության մակարդակի գնահատման նոր մեթոդաբանություն, ըստ որի ձևավորվել է նոր
նվազագույն պարենային զամբյուղ, որն էլ հիմք է ծառայում ծայրահեղ (պարենային) և
ընդհանուր (ստորին և վերին) աղքատության գծերը հաշվարկելու համար, այսինքն՝ կիրառվել է առաջնային կարիքների բավարարման արժեքի մոտեցումը: Ընդ որում, նշենք՝
հին (2004 -2008 թթ.) մեթոդաբանությամբ հաշվարկված արդյունքները համահունչ են
2009 թ. վերանայված մեթոդաբանությամբ ստացված արդյունքներին:
Ինչպես երևում է աղյուսակից, 2004-2012 թթ. աղքատության մակարդակը նվազել է
39.4%-ով (2004 թ. 53.5%-ից կրճատվելով՝ 2012 թ. կազմել է 32.4%): Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը ևս նվազման միտում է դրսևորել 36%-ով: Ինչպես նկատում ենք, Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունից անմասն չի մնացել ՀՀ
բնակչությունը, մասնավորապես՝ բնակչության աղքատ խավը: Եթե 2008 թ. աղքատության
մակարդակը 27.6% էր, ապա 2010 թ.՝ 35.8%, այսինքն՝ դրա մակարդակը աճել է 29.7 %-ով
և միայն 2010 թ. հետո դրսևորել նվազման միտում՝ 2012 թ. կազմելով 32.4%: Այսպես՝ թեև
ՀՀ-ում բնակչության աղքատության, ինչպես նաև ծայրահեղ աղքատության մակարդակը
նվազել է, այդուհանդերձ, բնակչության կենսամակարդակը չի բարելավվել, քանի որ, ինչպես արդեն նշել ենք, ներկայումս յուրաքանչյուր երրորդ մարդն աղքատ է:
Աղյուսակ 1
ՀՀ բնակչության աղքատության գնահատման ցուցանիշներն
ըստ 2009 թ. մեթոդաբանության1
Ցուցանիշների անվանում
Աղքատության մակարդակ (%)
Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ (%)
Աղքատության խորություն (%)
Աղքատության սրություն(%)
Աղքատության պարենային կամ ծայրահեղ գիծ
(դրամ)
Աղքատության ստորին ընդհանուր գիծ (դրամ)
Աղքատության վերին ընդհանուր գիծ (դրամ)

2004*
53.5
4.4
-

2008*
27.6
1.6
5.1
1.4

2009
34.1
3.6
7.8
2.4

2010
35.8
3.0
8.1
2.5

2011
35.0
3.7
7.9
2.4

2012
32.4
2.8
5.6
1.6

-

17644

17483

19126

21306

21732

-

24388
29903

25217
30920

27410
33517

29856
36158

30547
37044

*

Համադրելիության նպատակով ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ 2009 թ. մեթոդաբանության

1

«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատություն», ՀՀ ԱՎԾ, 2013, էջ 38, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատություն» ՀՀԱՎԾ, 2012, էջ 40-42, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատություն», ՀՀ ԱՎԾ, 2011, էջ 38, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատություն» ՀՀ ԱՎԾ, 2010,
էջ 38:
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Ինչպես ՀՀ ԱՎԾ տվյալններն են վկայում, սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
մակարդակով այսօր հնարավոր չէ անհատի նվազագույն կենսական պահանջմունքներն
ամբողջովին բավարարել, քանի որ երբեմն անհատի աշխատավարձն ուղղվում է ողջ ընտանիքի, կամ, ավելի ճիշտ, մեկից ավելի անձանց կարիքների բավարարմանը: Վատ վիճակի մեջ են գտնվում նաև նվազագույն կենսաթոշակով ապրող կենսաթոշակառուները,
ովքեր լրացուցիչ եկամտի աղբյուր չունեն, ամսական նպաստ ստացող ընտանիքները,
քանի որ պետության կողմից հատկացրած գումարը նրանց նվազագույն կենսական պահանջմունքների բավարարման շատ չնչին մասն է ապահովում:
Հետևաբար, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, Կառավարության իրականացրած սոցիալական քաղաքականությունն արդյունավետ կլինի միայն այն դեպքում, եթե բարենպաստ միջավայր և պայմաններ ստեղծվեն յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացու՝ արժանավայել ապրելու համար: Հավելենք նաև, որ ՀՀ տնտեսության կայուն զարգացման, բնակչության, հատկապես անապահով և աղքատ խավի կենսամակարդակի բարձրացման համար խիստ անհրաժեշտ է արդյունավետ զբաղվածության և մարդկային կապիտալի վերարտադրության քաղաքականությունը, որը պետք է մի կողմից բնակչությանը և հատկապես գործազուրկներին ապահովի աշխատանքով՝ որպես նրանց հմտությունների զարգացման ու տնտեսական ակտիվության բարձրացման միջոց, իսկ մյուս կողմից՝ խթանի
գործարարներին՝ աշխատանքով ապահովելու անապահով խավերին, օգնելու պետությանը պատրաստելու ժամանակակից պայմաններին ու պահանջներին բավարարող հմուտ
մասնագետներ, քանզի 21-րդ դարը որակի դար է:
ЛИЛИТ КАНТАРЧЯН
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ НИЩЕТЫ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: уровень жизни, уровень нищеты, доход,
общая линия нищеты
В статье обсуждаются и раскрываются причины нищеты в Армении, представлены основные индексы, которые соединены с определением концепции "нищеты", предстовлено определение “нищеты” со стороны Всемирного банка и разделение населения по уровню жизни. А
также проанализированы методологические оценки уровня нищеты, на основе которых были
оценены их показатели.

LILIT GHANTARCHYAN
OBJECTIVE FOR ESTIMATING POVERTY LEVEL IN RA
Key Words:

living standard, poverty level, income, general
line of poverty

Poverty In RA and its reasons are disclosed in the given article, essential indicators connected with
concept definition are also presented, as well as definition of "poverty" by World Bank and division of
population by living standards is described. Poverty estimating methodology of 2009 is also analyzed.
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ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԸՍՏ
ՍԻՄՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆԻ «ԱՊԱԿԵԴՐՈՆԱՑՈՒՄ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ
Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, պետական կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, ժողովրդավարություն
Հոդվածում դիտարկվել է 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ հասարակական-քաղաքական, ազգային մեծագույն գործիչ Սիմոն Զավարյանի «Ապակեդրոնացում» աշխատությունը, որտեղ արծածվել են նաև հանրային կառավարման հիմնախնդիրները: Հեղինակը քննական վերլուծության է ենթարկել պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, ընտրական համակարգի հիմնահարցերը:

Հանրային կառավարման համակարգի հիմախնդիրները քննարկվել են բոլոր դարաշրջաններում, այդ թվում՝ XX դարասկզբի հայ հասարակական-քաղաքական գործիչների
աշխատություններում, որոնցից կանդրադառնանք Սիմոն Զավարյանի աշխատություններին: Սիմոն Զավարյանը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ հասարակական-քաղաքական, ազգային մեծագույն գործիչներից է: Վերջինս նաև ՀՅԴ հիմնադիրներից
մեկն էր: Ս. Զավարյանի գործունեությունը համընկել է մի ժամանակաշրջանի հետ, երբ հայ
ժողովուրդը գտնվում էր ծանր սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական իրադրության մեջ:
Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչության բռնագաղթը, թուրքական կառավարության կողմից կազմակերպվող և իրականացվող կոտորածները չէին կարող Ս. Զավարյանի նման
ազգասերին անտարբեր թողնել:
Ս. Զավարյանի կենսափորձի ուսումնասիրությունը կարևոր նշանակություն ունի նաև
մեր օրերի համար: Նա ապակենտրոնացված կառավարման սկզբունքի գլխավոր տեսաբաններից էր, որը հիմքն է դաշնակցության կառույցի, և որը պետք է դառնար վարչաձև
ապագա Հայաստանի համար:
Ժամանակակիցները բարոյական անբիծ նկարագրի համար Սիմոն Զավարյանին
անվանել են «Աշխարհիկ սուրբ»: Ժողովուրդը քաղաքական գործիչների մեջ նախ և առաջ
գնահատում է բարոյական արժեքները: Դա դարերից եկող ճշմարտություն է: Ս. Զավարյանի կենսագրությունից պարզ է դառնում, որ նա եղել է բարոյական բարձր արժեքների
տեր անձ, որին սիրել են ոչ միայն կուսակիցները, այլև ողջ ժողովուրդը: Ս. Զավարյանի
մարդկային կերպարի ամբողջական նկարագիրը տվել է Ա. Չոպանյանը. «Զավարյան մը
և հայ ժողովուրդը անհնար է անջատել իրարմե և մին մյուսին հետ համեմատության դնել.
Զավարյան ուրիշ ոչինչ էր, եթե ոչ նույն ինքն հայ ժողովուրդը իր բարոյական լավագույն
տարիներուն մեջ խտացած, համադրված, խորհրդանկարված»1:
1
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Տեղական ինքնավարության անհրաժեշտության և պետական կառավարման ժողովրդավարացման սկզբունքների մասին խոսվել է 1908 թ. Կոստանդնուպոլսում հրատարկված «Ապակեդրոնացում» աշխատության մեջ: Մինչ այդ, 1892 թ. ՀՅԴ ընդհանուր ժողովը
ընդունում է կուսակցության ղեկավարման ապակենտրոնացման ձևը: Ապակենտրոնացման անհրաժեշտությունը հիմնավորելով՝ Ս. Զավարյանը նշում է, որ մեծ պետությունների՝ Հռոմի, Բյուզանդիայի քայքայման հիմնական պատճառներից մեկն այն էր, որ ցանկանում էին ամեն ինչ ծառայեցնել և հպատակեցնել կենտրոնի կամքին և քմահաճույքներին. արհամարհվել և հալածվել էր տեղական իշխանությունը, աղքատացել և ամայացել
էին գյուղերն ու գավառները:
Ուսումնասիրելով անցյալի փորձը՝ Ս. Զավարյանը կոչ է անում չկրկնել նույն սխալները, կիրառել «ապակեդրոնացման կարգերը», որտեղ «յուրաքանչյուր շրջան, վիլայեթ, գաղա, միվտիրիեթ ու համայնք ժողովրդի ընտրյալներուն ձեռքով ինքը կկառավարե տեղական գործերը, ինքը կտնօրինե իր բախտը»1:
Ցանկացած երկրում կենտրոնացվածությունը խանգարում է երկրի զարգացմանը, ժողովրդավարության, ազատության հաստատմանը. «Ամեն տեղ երկրի ազատության աստիճանը կապված է տեղական ինքնավարության աստիճանին: Բավական է հիշել, որ բռնապետական երկրներու մեջ բնավ չկա տեղական ինքնավարություն, չափավոր սահմանադրական երկրներու մեջ սահմանափակ է տեղական ինքնավարությունը, իսկ Զվիցերիո
մեջ, ուր կատարյալ է ազատությունը, կատարյալ է նաև տեղական ինքնավարությունը»2:
Ս. Զավարյանը ծանոթացել է ժամանակակից զարգացած պետությունների՝ Անգլիայի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ կառավարման համակարգերին և ողջունում է իշխանության տարանջատման սկզբունքը, որը հավասարակշռություն է ապահովում կառավարման համակարգում: Անգլիայում իշխանությունների ազատության հիմնաքարը հենց լայն ինքնավարություն ունեցող համայնքներն են: Խոսելով Ֆրանսիայի մեծ հեղափոխության հետևանքների մասին՝ նա նշում է. «Մարդկային անհատներու հավասարությունը, մտքի և խղճի
ազատությունը իբր հիմք ընդունվեցան նոր աշխարհայացքի, և ժողովրդի իշխանությունը՝
իբրև միջոց նոր քաղաքական կազմի»3:
Շարունակելով իր միտքը՝ Ս. Զավարյանը ներկայացնում է քաղաքացիական հասարակության նկարագիրը. «Ամենամեծ հարստությունը ինքը՝ ժողովուրդն է, մարդիկ են: Եթե
մարդիկ տգետ են ու նախապաշարված, եթե անոնք աշխատասեր և ճարտար չեն արհեստներու մեջ կամ չունին նախաձեռնության ոգի, ընդունակ չեն ինքնագործունեության,
պետությունը այդ պարագային չի կրնար լուսավոր, հարուստ և կենսունակ ըլլալ»4: Խոսելով բազմազգ պետություններում, մասնավորապես՝ Օսմանյան կայսրությունում ազգերի
հավասարության մասին, Ս. Զավարյանը փաստում է, որ ինքնուրույն ազատ զարգացումը
յուրաքանչյուր երկրի առաջադիմության անհրաժեշտ պայման է: Լինելով լավատես անձ՝
1
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նա վստահ է, որ ամեն շրջանի ինքնուրույն զարգացումը կարող է նպաստել ամբողջ երկրի ընդհանուր բարգավաճմանը:
Ս. Զավարյանը ժողովրդավարությանը տալիս է հետևյալ բնութագիրը. «Ժողովրդի
իշխանություն և ժողովրդավարական կառավարում կըլլա այն պարագային, երբ օրենքներու քննության և հասարակական գործերու կարգադրության մասնակցին կարելի եղածին
չափ շատ մարդիկ, երկրի հասուն և կենսունակ բոլոր տարրերը: Իսկ ատ անկարելի է
առանց տեղական ինքնավար մարմիններու հաստատության...»1: Գնահատելով օրենսդիր
մարմնի՝ պառլամենտի դերը, Ս. Զավարյանը փաստում է, որ տեղական նշանակության
յուրաքանչյուր հարց պետք է լինի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ևս պետք է զբաղվեն տեղական նշանակության հարցերով:
Անդրադառնալով ընտրություններին և ժողովներին՝ Զավարյանը նշում է, որ ժողովրդի մասնակցությունը դրանց վկայում է նրանց գիտակցության հասունության մասին:
Ընտրությունները, որպես պետական մարմինների ձևավորման եղանակ, թույլ են տալիս
ժողովրդին մասնակցել «երկրի գործերու կարգադրությանը»:
Ս. Զավարյանը առաջ քաշեց «տեղական հայրենասիրության» գաղափարը. «առողջ
պետական հայրենասիրությունը կրնա առաջ գալ միայն քայլ առ քայլ, տեղական հայրենասիրության զարգացումով»2: Հակառակ դեպքում հայրենասիրությունը կունենա «վերացական նկարագիր»:
Ս. Զավարյանը կողմ է, որպեսզի շրջաններում, բացի ընդհանուր օրենքներից, կիրառվեն նաև տեղական մասնավոր բնույթի օրենքներ, որոնցով էլ կապահովվեն «կեդրոնականության և միատեսակության սկզբունքները»: Յուրաքանչյուր տեղական ինքնակառավարման մարմին ունի իր առանձնահատկությունները և «ապակեդրոնացման» շնորհիվ պետք է թույլ տալ նրանց զարգանալ: Որպես օրինակ՝ Զավարյանը նշում է Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, որտեղ հաջողությամբ կիրառվում է
«ապակեդրոնացման» համակարգը, քանի որ այդ երկրներում իշխում էր «դաշնակցական
վարչական կազմ»: Սակայն ասենք, որ Ս. Զավարյանը, ներկայացնելով արտասահմանյան երկրների փորձը, շեշտում է. «Այս կամ այն երկրի պետական հիմքերը հետևանք են
այդ երկրի երկարամյա զարգացման և միշտ ալ կներկայացնեն որոշ ինքնատիպ դրության: Օսմանյան պետությունը ևս, իր վարչական ձևը վերակազմելու ատեն, հաշվի է առնելու մյուս երկրներու փորձերը, բայց ամենեն ավելի հարմարվելու է իր ներքին պայմաններուն»3: Հայ ժողովուրդը աչքի է ընկնում իր աշխատասիրությամբ, ճկունությամբ և կամքի ուժով, որը «զարմանք հարուցած է շատերուն մեջ»: Տեղական բնույթի կառավարչական որոշում ընդունելու համար բավական չէ «մեկ երկու անհատներու տեղեկությունների» վրա հիմնվել, քանի որ դա թերի է, պետք է անմիջական շփում, լիարժեք տեղեկատվություն: Յուրաքանչյուր հարց պետք է քննարկվի «ուշադրությամբ ու արագությամբ»:
1
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Ս. Զավարյանը խոսելով «ապակեդրոնացման դաշնակցական կարգերի» մասին՝ եկել
է հետևյալ հետևությանը. «Ան է, որ կապահովե տեղական իրավունքների, հետևապես և
ուրույն տնտեսական զարգացումը, ան է, որ կսահմանափակե տեղական իրավունքները,
հետևապես և ուրույն տնտեսական զարգացումը, ան է, որ կսահմանափակե մեծամասնության իրավունքները, և վերջապես ան է, որ զարկ կտա ամեն մեկ ազգության լեզվական և այլ կրթական-կուլտուրական առանձնահատկություններու զարգացման»1: Հեղինակը թանկ է գնահատում «հայ լեզուն», այն համարելով նախնիների կողմից սերունդին թողած ամենաթանկագին ժառանգությունը: «Սեփական լեզուն» ամեն մի ազգության իրավունքն է, իսկ «հայ լեզուն» դիմացել է և´ արաբական, և´ բյուզանդական, և´ ռուսական
ու թուրքական իշխանությունների հալածանքներին:
Ս. Զավարյանը խրախուսում է աշխատանքի միջազգային բաժանումը, քանի որ
«...ամեն մի շրջան իր պայմաններուն համեմատ մասնագիտություն մը կունենա, ստանալով մյուս բերքերը ուրիշ երկրներե»: Նա կարծես կանխատեսել է աշխարհի գլոբալացման
գործընթացը. «Եվ այսպիսով, առևտրի զարգացումը մեկ կողմե կմղե մարդկությունը միանալ և ոչնչացնել պետություններու սահմանները, մասնագիտացման զարգացումը մյուս
կողմե կշեշտե ամեն մեկ ուրույն շրջանի զարգացման կարևորությունը՝ այդ շրջանին
մեջ»2:
Այսպիսով՝ Ս. Զավարյանը, լինելով իր դարաշրջանի առաջավոր մտածողներից մեկը,
առաջ է քաշել հանրային կյանքին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր և առաջարկել դրանց
հաղթահարման ուղիները: Նրա կողմից քննարկվող հանրային կառավարման հիմնախնդիրները արդիական են նաև օրերում:

АМАЛИЯ МАНУКЯН
ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ
СИМОНА ЗАВАРЯНА «ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ»
Ключевые слова: публичное управление, государственное управление, местное самоуправление, народовластие
Симон Заварян – один из общественных, политических и национальных величайших деятелей конца 19-го и начала 20-го веков. В его произведениях выявлены также проблемы публичного
управления.
Автор критически проанализировал государственное управление, местное самоуправление, избирательное право.
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Զավարյան Ս., Երկեր, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1991, էջ 53:
Նույն տեղում, էջ 59:
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Simon Zavaryan is one of social, political and greatest national figures in late 19th and beginning
of 20th centuries. His works also reveal issues of public administration.
The author critically reviewed public administration, local self-government, electoral right as well
as most important public issues.

ԱՏՈՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏԱԹԵՎ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ենթակառուցվածք, ինովացիա, զարգացում,
ինստիտուտ, ինովացիոն համակարգ
Հոդվածում քննարկվում են ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման և արդյունավետ
գործողության հիմնական բաղադրիչներն ու ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները։ Այդ համատեքստում ուսումնասիրվել են իրավական, ֆինանսական, կադրային, տեղեկատվական և տեխնոլոգիական գործոնների էմերջենտ փոխներգործության հիմնահարցերը։
«Չկան նոր ուղղությունների հին ճանապարհներ...»:
(Բոստոնի հետազոտական խումբ)

Արդեն քառորդ դար է՝ տնտեսագետների և քաղաքականություն մշակողների շրջանում ակտիվ կերպով քննարկվում է տարբեր գործոնների հարաբերական կարևորությունը տնտեսական կայուն զարգացման ապահովման գործում: Շեշտը դնելով մակրոտնտեսական կայունության ապահովման վրա՝ բանավեճը ընդլայնվել և զգալիորեն ավելի ընդգրկուն է դարձել, քան նախկինում: Այժմ արդեն տնտեսագիտության մեջ նման հարցադրումներն ուղեկցվում են ինստիտուտների, ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքների,
որակի կառավարման, պետական կառավարման, տնտեսական հնարավորությունների և,
որ ավելի կարևոր է, տեխնոլոգիաների և ինովացիոն զարգացման հնարավորությունների
շեշտադրմամբ: Այս նկատառումները հնարավորություն են տալիս կատարելու մի քանի
կարևոր հարցադրումներ, մասնավորապես՝ որո՞նք են այն գործոնները, քաղաքականու276

թյունը և ինստիտուտները, որ նպաստում են տնտեսական և սոցիալական միջավայրի նորաստեղծական կարողությունների զարգացմանն ու ներդրմանը:
90-ականների հետազոտությունները արդեն ակհայտ դարձրին գործարարության և
գիտելիքի միջև ամուր կապն ու փոխհարաբերություները: Ընդ որում, ինչպես «ներքին»,
այնպես էլ «արտաքին» գիտելիքի կապն առնչվում է հասարակական, ինստիտուցիոնալ և
պետական-կառավարչական ոլորտների ազդեցություններին:
Փաստենք, որ զարգացող երկրների ինովացիոն համակարգերի ձևավորումն ու զարգացումը դեռևս սաղմնային փուլում են: Ավելին, ներկայումս սակավ են այն հետազոտությունները, որոնք ներկայացնում են ինովացիոն համակարգերի ձևավորման և ներդրման
հիմնախնդիրների փորձառական ու առարկայական լուծումները: Բացի այդ, զարգացող
երկրների համար առաջնային հիմնախնդիր է ենթակառուցվածքների ստեղծման կամ
բարեփոխման գործընթացների կազմակերպումը: Ինովացիոն գործունեության բարենպաստ ինստիտուցիոնալ միջավայրի ձևավորման գործընթացը ենթադրում է որոշակի
ընտրողական ընդունակությունների առկայություն, այսինքն՝ երբ խնդրի լուծման հնացած
և ոչ պիտանի մեթոդները հետևողականորեն հեռացվում են1:
Ստորև բերված գծապատկերում ներկայացվում են ինովացիոն հզորության ինդեքսը
ներառող այն գործոնները, որոնք որպես ցուցիչներ են ծառայում ինովացիոն զարգացման համար2:
Կրթություն

Բիզնես միջավայր

Սոցիալական ներառում և
արդարադատություն

ՄԿ և կրթ.
Պետական
քաղաքականություն

Ինստիտուցիոնալ
միջավայր

Պետ. կարգավորում
և վերահսկողություն

ԻՀԻ

Գիտ. հետազոտ. և մշակումների
ենթակառուցվածքներ

Գիտ. հետազոտ.
և մշակումներ
Պատենտներ, լիցենզիաներ,
ապրանքանշաններ

Իրավաօրենսդրական
դաշտ

Ենթակառուցվածքների
որակ

ՏՀՏ
հագեցվածություն

ՏՀՏ օգտագործումը
պետական մակարդակով

Տեխնոլոգիաներով
հագեցվածություն

Կապի օգտագործում
Համակարգիչների, ինտերնետի
և կապի օգտագործում

Գծապատկեր 1. Ինովացիոն հզորության ինդեքսի (ԻՀԻ) կառուցվածքային սխեման
1
2

http://www.innovationfordevelopmentreport.org/ici.html
United Nations Development Programme (UNDP), available at: h&p://www.undp.org
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Տնտեսագիտության բնագավառի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Դուգլաս Նորթը
դիտարկում է երկու հիմնական հենասյուների (ինստիտուցիոնալ և ինովացիոն) առաջնայնության դրույթը։ Այդ հենասյուները զգալիորեն կանխորոշում են երկրների, հետևաբար նաև՝ համաշխարհային տնտեսության վերելքներն ու անկումները1: Ընդ որում, տնտեսության զարգացման հետագիծը շատ դեպքերում դրանց փոխազդեցության և փոխներգործության տեխնոլոգիական և նորարարական արդյունք է, որ շատ հաճախ պահանջում
է համապատասխան ինստիտուցիոնալ շրջանակների հարմարեցում: Երբեմն տեխնոլոգիական ինովացիաների դեպքում ինստիտուցիոնալ միջավայրն ունենում է վճռորոշ ազդեցություն նորարարությունների առաջացման ու առաջխաղացման գործընթացների վրա:
Վերոնշյալ փոխազդեցություններին համապատասխանում են հետևյալ կատեգորիալ
բաժանումները` սահմանադրական և սուբսահմանադրական: Ընդ որում, պետք է ուշադրություն դարձնել սահմանադրական ոլորտին, քանի որ հենց այս հարթությունում են
սահմանվում որոշակի կանոններ (choice of rules), որոնք կարգավորում են սոցիալական,
տնտեսական և քաղաքական գործընթացները ենթասահմանադրական մակարդակում։
Սրանք էլ, իրենց հերթին, ունեն հետադարձ ազդեցություն սահմանադրական ոլորտի վրա:
Տնտեսապես զարգացած երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ ինովացիոն գործունեությունը և գիտատար արտադրությունները տնտեսության ռեալ, արագ զարգացող և արդյունավետ ճյուղեր են, որ հսկայական և աճող ազդեցություն ունեն տնտեսության մյուս
ճյուղերի վրա: Գիտատեխնիկական գործունեության արդյունքների օգտագործմամբ
ստեղծված տեխնոլոգիաները և արդյունաբերական նորամուծությունները տնտեսության
զարգացման հիմնական ռեսուրսներից են:
Այսպես, թե այնպես, ազգային նորարարական համակարգի ստեղծումը ժամանակակից տնտեսության իրական հատվածի և ենթակառուցվածքի զարգացման ամենաարդյունավետ ճանապարհն է: Տնտեսական համակարգի ինովացիոն ներուժը, համապատասխանաբար՝ կախված է նրանից, թե ինչպիսին է ինստիտուցիոնալ միջավայրը, և համակարգն ինչպիսի ազդակներ է առաջարկում փորձարարությունների և խնդիրների լուծման
այլընտրանքային հնարավորությունների համար: Անկախ մշակութային ենթատեքստից`
ագենտների ինովացիոն վարքագծի վրա մեծ ազդեցություն են ունենում նաև հիմնարար
համաձայնությունները, որոնց թվին են դասվում մասնավորապես մասնավոր սեփականության և ձեռներեցության ինստիտուցիանալ երաշխիքները` ներառյալ ինտելեկտուալ
սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, պայմանագրերի կնքման ազատությունը, մրցակցության և կազմակերպությունների հիմնադրման հնարավորությունը:
Հաշվի առնելով այս ամենը՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը, ըստ էության, պետք է
ներկայացնի այնպիսի ինստիտուտների համախումբ, որ կապահովի տարբեր ռեսուրսների հասանելիություն, կստեղծի բարենպաստ պայմաններ և կցուցաբերի տարարատեսակ
ծառայություններ ինովացիոն գործունեության մասնակիցներին։ Դա հնարավորություն
կտա սկզբնական շրջանում կրճատելու ընդհանուր ծախսերը՝ ստանալով ինովացիոն
1

North D. (1981), Structure and Change in Economic History, New York: Norton.
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գործունեության և դրա կոմերցիոն արդյունքները: Այս տրամաբանության շրջանակներում ինովացիոն ենթակառուցվածքը կարելի է ներկայացնել ինստիտուտների հետևյալ
խմբերի տեսքով.
Իրավական ինստիտուտ։ Կոչված է ձևավորելու տնտեսությանն ու շուկային օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ իրավական օրենսդրական հենքը: Դրան վերաբերում են ոչ միայն
օրենսդրությունը, որը կարգավորում է ինովացին գործունեությունը, այլև քաղաքացիական, հարկային, բյուջետային օրենսգրքերը, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերող ակտերը:
ՀՀ Կառավարության կողմից 2005 թ. մշակվել և հաստատվել է ՀՀ ինովացիոն գործունեության հայեցակարգ: 2006 թ. սահմանվել են Հայաստանում ինովացիոն գործունեության աջակցման իրավական հիմքերը՝ ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին օրենքով և կառավարական մի շարք որոշումներով1: Այդ ընթացքում մշակվել և հաստատվել են էլեկտրոնային հասարակության հայեցակարգը և համապատասխան օրենքը2: Հայաստանում արդեն իսկ ստեղծվել և գործում են մի շարք մասնավոր և
պետական գործարար ու կրթական կառույցներ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն աջակցում են ինովացիոն գործունեությանը և ինովացիոն ընկերություններին (Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, Գյումրու տեխնոպարկ, Վիասֆեր տեխնոպարկ, հետազոտական համալսարաններ և այլն): Ընթացքում են նաև մի շարք հանրակրթական ծրագրեր, որոնք իրականացվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար ընկերությունների (Մայրքրոսոֆթ, Էյչ-Փի և Ինթելը) հետ համագործակցությամբ:
Արտադրատեխնոլոգիական ինստիտուտներ։ Հնարավորություն են տալիս ընկերություններին ձեռք բերելու արտադրական և ինտելեկտուալ ռեսուրսներ: Դրանք պետք է
նպաստեն հատկապես ենթակառուցվածքային և արտադրական ռեսուրսների (հաստոցներ, սարքավորումներ, նոր նյութատեխնիկական բազա և այլն) հասանելիության դյուրացմանը, ինչպես նաև հեշտացնեն տնտեսության մեջ ինտելեկտուալ սեփականության ներմուծումը, հաշվի առնելով, որ ինտելեկտուալ գործունեության արդյունքների համասեփականատեր է համարվում հենց ինքը` պետությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս կազմակերպություններին նվազեցնելու լիցենզիաների, մտավոր սեփականության փոխանցման տրանսակցիոն ծախքերը: Այդպիսի ինստիտուտների շարքն են դասվում տեխնոպարկերն ու բիզնես ինկուբատորները, ինովացիոն տեխնոլոգիական կենտրոնները, ինովացիոն արտադրական համալիրները, տեխնիկական ներդրումային գոտիները, գիտական քաղաքները և այլն:
Կադրային ինստիտուտներ։ Ապահովում են ինովացիոն գործունեություն որակավորված աշխաուժով, իրականացնում են կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում,
նախապատրաստում են համապատասխան ինովացիոն դաշտում կատարվող փոփոխությունները: Այս ինստիտուտների շրջանակներում ստեղծվում են զարգացման որակական
1
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ՀՀ ինովացիոն տնտեսության ձևավորման մեկնարկային ռազմավարության հայեցակարգ, հավելված ՀՀ
Կառավարության 2011 թ. փետրվարի 17-ի նիստի N 6 արձանագրային որոշման։
ՀՀ օրենքը էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին։ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83574
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ռեսուրսներ։ Որքան բարձր է կադրերի տնօրինած ակտիվների առանձնահատկության մակարդակը, այնքան արմատական ու հենքային են դրանց կողմից ստեղծված նոր տեխնոլոգիաներն ու արդյունքը։
Իրացման ինստիտուտներ։ Կազմակերպությունների համախումբ, որ նպաստում է
գիտատար և աշխատատար արտադրանքի առաջմղմանն ու սպառմանը ներքին և արտաքին շուկաներում: Դրանց թվին կարելի է դասել հետևյալ նորաստեղծ ինստիտուտները`
 տեխնոլոգիաների փոխանցման կենտրոններ,
 ինտերնետային վաճառքի ցանցեր,
 ցանցային էլեկտրոնային բորսաներ,
 բարձր տեխնոլոգիաների բորսաներ,
 ցուցադրական տոնավաճառային կազմակերպություններ։
Տեղեկատվական-խորհրդատվական ինստիտուտներ։ Իրականացնում են ինովացիաների փոխանցում (transfer): Դրանց են վերաբերում`
 վիճակագրական ծառայությունները,
 վերլուծական կենտրոնները,
 գիտախորհրդատվական կենտրոնները,
 իրավախորհրդատվական կենտրոնները,
 փորձագիտական և արտոնագրային բյուրոները (առևտրային և ոչ առևտրային)։
Վերը նշված ինստիտուտների ձևավորման և կայացման համար անհրաժեշտ է ունենալ զարգացած ֆինանսական ինստիտուտների ցանց, որ կարելի է ձևավորվել ինչպես պետական, այնպես էլ ոչ պետական միջնորդությամբ: Դրանով է պայմանավորված ֆինանսական ինստիտուտների առաջնային դերը:
Վերը նշված ինստիտուտների փոխադարձ կապը ներկայացված է հետևյալ գծապատկերում.
Ինովացիոն ենթակառուցվածքի
ինստիտուտներ

Իրավական
ինստիտուտներ

Տեղեկատվականխորհրդատվական
ինստիտուտներ

Ֆինանսական ինստիտուտներ

Կադրային ինստիտուտներ

Իրացման
ինստիտուտներ

Արտադրատեխնոլոգիական
ինստիտուտներ

Գծապատկեր 2. Ինովացիոն ենթակառուցվածքի ինստիտուտների համակարգը
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Արագ զարգացման և տնտեսական արդյունավետության ապահովման կարևորագույն գործոններից է շարժունակությունը, որի շնորհիվ տնտեսական համակարգը կարողանում է ընդունել արդեն գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները՝ տնտեսության տարբեր
ճյուղերում ապահովելով արտադրողականության աճ: Ինտիտուցիոնալ և մակրոտնտեսական շրջանակների ընդլայնման և համապատասխան բարեփոխումներից հետո միայն
պետք է ուշադրություն դարձնել արտադրողականության այլ խթանիչների վրա, որոնք
արագացուցիչներ կդառնան ոչ միայն նորարարությունների, այլև ողջ տնտեսական համակարգի համար:
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ՌՈՒԶԱՆ ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆ
ԵՎ ԴՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջային ծառայությունների շուկա,
զբոսաշրջային արդյունք, ներգնա զբոսաշրջություն, զբոսաշրջիկներ
Հոդվածը նվիրված է ժամանակակից զբոսաշրջային ծառայությունների շուկայի դրսևորման
առանձնահատկությունների բացահայտմանը։ Հաշվի առնելով զբոսաշրջության աճող դերը ՀՀ
տնտեսությունում՝ փորձել ենք ներկայացնել ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և զարգացման
հնարավոր ուղիները։

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց, գլոբալացման ներկա
ժամանակաշրջանում ձևավորվում է նոր աշխարհընկալում, մեծանում է հետաքրքրությունն այլ մշակույթների և ավանդույթների հանդեպ` խթանելով միջազգային զբոսաշրջության պահանջարկը։ Արդյունքում` կարևորվում է զբոսաշրջության դերը տնտեսության
զարգացման մեջ, և այն առաջատար տեղ է զբաղեցնում ապրանքների ու ծառայությունների համաշխարհային արտահանման ծավալներում։
Այսօր զբոսաշրջությունը բազմաթիվ երկրների ազգային արդյունքների ձևավորման
կարևոր աղբյուր է՝ նպաստելով ինչպես այդ երկրների տնտեսությունների զարգացմանը,
բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծմանը, այնպես էլ տարբեր մշակութային արժեքների փոխադարձ արժևորմանը։ Զբոսաշրջության զարգացման շահառուները միայն
անմիջականորեն այդ ոլորտում ընդգրկված տնտեսավարողները չեն. այն ծառայում է որպես շարժիչ ուժ արդյունքների և ծառայությունների մատակարարման միջոցով տնտեսության այլ հատվածների զարգացման համար, ինչպիսիք են, օրինակ, գյուղատնտեսությունը և սննդարդյունաբերությունը, շինարարությունը և արհեստագործությունը։ Բացի դրանից, զբոսաշրջության ոլորտը, որոշակի սոցիալ-տնտեսական խմբերի և անհրաժեշտ
հմտություններ ունեցող անձանց համար ստեղծելով զբաղվածության հնարավորություն,
ի զորու է ազդելու աշխատուժի միջազգային միգրացիայի վրա՝ դրանով իսկ զգալիորեն
կայունացնելով բնակչության թիվը։ Մյուս կողմից, զբոսաշրջության ոլորտի տարբեր հարկատեսակներից ակնկալվող մուտքերի հաշվին ավելացող պետական եկամուտները կարող են նպաստել համայնքային և այլ ենթակառույցների ու ծառայությունների, ինչպես
նաև ընդհանուր տնտեսական զարգացմանը։ Ոլորտի անուղղակի սոցիալ-տնտեսական
օգուտներից են նաև տրանսպորտի, կապի և զբոսաշրջության այլ ենթակառույցների ու
ծառայությունների բարելավումները, որոնք ուղղվում են ազգային, մարզային և համայնքային ընդհանուր կարիքների բավարարմանը։
Զբոսաշրջությունը վճռական դեր է կատարում նաև հնէաբանական և պատմական,
իսկ լավ ծրագրված և կառավարվող զբոսաշրջության զարգացումը՝ բնական գեղեցկու282

թյուն ունեցող վայրերի պահպանման գործում, քանի որ դրանք կենսական նշանակություն ունեն առաջարկվող զբոսաշրջային արդյունքի արժեքի ավելացման գործում։ Հատկանշական է, որ ներկայումս զբոսաշրջային ծառայությունների շուկայում ուժեղ մրցակցային դիրքեր են գրավում այն կազմակերպությունները, որոնք, բարձր շահութաբերություն ապահովելով, հասարակության համար ձևավորում են նվազագույն այլընտրանքային ծախսեր։ Այսօր աշխարհում լայն տարածում են գտնում էկոլոգիապես մաքուր գոտիներում գործող զբոսաշրջային հյուրանոցային համալիրները, որտեղ բարձր մակարդակի
վրա է գտնվում շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը (օգտագործվում են էլեկտրատրանսպորտ, արևային էներգիա, բացառապես բնական սննունդ և այլն)։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ, չնայած առաջարկվող բարձր գներին, այդպիսի ծառայություններն աստիճանաբար մեծ տեսակարար կշիռ են զբաղեցնում զբոսաշրջային շուկայում։ Իսկ բուն ոլորտում ընդգրկված բիզնեսի զարգացումն էլ արդեն մեծապես կախված է այն հանգամանքից, թե ինչքանով է զբոսաշրջությունը կազմակերպված։
Զբոսաշրջային շուկայի գործունեությունը սերտորեն կապված է հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման շուկայի հետ։ Զբոսաշրջությունը և հյուրանոցային բիզնեսը
ներկայումս դարձել են համաշխարհային գործարարության արագ զարգացող և շահութաբեր ոլորտներ։ Գործարարության այս ձևերը զարգանում են մոտավորապես երկու անգամ ավելի արագ, քան մնացած ոլորտները։
Զբոսաշրջային շուկան չի կարող արդյունավետ գործել առանց ապահովագրության և
անվտանգության երաշխիքների։ Ցանկացած օտարերկրացի այցելու, մի կողմից՝ ապահովագրում է իր ճամփորդական ռիսկերը, մյուս կողմից՝ ընդունող երկիրը լրացուցիչ անվտանգության միջոցներ է ձեռնարկում զբոսաշրջային արդյունքի լիարժեք սպառման ուղղությամբ։ Հետևաբար՝ անվտանգության և ապահովագրության գործընթացները որոշիչ
դերակատարում ունեն զբոսաշրջային շուկայի ենթակառուցվածքների գործունեության համակարգում։ Դրանից ելնելով՝ ոլորտում ներդրումների իրականացումն էլ ավելի արդյունավետ է դառնում, քանի որ կրում է ոչ թե տեղային, այլ համալիր բնույթ՝ առնչվելով շուկայի բոլոր հատվածներին։ Ներդրումային գրավչության առումով զբոսաշրջային շուկան
ուսումնասիրելիս կարևորվում է նաև շուկայի վերլուծությունը` որպես այդ միջավայրի հիմնական տարրերի` առաջարկի, պահանջարկի, գնագոյացման, մրցակցության գործառույթների ամբողջություն։
Սահմանափակ ռեսուրսներով, սակայն հարուստ պատմամշակութային արժեքներ
ունեցող ՀՀ-ի համար զբոսաշրջությունը համարվում է զարգացման հեռանկարային
ոլորտ և հատկապես վերջին տասնամյակում գտնվում է պետական հովանավորության
ներքո։ Զբոսաշրջությունը Հայաստանի արտահանման երկրորդ խոշորագույն հատվածն
է (հանքահումքային արտադրանքից և մետաղներից հետո) և ապահովում է ծառայությունների արտահանման կեսից ավելին։ Միևնույն ժամանակ, զբոսաշրջության ոլորտում
ներկայումս ներառված է բնակչության ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության մոտ 3%-ը
կամ մոտ 20 հազար մարդ1։ Ինքնին սա փոքր ցուցանիշ չէ, և այս ոլորտի կայուն զարգա1
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ցումը ՀՀ-ում զգալիորեն կարող է նպաստել աշխատանքի շուկայի լարվածության թուլացմանը։ Զբոսաշրջության զարգացման վրա պետական քաղաքականության ավելի մեծ
կենտրոնացման շնորհիվ, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող
բազմաթիվ նախաձեռնությունների արդյունքում վերջին տասնամյակում զբոսաշրջությունը ՀՀ-ում արձանագրել է թե՛ քանակական, թե՛ որակական աճ։ Այդ մասին են վկայում
վերջին տարիներին կատարված շարունակական այն գործընթացները, որոնք միտված
են զբոսաշրջության ոլորտի օրենսդրական, հարկային, ենթակառուցվածքային զարգացումներին։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի ներգնա զբոսաշրջությունը
բնութագրվում է զբոսաշրջային այցելությունների քանակի կայուն տարեկան աճով` միջինը 24.3%1։ 2000-2012 թթ. Հայաստան այցելած ներգնա զբոսաշրջիկների թիվն ավելացել
է ավելի քան 18 անգամ։ Ճիշտ է, 2009 թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ ՀՀ-ում սպառողների զգուշավոր վարքագծի
պատճառով միջազգային զբոսաշրջիկների թիվը զգալիորեն նվազեց, սակայն հետճգնաժամային ներկա փուլում, տնտեսության զարգացման ընդհանուր միտումներին համընթաց, ոլորտը գրանցում է կայուն աճ։ Այսպես՝ եթե 2008 թ. Հայաստան է այցելել 263
հազ. միջազգային զբոսաշրջիկ, ապա արդեն 2012 թ. նրանց թիվը հասել է 843.3 հազարի, ինչը 11.3%-ով ավելի է, քան 2011 թ. (համաշխարհային տուրիզմն այս ընթացքում աճել
է ընդամենը 4%-ով, թեև հատել է 1 մլրդ զբոսաշրջիկի սահմանը)։ Հայաստանի հեռանկարային ռազմավարական ծրագրով (ՀԶԾ) կանխատեսվում է, որ ներգնա և արտագնա
զբոսաշրջությունը մոտ ապագայում կշարունակի աճել նույն տեմպերով, ինչ 2008-2012
թթ. ժամանակահատվածում։ Դրա շնորհիվ՝ 2017 թ. ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը
կկազմի 1.35 միլիոն, իսկ 2025 թ.՝ 2.7 միլիոն՝ 2011 թ. 758 հազարի համեմատ2։ Այնուամենայնիվ, չնայած ոլորտում գրանցվող աճին, զբոսաշրջությունից ստացվող մուտքերի և
զբոսաշրջության հատվածի եկամուտների համեմատական բաժինը ՀՆԱ-ում բավական
ցածր է այդ հատվածի հսկայական ներուժի համեմատությամբ։ Վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ ոլորտը զարգանում է հիմնականում չկազմակերպված զբոսաշրջության հաշվին։ Մասնավորապես` 2012 թ. Հայաստան ժամանած միջազգային զբոսաշրջիկների ընդամենը 15%-ն է տեղավորվել հյուրանոցներում և հանգրվաններում, իսկ
85%-ը` հարազատների, բարեկամների տանը, վարձով բնակարաններում և այլն։ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների մեծ մասը սփյուռքահայեր են, որոնց այցելության հիմնական դրդապատճառը հայրենի երկիրը տեսնելու ցանկությունն է, մինչդեռ զուտ օտարազգիների համար որպես գրավիչ զբոսաշրջային երկիր ներկայանալու ճանապարհին մեր
երկիրը դեռևս շատ անելիքներ ունի։ Տնտեսական այն կարևորագույն ենթակառուցվածքները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ձևով ազդում են զբոսաշրջության զարգացման
վրա, բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունեն: Դա վերաբերում է հատկապես մարզերի հյուրանոցային տնտեսության, հեռահաղորդակցության ոլորտի, ճանապարհային տնտեսության խնդիրների լուծմանը, ինչին հնարավորինս պետք է աջակցի պետությունը։
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ՀՀ զբոսաշրջության բնագավառի վերլուծություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Ե., 2011:
ՀՀ 2014-2016 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր, 2013, էջ 421:
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Ներկայումս զբոսաշրջության ոլորտի մարքեթինգային քաղաքականության շրջանակներում ծրագրային միջոցառումները հիմնականում ուղղված են համաշխարհային շուկայում Հայաստանի, որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ և գրավիչ երկրի, նկարագրի ձևավորման շարունակական կատարելագործմանը։ Ըստ ՀԶԾ-ի՝ զբոսաշրջության
զարգացման նպատակով երկիրը որդեգրել է Հայաստան մուտք գործելու և Հայաստանից դուրս գալու տրանսպորտային բարձր ծախսերի կրճատմանն ուղղված քաղաքականություն։ Դրան զուգահեռ, կարևոր նշանակություն է ունենալու նաև առանձին զբոսաշրջային կենտրոնների (Ջերմուկ, Ծաղկաձոր, Դիլիջան և այլն) զարգացման՝ արդեն իսկ ընդունված ռազմավարությունների հետևողական կատարումը, ինչը մեծապես կնպաստի նաև
հանրապետության տարածքային համաչափ զարգացմանը։ Այն ներառում է «բաց երկնքի»
քաղաքականության իրականացում ցածր գներով ավիափոխադրողների ներգրավմամբ,
երկաթուղային ուղևորափոխադրումների շուկայի ապամենաշնորհմամբ և մրցակցության
ապահովմամբ, Երևանից դուրս զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների ստեղծմամբ և
արդիականացմամբ, ինչպես նաև միջազգային հյուրանոցային օպերատորների ներգրավման խրախուսմամբ։
Նոր քաղաքականության իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ՀՆԱ և զբաղվածության վրա դրական ազդեցություն, ինչը հիմնականում պայմանավորված կլինի հավելյալ զբոսաշրջիկների լրացուցիչ ծախսերով։ «Բաց երկնքի» քաղաքականության ներդրումը դրականորեն կանդրադառնա շահառուների մեծամասնության տնտեսական շահերի վրա։ Մասնավորապես՝ զբոսաշրջության ոլորտում նոր քաղաքականությունը կնպաստի ներգնա զբոսաշրջիկների թվի աճին և աշխարհագրության ընդլայնմանը։ Այդ թվում,
հայկական սփյուռքը առավել մեծ հնարավորություններ կունենա հայրենիքի հետ կապերը խորացնելու՝ ինչպես մասնավոր այցերի, այնպես էլ բիզնեսի վարման տեսանկյունից։
Հայկական զբոսաշրջային արդյունքի մրցունակության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները պետք է կրեն շարունակական բնույթ։ Անհրաժեշտ է խթանել հեղինակավոր
միջազգային ցուցահանդեսների կազմակերպումը, որոնց Հայաստանը մասնակցում է
պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությամբ։ Պետք է նաև ընդլայնել ճանաչողական այցերի աշխարհագրությունը, ուժեղացնել պետական աջակցությունը փառատոների ու տոնակատարությունների կազմակերպմանը` ավելացնելով դրանց քանակը և
տևողությունը։ Սա կնպաստի տարածքային տնտեսական համաչափ զարգացմանը, հայկական զբոսաշրջային արդյունքի բազմազանեցմանը, ներգնա ու ներքին զբոսաշրջային
հոսքերի ավելացմանը։
Միջազգային շուկայում Հայաստանի՝ որպես զբոսաշրջության բարենպաստ և գրավիչ երկրի նկարագրի շարունակական ամրապնդման նպատակով անհրաժեշտ է կատարելագործել ոլորտի գովազդատեղեկատվական ապահովման համակարգը, մշակել ՀՀ-ն
ներկայացնող բազմալեզու նյութերի տպագրում։
Սակայն որքան էլ քայլեր են ձեռնարկվում ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու, երկրի
զբոսաշրջային վարկանիշը բարձրացնելու, ծառայությունների և սպասարկման որակը
բարելավելու և հյուրանոցային նոր համալիրներ կառուցելու ուղղությամբ, հիմնահարց է
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մնում ծառայությունների թանկությունը։ Գուցե օտարերկրյա զբոսաշրջիկի համար մեր
երկրում մատուցվող ծառայությունները, եվրոպական երկրների համեմատ, փոքր-ինչ
մատչելի են, սակայն ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը ներառում է նաև ներքին
զբոսաշրջության զարգացման գործոնը։ Եվ որքան էլ խրախուսվում է մեծ թվով զբոսաշրջիկների այցելությունը Հայաստան, ինչը տնտեսական աճի ապահովման առումով
դրական գործոն է, չպետք է մոռանալ, որ տեղացի զբոսաշրջիկները ևս պետք է զերծ
չմնան մեր երկրի բարիքներից օգտվելու հնարավորություններից։ Մյուս կողմից՝ ոլորտի
օբյեկտիվ ուսումնասիրությունը և դրա ծավալների մասին համապատասխան ամբողջական պատկերացում կազմելը բավական դժվարանում են տեղեկատվության սակավության պատճառով։ Այսպես՝ եթե հանրապետական մակարդակով Հայաստանի ներգնա
զբոսաշրջության պատկերին առնչվող վիճակագրական ցուցանիշներ շատ, թե քիչ հրապարակվում են, ապա մարզային կամ շրջանային մակարդակով ոլորտի գործունեության
տեսակների պահանջարկի կամ առաջարկի մասին տվյալներ գործնականում գոյություն
չունեն։ Կարծում ենք՝ այս բացը պետք է վերացնել, առաջին հերթին՝ ոլորտում ներդրումներ կատարողների վստահությունը շահելու համար։ Եվ, վերջապես, զբոսաշրջության
ոլորտի ամենակարևոր խնդիրը զբոսաշրջային գործունեության ապակենտրոնացումն է՝
մայրաքաղաքից դեպի Հայաստանի մարզեր` նպաստելով տարածքային համաչափ զարգացմանը։

РУЗАН МЕЖЛУМЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РА
Ключевые слова: рынок туристических услуг, туристический продукт, внутренний туризм, турист
Статья посвящена выявлению особенностей рынка современных туристических услуг.
Учитывая растущую роль туризма в экономике РА, была сделана попытка представить существующие проблемы в этой сфере и выявить возможные пути его развития.

RUZAN MEZHLUMYAN
CONTEMPORARY MARKET OF TOURISM SERVICES AND ITS DEVELOPMENT
OPPORTUNITIES IN REPUBLIC OF ARMENIA
Key Words: market of tourism services, product of tourism,
internal tourism, tourist
This article is aimed at revealing characteristics of contemporary market of tourism services.
Taking into consideration the increasing role of tourism in RA economy, basic problems and possible
ways of its development were revealed in the article.
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ԱՆԱՀԻՏ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՀՀ-Ի ԵՎ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
Հիմնաբառեր. միգրացիա, զուտ միգրացիայի գործակից,
միգրացիայի ինտենսիվություն, միգրացիոն
քաղաքականություն
Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ-ի և Եվրասիական միության անդամ, ինչպես նաև ԱՊՀ
երկրների միջև աշխատուժի միգրացիայի խնդիրները և հետևանքները: Մասնավորապես՝ վերլուծվում են միգրացիայի ցուցանիշները, այդ թվում՝ զուտ միգրացիայի մնացորդը, համախառն միգրացիան, միգրացիայի ինտեսիվությունը Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՊՀ մյուս երկրների ու Վրաստանի միջև: ՀՀ միգրացիոն քաղաքականության շրջանակներում դիտարկվում են արտագաղթի
հետագա աճի կանխարգելմանն ուղղված մի շարք առաջարկություններ:

Գլոբալացումը և երկրների զարգացման անհամաչափությունը նպաստում են հատկապես աշխատանքային միգրացիայի ծավալների աճին: Ըստ Աշխատանքի միջազգային
կազմակերպության տվյալների՝ XXI-րդ դարի սկզբին ողջ աշխարհում աշխատանքային
միգրանտների թիվը մինչև 42 մլն էր:
Ներկայումս միգրացիոն տեղաշարժերը հիմնականում պայմանավորված են սոցիալտնտեսական պատճառներով, այդ թվում՝ գործազրկությամբ, ցածր աշխատավարձով և
մասնագիտական զարգացման սահմանափակ հեռանկարներով: ՀՀ-ից ընդլայնվել է
«ուղեղների», մասնավորապես՝ ճշգրիտ գիտությունների՝ ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի,
ծրագրավորման ասպարեզի երիտասարդ բարձրորակ մասնագետների արտահոսքը:
Ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիայի պետական ծառայության տվյալների, որոնք հիմնված են սահմանային էլեկտրոնային կառավարման
տեղեկատվական համակարգի տվյալների վրա, արտաքին ուղևորափոխադրումների
հաշվեկշիռը, այսինքն՝ ժամանումների և մեկնումների տարբերությունը 2000-2013 թվականներին ենթարկվում էր որոշակի տատանումների (աղյուսակ 1): Որոշակի ժամանակահատվածում, այդ թվում՝ 2002-2007 թվականներին, հաշվեկշիռը դրական էր կամ բնութագրվում էր աննշան բացասական մնացորդով: Թեև զուտ միգրացիայի գործակիցը, որը
հաշվարկվել է բնակչության հազար շնչի հաշվով, 2013 թ. նվազել է 2010-2012 թթ. համեմատ, այնուհանդերձ այն դեռևս բարձր է 2002-2009 թթ. համեմատությամբ: Բավական է
նշել, որ եթե 2005-2010 թթ. ՀՀ-ում զուտ միգրացիայի միջին գործակիցը կազմել է -3.3‰,
ապա 2010-2013 թթ.` -13.2‰:
Վերջին տարիներին (2010-2013 թթ.) հաշվեկշռի վատթարացումը հիմնականում պայմանավորված է միգրացիոն արտահոսքով ՀՀ-ից դեպի ՌԴ: Այսպես՝ 2013 թ. միգրացիայի բացասական մնացորդը այդ երկրի հետ կազմել է գրեթե 32.2 հազար մարդ:
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Աղյուսակ 1
ՀՀ արտաքին միգրացիայի հաշվեկշիռը 2000-2013 թթ. (հազ. մարդ)
Տարեթիվ

Միգրացիայի հաշվեկշիռ (հազ. մարդ)

Զուտ միգրացիայի գործակից*

2000
2005
2010
2011
2012
2013

-57,5
12,5
-46,7
-43,8
-42,8
-31,2

-17,9
3,9
-14,3
-13,9
-14,2
-10,3

Աղբյուր՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիայի պետական ծառայության տվյալներ, հեղինակի հաշվարկներ:
* Զուտ միգրացիայի գործակիցը հաշվարկվում է մեկնողների և ժամանողների թվի տարբերության հարաբերությամբ բնակչության միջին տարեկան թվին, հազար շնչի հաշվով:

Բավական է նշել, որ 2006 թ. ՌԴ-ի ընդունած անժամկետ պետական ծրագիրն
ուղղված է արտերկրում ապրող հայրենակիցների կամավոր վերաբնակեցմանը Ռուսաստանի Դաշնությունում: Ծրագրի հիմնական նպատակներից են երկրում ժողովրդագրական անբարենպաստ իրավիճակի շեշտակի վերափոխումը, բնակչության թվի նվազման
փոխհատուցումը վերաբնակիչների ներգրավման հաշվին ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող տարածքներում, առաջին հերթին՝ Սիբիրում և Հեռավոր Արևելքում:
Ըստ ՌԴ նախագահ Վ.Վ. Պուտինի՝ տարեկան անհրաժեշտ է ապահովել մինչև 300 հազար
մարդու միգրացիոն ներհոսք դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, առաջին հերթին՝ որակյալ մասնագետների, հեռանկարային ապագա ունեցող երիտասարդների:
2012 թ. վերջին ՀՀ Կառավարությունը պաշտոնական դիրքորոշում է ներկայացրել ՌԴ
իշխանություններին հանրապետության տարածքում դաշնային միգրացիոն ծառայության
ծրագրերի իրականացման անհնարինության վերաբերյալ:
Անհրաժեշտ է նշել, որ վերը նշված միգրացիոն ծրագրի շնորհիվ 1995 թ. սկսած
առաջին անգամ ՌԴ-ին հաջողվել էր ապահովել բնակչության թվի աճ ներգաղթի (20092012 թթ.), իսկ 2013 թ.` նաև բնական աճի հաշվին: Սակայն, ցավալի է, որ 2013 թ. ՌԴ
բնակչության միգրացիոն հավելաճի գրեթե 11 տոկոսն ապահովվել է Հայաստանից արտագաղթածների հաշվին (աղյուսակ 2)1: Թեև Ուզբեկստանի, Ղազախստանի և Ուկրաինայի բաժիններն ավելի մեծ են, սակայն բնակչության միջին տարեկան թվի հետ համեմատելիս պարզվում է, որ զուտ և համախառն միգրացիայի գործակիցները դեպի ՌԴ, Հայաստանում անհամեմատ ավելի բարձր են, քան ԱՊՀ մյուս պետություններում: Օրինակ՝
Մոլդովայում զուտ միգրացիայի գործակիցը 5.7‰ է, Տաջիկստանում` 4.2‰, մինչդեռ
ՀՀ-ում` 10.6‰: Հետևաբար՝ ՀՀ համապատասխան ցուցանիշներն ավելի քան երեք անգամ գերազանցում են ԱՊՀ միջին ցուցանիշները:

1

Федеральная служба гос. статистики, www.gks.ru
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Աղյուսակ 2
ԱՊՀ պետությունների և Վրաստանի զուտ և համախառն միգրացիայի գործակիցները
(Ռուսաստանի Դաշնության հետ, 2013 թ.)
Ժամանել
են ՌԴ

հազար մարդ
%
%
Տեսակարար
Մեկնել
ՄիգրաԶուտ
Համախառն
կշիռն ընդհանուր միգրացիայի միգրացիայի
են ՌԴ-ից
ցիայի
մնացորդ միգրացիայի մնա- գործակից
գործակից*
ցորդի մեջ

Ընդամենը,
այդ թվում՝
Հայաստան
Բելառուս
Ղազախստան
Ղրղզստան
Մոլդովա
Վրաստան
Տաջիկստան
Ուզբեկստան
Ուկրաինա
Թուրքմենստան
Ադրբեջան

482,2

186,4

295,9

100,0

2,1

42,4
15,7
52,0
30,4
28,7
7,7
51,0
118,1
55,0
6,0
23,5

10,2
12,0
11,8
10,6
8,0
1,6
17,4
50,9
18,6
2,2
6,2

32,2
3,7
40,2
19,8
20,6
6,1
33,6
67,3
36,4
3,8
17,2

10,9
1,3
13,6
6,7
7,0
2,1
11,4
22,7
12,3
1,3
5,8

10,6
0,4
2,4
3,5
5,7
1,2
4,2
2,2
0,8
0,6
1,8

4.7
17,4
2,9
3,7
7,2
10,2
1,9
8,5
5,6
1,6
1,4
3,2

Աղբյուր` Федеральная служба гос.статистики, www.gks.ru, հեղինակի հաշվարկներ:
* Համախառն միգրացիայի գործակիցը հաշվարկվում է մեկնողների և ժամանողների թվի գումարի հարաբերությամբ բնակչության միջին տարեկան թվին, հազար շնչի հաշվով:

ՀՀ-ում հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության հետ միգրացիոն գործընթացների ինտենսիվությունը գնահատելու նպատակով կարելի է կիրառել միգրացիայի ինտենսիվության, այդ թվում` մեկնման և ժամանման գործակիցները:
Աղյուսակ 3
Միգրացիայի ինտենսիվությունը ՌԴ և ԱՊՀ պետությունների միջև 2013 թ. (‰)

Ընդամենը (ՌԴ), այդ թվում`
Հայաստան
Բելառուս
Ղազախստան
Ղրղզստան
Մոլդովա
Վրաստան
Տաջիկստան
Ուզբեկստան
Ուկրաինա
Թուրքմենստան
Ադրբեջան

ka (ժամանման գործակից)

kd (մեկնման գործակից)

3,4
3,4
1,3
0,7
1,9
2,2
0,3
2,2
1,7
0,4
0,4
0,7

1,3
14,0
1,7
3,0
5,3
8,0
1,6
6,3
3,9
1,2
1,0
2,5

Աղբյուր` Федеральная служба гос.статистики, www.gks.ru, հեղինակի հաշվարկներ:
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Տվյալները վկայում են այն մասին, որ ԱՊՀ պետություններից Ռուսաստանի Դաշնության հետ միգրացիայի ինտենսիվության աննախադեպ բարձր մակարդակ է գրանցել
Հայաստանը: Այսպես՝ 2013 թ. ՀՀ-ից դեպի ՌԴ մեկնման գործակիցը կազմել է 14‰, ինչն
ավելի քան երեք անգամ բարձր է ԱՊՀ միջին ցուցանիշից: Բավական է նշել, որ հաջորդաբար հետևող Մոլդովան և Տաջիկստանը, համապատասխանաբար՝ ունեն 8‰ և 6.3‰:
Հետևաբար՝ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական և միգրացիոն քաղաքականությունը պետք է
նաև ուղղված լինի մեր երկրում ՌԴ ագրեսիվ միգրացիոն քաղաքականության զսպմանն
ու սահմանափակմանը, քանի որ այն չի համապատասխանում ՀՀ ազգային և ռազմավարական շահերին: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ՌԴ միգրացիոն ծառայությունը մինչև 2018 թ. նոր օրենսդրական փաթեթներ պետք է ապահովի՝ դյուրացնելու իր երկրի տնտեսությանն անհրաժեշտ աշխատուժի ներգրավումը դրսից, այդ թվում՝
սեզոնային միգրացիայի, աշխատուժի կազմակերպված հավաքագրման հաշվին, նաև
այն աշխատատեղերի գծով, որոնց համար անհնար է ռուսական աշխատաշուկայում աշխատուժ հավաքագրել:
Եվրասիական միության անդամ երկրները հիմնականում բնութագրվում են բնակչության միգրացիոն ներհոսքով, մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ բացասական
միգրացիոն հոսքով, ինչը դրական նախադրյալներ չի խոստանում այդ երկրների աշխատաշուկաների հետ ինտեգրման դեպքում: Այնուհանդերձ, ներհանրապետական միգրացիան դիտարկելիս պարզվում է, որ, օրինակ, Բելառուսում հիմնական միգրացիոն հոսքերն ուղղված են շրջաններից դեպի մայրաքաղաք Մինսկ և Մինսկի մարզ, իսկ շրջաններում միգրացիայի մնացորդը բացասական է:
Միգրացիայի բացասական հետևանքներից կարելի է նշել ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական հետևանքները, այդ թվում՝ կարևոր ժողովրդագրական համամասնությունների խախտումը, սահմանամերձ, հեռավոր շրջաններում բնակչության սակավացումը, մարդկային կապիտալի նվազման պատճառով երկրի տնտեսական ներուժի կրճատումը:
ՀՀ Կառավարությունը դեռևս 2010 թ. ընդունել է ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգը, իսկ 2011 թ.` ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թթ. գործողությունների ծրագիրը:
Ծրագրի շրջանակներում 2012-2013 թթ. ներդրվել է միգրացիոն հոսքերի կառավարման տեղեկատվական համակարգը: Կենսական նշանակություն ունի ներքին միգրացիոն
գործընթացների ուղղորդումը երկրի ազգային անվտանգության շահերին համապատասխան, այդ թվում` սահմանամերձ և այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքների բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավումը` բնակչության թվի
նվազման կանխարգելման և աճի խթանման նպատակով:
Վերլուծությունը վկայում է այն մասին, որ մինչև այժմ ձեռնարկված միջոցառումները
բավարար չեն միգրացիան կանխարգելելու համար: Հետևաբար` անհրաժեշտ է.
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1. Հանրապետության տարածքում սահմանափակել և դադարեցնել ՌԴ միգրացիոն
ծառայության ծրագրերի իրականացումը, նկատի առնելով հատկապես մարզերում
ստեղծված անբարենպաստ ժողովրդագրական իրավիճակը, երբ 2012 թ. ծնելիության ընդհանուր և գումարային ավելի ցածր գործակիցներ են գրանցվել գյուղական բնակավայրերում` քաղաքային բնակավայրերի համեմատ, և նման իրավիճակ ստեղծվել էր պատերազմի և hետպատերազմյան տարիներին` 1943 թ., 19451947 թթ.:
2. Հատկապես արտագաղթի կանխարգելումը կարևորվում է հանրապետության հյուսիսային և հարավային հատվածներում, այդ թվում` Լոռվա և Սյունիքի, ինչպես
նաև Տավուշի մարզերում, որտեղ վերջին տարիներին գրանցվում են ծնելիության
և բնական աճի շատ ցածր ցուցանիշներ, որոնք ավելի քան երեք անգամ ցածր են
միջին հանրապետական ցուցանիշներից:
3. Մեծ ռիսկեր են առկա վարչատարածքային բաժանման առաջարկվող նոր տարբերակում, ինչը կհանգեցնի գյուղական բնակավայրերի ամայացմանը և բնակչության
արտագաղթին: Հատկապես դա վտանգավոր է Սյունիքի տարածաշրջանում, որը
կապող օղակ է Հայաստանի և Իրանի, մյուս կողմից՝ Լեռնային Ղարաբաղի հետ:
4. Արտագաղթը կասեցնելու միակ ճանապարհը, ինչպես վկայում է միջազգային փորձը, աշխատատեղերի ստեղծումն է հատկապես արդյունաբերության բնագավառում, աշխատատար ճյուղերում, այդ թվում՝ թեթև, սննդի և վերամշակող այլ արտադրություններում:
5. Հատկապես մարզերում բնակչության նվազագույն կենսամակարդակի ապահովման ուղիներից են փոքր և միջին, այդ թվում՝ ընտանեկան գործարարության զարգացումը, հարկային արտոնությունների տրամադրումը կամ ազատումը հարկային
բեռից:
Միևնույն ժամանակ, Եվրասիական միությանն անդամակցումը չի կարող կարճ ժամանակահատվածում ապահովել ներդրումների ընդլայնում և տնտեսական աճի խթանում
ՀՀ-ում՝ կապիտալի արտահոսքի, տնտեսության մենաշնորհային բնույթի, կոռուպցիայի և
այլ խնդիրների, ինչպես նաև քաղաքական և գաղափարական հստակ նպատակների բացակայության պատճառով:
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АНАИТ МЕЛКУМЯН
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МЕЖДУ РА И СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА
Ключевые слова: миграция, сальдо миграции, интенсивность
миграции, миграционная политика
В статье рассматриваются проблемы и последствия миграции рабочей силы между Республикой Армения и странами Евразийского союза, а также СНГ. В частности, анализируются
показатели миграции, в том числе сальдо миграции, валовая миграция, а также интенсивность
миграции между Российской Федерацией и другими странами СНГ и Грузией. В контексте
миграционной политики Армении рассматривается ряд предложений по предотвращению роста миграции.

ANAHIT MELKUMYAN
MIGRATION PROCESSES BETWEEN RA AND EURASION UNION MEMBER STATES
Key Words:

migration, net migration balance, migration
intensity, migration policy

Problems and consequences of labour force migration between RA, Eurasion Union members and
CIS are considered in the article. Particularly, migration indicators such as net migration, total
migration and migration intensity between Russian Federation and other countries of CIS and Georgia
are analyzed. A number of proposals on prevention of migration growth are considered within
migration policy.

ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵՔՈՒՄՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. հարկային քաղաքականություն, օրենսդրություն, պետական կարգավորում, արտոնություն
Հոդվածում քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի կատարելագործման, ներդրումային գործընթացի, գործարարության աշխուժացման, ինչպես նաև կազմակերպությունների հարկման գործընթացի օպտիմալացման նպատակային իրականացման և այլ
հիմնախնդիրներ:
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Հանրապետությունում խաթարված է գործարար և ներդրումային միջավայրը: Խոշոր ու միջին, նույնիսկ միկրոմակարդակի ներդրումների ներգրավման համար ձեռնարկատերերից մեծ ջանքեր են պահանջվում:
Ուստի պետությունը նախ պետք է հստակ վերաբերմունք որդեգրի բոլոր մակարդակի ձեռնարկատերերի նկատմամբ` նրանց զերծ պահելով արհեստական քաշքշուկներից:
Հոդվածում առաջարկվում են ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու օրենսդրական տարբեր
լուծումներ:

Հանրապետությունում հարկային համակարգի1 զարգացման դինամիկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ձևավորված հարկային համակարգը դեռևս բազմաթիվ առումներով մնում է խոցելի: Ուստի երկրի տնտեսական զարգացման հնարավորությունների լիարժեք իրացման հրամայականը պահանջում է բացառել երկրի գործարար ակտիվության
բարձրացմանը, առևտրային կազմակերպությունների ներդրումային գրավչության բարելավմանը խոչընդոտող հարկային գործոնները:
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ տեղի ունեցող կառուցվածքային փոփոխությունները, երկրում իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունը նոր պահանջներ են ներկայացնում մասնավոր հատվածի զարգացման
ուղղությամբ: Ընդ որում, այս գործընթացում անհրաժեշտություն է առաջանում հիմնական ուշադրությունը ուղղել կազմակերպությունների հարկման գործընթացի օպտիմալացման նպատակային իրականացմանը: Հայաստանի տնտեսական զարգացման ներկայիս
մակարդակի վրա զգալի ազդեցություն է գործում հարկային վարչարարության գործիքակազմի ճիշտ և նպատակային կիրառումը:
Այս համատեքստում առաջարկվում են փոփոխություններ և լրացումներ Հայաստանի
Հանրապետության գործող օրենքներում. այսպես՝ առաջարկվում է փոփոխություն կատարել «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 2 պարբերություններում,
ինչի արդյունքում պետական տուրքը ժամանակին չգանձելու համար կիրառվող տույժի
դրույքաչափը կնվազեցվի 0.5-ից 0.15%-ի, ընդ որում՝ առավելագույնը հաշվարկվելով 365
օրվա համար: Նշված հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության դրույքաչափի
վերաբերյալ կարգը գործում է դեռևս 2000 թվականի դեկտեմբերի 30-ից: Անհրաժեշտ է
նշել, որ անցած տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության հարկային և
մաքսային համակարգերի, քաղաքականության մեջ տեղի են ունեցել լուրջ բարեփոխումներ, ներմուծվել է նոր, ժամանակակից գործիքակազմ, կատարելագործվել են օրենսդրությունը և վարչարարությունը և, միևնույն ժամանակ, 1998 թվականից սկսած՝ դրույքաչա1

ՀՀ-ում գործում է մեկ միասնական հարկային համակարգ, այսինքն՝ ՀՀ ողջ տարածքում գործում է հարկերի
մասին մեկ միասնական օրենք: Սահմանված հարկատեսակները, հարկային արտոնությունները, հարկերի
վճարման կարգն ու ժամկետները նույնն են ՀՀ բոլոր մարզերում: Հանրապետությունում ինքնուրույն հարկային համակարգ սկսեց ձևավորվել 1992 թվականից: Նշված ժամանակահատվածում աստիճանաբար
ձևավորվեց այն համապատասխան օրենսդրական բազան, որն անհրաժեշտ նախադրյալ էր այդ քաղաքականության իրականացման համար: Մասնավորապես՝ ընդունվեցին շահութահարկի, ավելացված արժեքի
հարկի, ակցիզային հարկի, եկամտահարկի, գույքահարկի և հողի հարկի մասին օրենքները:
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փի նվազեցումներ են կատարվել «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով հարկային պարտավորության նկատմամբ հաշվարկվող տույժերի մասով, մասնավորապես՝ 1998 թվականի դեկտեմբերի 28-ին այն նվազեցվեց մինչև 0.2 տոկոս, իսկ
2010 թվականի դեկտեմբերի 26-ին՝ մինչև 0.15 տոկոս: Նույն ժամանակաշրջանում պետական տուրքի նկատմամբ հաշվարկվող տույժի դրույքաչափը չի նվազեցվել 0.5 տոկոսից, իսկ տույժի, ըստ էության, առանց դադարելու և մայր գումարից ավելի հաշվարկվելու
մեխանիզմը որևէ կերպ չի տեղավորվում թե՛ գործարար շրջանակների, թե՛ իրավակիրառ
պրակտիկայի սկզբունքների մեջ:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական տուրքը, ըստ բովանդակության,
պետական մարմինների լիազորությունների իրականացմամբ պայմանավորված` ծառայությունների կամ գործողությունների համար բյուջե վճարվող օրենքով սահմանված պարտադիր վճար է, միևնույն ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքով դրամական պարտավորությունները չկատարելու համար կիրառվում է ՀՀ
ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը, կարծում ենք, որ 0.5 տոկոս
դրույքաչափն այս համատեքստում առավել քան անընդունելի է:
Օրինագծի ընդունումը թույլ կտա կիրառել արդարացի և միջազգային առաջավոր
փորձին համահունչ վարչարարություն` միաժամանակ համահարթեցնելով տույժերի կիրառման մեխանիզմը հարկային ոլորտում իրականացվող քաղաքականության հետ1:
Մյուս փոփոխությունն առաջարկվում է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 56-րդ
հոդվածում, որի նպատակն է հնարավոր դարձնել ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների՝ ՀՀ-ում
հաշվառված ստորաբաժանումներին ուղղակի եղանակով շահութահարկը հաշվարկելիս
նվազեցնել նաև նախորդ 5 տարվա հարկային վնասը:
«Շահութահարկի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 25-րդ հոդվածով
նախատեսված հարկվող շահույթը որոշելիս նախորդ տարիներին հարկատուի գործունեությունից վնասը նվազեցնելու կարգը գործում է դեռևս մայր օրենքի ընդունումից ի վեր:
Միևնույն ժամանակ, օրենքի 56-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները
զրկված են նշյալ նվազեցումից օգտվելու իրավունքից:
Հատկանշական է, որ մինչև «Շահութահարկի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 2012 թվականի դեկտեմբերի 19-ի ՀՕ-238-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածի դրույթների գործելը, վերը նշված արգելքը ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների համար այնքանով էր տրամաբանական և արդարացի, որ վերջիններս «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 471-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով շահութահարկի նվազագույն վճարներ կատարելու պարտականություն չէին կրում,
և այս հանգամանքը հավասարակշռում էր ռեզիդենտի և ոչ ռեզիդենտի՝ իրավունքների ու
պարտականությունների «զամբյուղները»: Մինչդեռ 2014 թ. հունվարի 1-ից, երբ շահութահարկի նվազագույն վճարների ինստիտուտը դադարեց գործել ռեզիդենտ ընկերություն1

Նշված փոփոխությամբ օրենսդրական նախաձեռնությունը ՀՀ խորհրդարանն ընդունել է առաջին ընթերցմամբ: Աղբյուրը՝ www.parliament.am
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ների համար, ունենք մի իրավիճակ, որտեղ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները
մրցակցային առումով հայտնվել են անհավասար օրենսդրական պայմաններում, ինչն իր
հերթին կարող է լուրջ հետևանք թողնել երկրի ներդրումային գրավչության ու ընդհանուր
գործարար միջավայրի վրա:
Հարկ է նշել, որ թեև ուշացումով, սակայն վերջին օրենսդրական բարեփոխումների
համատեքստում հատկապես արդիական համարվող այս փոփոխությունը շատ կարևոր է
տնտեսությունում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները խթանելու և հատկապես երկարաժամկետ ներդրումային նախագծեր իրականացնողների համար բարենպաստ և գրավիչ գործարար միջավայր ապահովելու առումով: Այս օրինագծի ընդունումը թույլ կտա կիրառել արդարացի և միջազգային առաջավոր պրակտիկային համահունչ վարչարարություն` միաժամանակ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների համար համահարթեցնելով օրենսդրական դաշտը, ապահովելով օրենսդրության տեսանկյունից մրցակցային
հավասար պայմաններ, խթանելով հեռանկարային երկարաժամկետ ներդրումային նախագծերն ու բարձրացնելով տնտեսության ներդրումային գրավչությունը:
Հաջորդ փոփոխությունն առաջարկվում է կատարել «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 431-րդ հոդվածում, որի նպատակն է հարկային մարմնի գանգատարկման հանձնաժողովում կատարել այնպիսի կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնց
արդյունքում կբարձրանա հանձնաժողովի ընդունած որոշումների օբյեկտիվության և անաչառության մակարդակը, և, դրանով պայմանավորված՝ նաև հանրային հատվածում
մինչդատական գանգատարկման ինստիտուտի նկատմամբ վստահությունը: Մասնավորապես՝ ներկայումս հանձնաժողովը բաղկացած է բացառապես հարկային ծառայողներից: Օրինագծով առաջարկվող կառուցածքային փոփոխությունների իրականացման արդյունքում կապահովվեն հանձնաժողովի որոշումների ընդունման օբյեկտիվությունն ու
անաչառությունը: Հանրային հատվածի այնպիսի կառույցների ներգրավվածությունը, ինչպիսիք են ՓՄՁ ԶԱԿ-ը, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների (գործատուների) միությունը, Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիան և աուդիտի մեծ քառյակի ներկայացուցիչներից մեկը թույլ կտան բարձրացնել հանձնաժողովի
նկատմամբ վստահությունը ՓՄՁ ու խոշոր գործարարների շրջանում և վստահություն
հիմքեր կստեղծեն օտարերկրյա կազմակերպությունների համար:
Մյուս խնդիրը, որին ընդառաջ առաջարկվում է սույն օրինագիծը, հանձնաժողովի
միևնույն անդամի ներգրավվածությունն է միաժամանակ նաև Վերադաս հարկային մարմնի գանգատարկման խորհրդում, ինչը, իր հերթին, շահերի բախման ռիսկի տարրեր է
պարունակում: Օրինագծով բացառվում է նաև նման իրավիճակների առաջացումը:
Անդրադառնանք ավելացված արժեքի հարկի՝ սահմանի վրա հաշվարկման և գանձման մեխանիզմին: Նշենք, որ «Ավելացված արժեքի հարկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասը գործում է դեռևս 1997 թվականի հուլիսի
1-ից:
Միաժամանակ, ակնհայտ է, որ սահմանի վրա ԱԱՀ գանձումը ոչ այլ ինչ է, քան ներկրող տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից պետությանը «վարկավորում»: Դրա հետևան295

քով տնտեսավարող սուբյեկտները զրկվում են համապատասխան ծավալի շրջանառու
միջոցներից: Պետությունը կամ պետք է վճարի տնտեսավարող սուբյեկտների վարկավորման տոկոսադրույքները, կամ, պարզապես, ճկուն լուծումներով վերաձևակերպումներ
տա սահմանին ԱԱՀ գանձման մեխանիզմին (կամ գործընթացին):
Առաջարկվում է, ԱԱՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասում և 30-րդ հոդվածի առաջին
պարբերությունում համապատասխան փոփոխություններ կատարելով, ապահովել սահմանի վրա ԱԱՀ հաշվարկման, իսկ հետագայում՝ դրա հարկագանձման առավել արդարացի և տնտեսապես հիմնավորված մեխանիզմ:
Միաժամանակ, հասկանալի է, որ ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի առումով, ժամանակային (լագի) կտրվածքով կառաջանա մուտքային ժամանակավոր պակասուրդ (դեֆիցիտ), որի հետևանքով ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված որոշակի ծախսերի իրականացումը կհետաձգվի: Ուստի նախ՝ առաջարկվում է սույն օրենքի կիրառությունը սահմանել 2015 թվականի հունվարի 1-ից, որպեսզի 2015 թվականին նախորդող ժամանակահատվածի բյուջետային գործընթացում հաշվարկվեն և հաշվի առնվեն նշված փոփոխության կիրառման հետևանքով ձևավորվող իրավիճակը, ապա այդ վիճակի մեղմացման
համար սահմանել, որ ԱԱՀ գանձումը կիրականացվի հայտարարագրվող ապրանքների
(ապրանքախմբերի)՝ սահմանին մաքսային ձևակերպումներից հետո, ոչ ուշ քան 90 օրվա
ընթացքում՝ հաշվի առնելով ապրանքների իրացման միջին տևողությունը (պարբերաշրջանը), բացառությամբ այն ապրանքախմբերի, որոնք կիրացվեն մինչ 90 օրը1:
Հաշվի առնելով այն, որ 2013 թվականի հունվարի 1-ից ՀՀ-ում գործում է «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքը, որի դրույթների համաձայն՝ առևտրի և արդյունաբերության (արտադրության) ոլորտում նախկին 3.5%-ի փոխարեն սահմանվել է 1 % հարկային դրույքաչափ տնտեսավարողի շրջանառությունից, իսկ մի շարք այլ ոլորտներում, մասնավորապես՝ ծառայությունների՝ 5%, օրենքի գործողության ժամկետի ընթացքում համապատասխան դիտարկումները ցույց են տալիս, որ իրականում տնտեսավարողների շահութաբերությունը ցածր է, իսկ հարկային բեռը որոշակիորեն ավելացել է, որի հետևանքով բազմաթիվ փոքր և միջին ձեռնարկություններ կամ դադարեցրել են, կամ պատրաստվում են դադարեցնել գործունեությունը: Ուստի կարծում ենք, որ սահմանամերձ համայնքներում նպատակահարմար է սահմանել 0% շրջանառության հարկի դրույքաչափ առևտրական, արտադրական գործունեությունների, ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման
համար:
Հարկային քաղաքականության ֆիսկալ ուղղվածությունը հաճախ փոքր գործարարության սնանկացման պատճառ է դառնում: Այս դեպքում շահույթի այն մասը, որը պետք է
ապահովեր ընդլայնված վերարտադրություն, դառնում է հարկային գումար և մուտքագրվում պետական բյուջե:
Հայտնի է, որ բարձր հարկերը խոչընդոտում են ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը. ձեռներեցը բարձր հարկերի պատճառով կամ դադարեցնում է գործու1
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նեությունը, կամ անցնում ստվերային դաշտ: Սակայն որքան ցածր են հարկերը, այնքան
լայն է գործարարության մասնակիցների շրջանակը, այնքան արագ է տեղի ունենում ապրանքների և դրամի շրջանառություն, այնքան քիչ են ցանկացողները՝ անցնելու ստվերային տնտեսության: Տվյալ դեպքում հարկը դառնում է արտադրական գործունեության
խթանիչներից մեկը: Արդյունքում ընդլայնվում է հատկացումների իրական շրջանակը՝
ապահովելով բյուջեի եկամուտների մեծացում նույնիսկ ցածր հարկերի դեպքում:

МИКАЕЛ МЕЛКУМЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РА
Ключевые слова: налоговая политика, законодательство,
государственное регулирование, налоговая
привилегия
В статье рассматриваются основные задачи совершенствования налоговой системы Республики Армения, активации инвестиционного процесса и бизнеса, а также целевого осуществления оптимизации налогового процесса с точки зрения организации и так далее.
Бизнес и инвестиционный климат в стране искажены. Это не внушает доверия не только
для крупных и средних, но даже для инвестиций на микроуровне.
Таким образом, правительство должно принять четкую позицию по отношению ко всем
уровням бизнеса, сохраняя их от искуственной волокиты.
В статье предлагаются различные законодательные решения для выхода из этой ситуации.

MIKAYEL MELKUMYAN
MODERN ISSUES OF TAX POLICY IN RA
Key Words:

tax policy, legislation, state regulation, tax
privilege

The article discusses main problems on improving RA tax system, activation of investment
processes and business, as well as purposeful implementation of taxation optimization from
organizational viewpoint etc.
Business and investment environment of the country is distorted. It does not inspire confidence not
only for large and medium, even for micro-level investments.
Therefore, Government must adopt a clear attitude towards all levels of business, keeping them
away from artificial red tape.
The article offers various legislative solutions to get out of this situation.
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ԱՆՆԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիա, աշխատանքի էլեկտրոնային շուկա, ռեկրուտինգ, աշխատանքային կայքեր, ինքնակենսագրական, թեկնածու, տեղեկատվական հասարակություն
Աշխատանքի էլեկտրոնային շուկան էլեկտրոնային գործարարության կարևորագույն ձեռքբերումներից է, որը մեծ հնարավորություններ է ընձեռում թե՛ գործատուներին, թե՛ աշխատանք
փնտրողներին: Ներկայումս աշխատանքի էլեկտրոնային շուկան շարունակում է զարգանալ, որի
արդյունքում ամեն օր նոր ծառայություններ են առաջարկվում օգտվողներին, օրինակ՝ ֆրիլանսինգ, տեսահարցազրույցներ, կարիերայի էլեկտրոնային կառուցում և այլն: ՀՀ-ում աշխատանքի
էլեկտրոնային շուկայի զարգացման համար կան որոշակի նախադրյալներ, որոնք լուրջ հիմք կարող են դառնալ դրա հետագա զարգացման գործում: Ներկայումս առկա են մի շարք հայրենական
կայքեր, որոնք առաջարկում են բազմաթիվ ծառայություններ: ՀՀ-ում աշխատանքի էլեկտրոնային
շուկայի զարգացմանը կարող են էապես նպաստել օրենդրաիրավական դաշտի կատարելագործումը, համացանցից օգտվողների թվի ավելացումը, էլեկտրոնային գրագիտության մակարդակի
բարձրացումը, աշխատանքային կայքերի մատուցած ծառայությունների անվանացանկի ավելացումը և այլն:

Ժամանակակից պայմաններում օրեցօր մեծանում է տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների դերը առօրյա կյանքում և գործարարության ոլորտում:
Վերջին տասնամյակների ընթացքում մեծ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) դերը երկրների տնտեսության զարգացման գործում, հատկապես այնպիսի երկրների համար, ինչպիսին ՀՀ-ն է: Դա պայմանավորված է տնտեսության զարգացման սահմանափակ հնարավորություններով, իսկ ՏՏ զարգացման ուղին կարող է հիանալի տարբերակ
հանդիսանալ: Ներկայումս ՏՏ-ը դարձել են նաև հզոր գործիք կազմակերպությունների
գործունեության և զարգացման համար: Դրանք օգնում են կազմակերպություններին արդյունավետ աշխատել` ավտոմատացնելով բոլոր, այդ թվում նաև՝ աշխատանքային ռեսուրսների որոնման գործընթացները: ՏՏ զարգացման արդյունքում աշխատանքի շուկան
տեղափոխվել է էլեկտրոնային միջավայր: Աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի զարգացումը նպաստում է գործատուների` աշխատակիցների ընտրության գործընթացի հեշտացմանը, իսկ աշխատանք որոնողներին հնարավորություն է տալիս առավել գրավիչ
տեսքով ներկայանալու աշխատանքի շուկայում, ինչպես նաև օգտվելու աշխատանքի այլընտրանքային տարբերակներից: Աշխատանքի էլեկտրոնային շուկան ունի բազմաթիվ
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առավելություններ, որոնցից օգտվելու դեպքում կարելի է հասնել մեծ հաջողությունների:
ՀՀ-ում շուկայի այս ձևը դեռևս նոր է զարգանում, սակայն ունի մեծ հեռանկարներ: Ըստ
էության, աշխատանքի էլեկտրոնային շուկան աշխատանքի շուկայի անբաժանելի մասն է
և առավել արագ զարգացող ուղղություններից մեկը, սակայն դրա կայացման համար անհրաժեշտ են որոշակի նախապայմաններ:
Ներկայումս աշխատանքի որոնումը էապես կապվում է սեփական մասնագիտական
կարողությունների և առանցքային ունակությունների գիտակցման հետ: Կարևոր է ունենալ աշխատանքի շուկայում կողմնորոշվելու կարողություն, նրանում դիրքորոշվել, տիրապետել աշխատանքի որոնման տեխնոլոգիային, ինքնանկարագրման և ինքնակենսագրականի կազմման հմտություններին:
Ըստ էության, էլեկտրոնային ռեկրուտինգը` աշխատանքի տեղավորումը, աշխատակազմի կամ աշխատանքի որոնում է համացանցի օգտագործմամբ: Այն իր մեջ ամփոփում
է մի շարք համացանցային ռեսուրսներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են տարբեր ծառայություններ աշխատակազմի որոնման և զբաղվածության ապահովման բնագավառում: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում աշխատանքի էլեկտրոնային շուկան արագ
զարգացել է` հասարակ հայտարարությունների տախտակից վերածվելով լուրջ ռեսուրսների, որոնք մատուցում են մի շարք կադրային ծառայություններ աշխատանքի շուկայի
բոլոր մասնակիցներին: Իհարկե, աշխատանքի էլեկտրոնային շուկան չի բացառում աշխատանքի որոնման ավանդական մեթոդները. այն միայն դառնում է հարմար գործիք:
Ներկայումս գոյություն ունեն այս ոլորտին առնչվող հետևյալ համացանցային ռեսուրսները1՝
 անվճար կայքեր, որոնք աշխատում են որպես հայտարարությունների տախտակ,
օր. www.job.am, www.hr.am և այլն: Այստեղ գործատուն և միջնորդը թափուր աշխատատեղերի մասին կարող են անվճար հայտարարություն տեղադրել, իսկ աշխատանք որոնողը` իր ինքնակենսագրականը թողնել,
 վճարովի կայքեր, որոնք վճարովի ծառայություններ են առաջարկում` թափուր աշխատատեղերի տեղադրում, ինքնակենսագրականների բազայի վարձույթ, դիմորդների կոնտակտային տեղեկատվության վաճառք, թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվության տարածում թեկնածուների էլեկտրոնային հասցեով, գովազդ և այլն,
 կայքեր, որոնք առաջարկում են վճարովի ծառայություններ աշխատանք որոնողներին` ինքնակենսագրականների կազմում, թարգմանություն այլ լեզուներով, անհատական վեբ-կայքերի ստեղծում և այլն,
 կազմակերպությունների կայքեր, որոնք աշխատանք որոնողներին առաջարկում
են անվճար ծառայություններ` ուղղված կարիերայի կառուցմանը, գործընկերների
հետ փոխհարաբերություններին, ամենօրյա խնդիրների քննարկմանը, մասնա-

1
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գետների ներուժի բացահայտմանը, ինչը նպաստում է որակյալ մասնագետների
վերաբերյալ տվյալների հավաքագրմանը,
 պետական կազմակերպությունների կայքեր, որոնք կարգավորում են զբաղվածության ծառայությունները (օր. www.employment.am). այստեղ նույնպես կարելի է թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն և ինքնակենսագրական թողնել,
 կազմակերպությունների կորպորատիվ կայքերը, որոնք ունեն թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունների բաժին, որը տրամադրում է տեղեկատվություն
այդ պահին կազմակերպությունում գոյություն ունեցող ազատ հաստիքների մասին. աշխատանք փնտրողը կարող է թողնել իր ինքնակենսագրականը և հայտնել
իր հետաքրքրության մասին` այդ կազմակերպությունում աշխատելու վերաբերյալ:
Աշխատանքի որոնման գործընթացը նշված կայքերի միջոցով, սովորաբար, իրականացվում է իրարահաջորդ փուլերով, մասնավորապես` ինքնակենսագրականի, ուղեկցող
նամակի կազմում, ինքնակենսագրականի տեղադրում կայքում, կայքում տեղադրված աշխատատեղերի ուսումնասիրություն և ընտրություն, աշխատատեղի վավերացում և դրա
իրական լինելու գնահատում: Կարևոր փուլեր են նաև թափուր աշխատատեղերի տվյալների ստացման բաժանորդագրումը, ինքնակենսագրականների ուղարկումը, զանգերի
կատարումը գործատուներին և միջնորդներին, որպեսզի աշխատանք որոնողը համոզվի,
որ նրանք ստացել են համապատասխան տեղեկատվությունը և այլն:
Մեր օրերում առաջատար կազմակերպությունները ակտիվ կիրառում են ՏՏ-ն` անձնակազմի ընտրության համար, փորձում են ստեղծել այնպիսի համակարգեր, որոնք թույլ
կտան ոչ միայն ստանալ թեկնածուների ինքնակենսագրականները, այլ նաև կատարել
իրենց ընտրությունը` ներկայացվող պահանջներին համապատասխան: Որոշ կազմակերպություններ թեկնածուների պրոֆիլների ստեղծման համար օգտագործում են իրենց կորպորատիվ կայքերը, բայց կան կազմակերպություններ, որոնք այդ նպատակով ստեղծում
են ամբողջովին նոր ռեսուրսներ:
Աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայում ճիշտ ներկայանալը կարևոր է թե՛ գործատուի,
թե՛ աշխատանք փնտրողի համար: Այսպես՝ թափուր աշխատատեղի ճիշտ ներկայացման
նախանշաններն են տեղեկատվության ամբողջականությունը կազմակերպության, աշխատանքային պարտականությունների, որոնվող թեկնածուի նկատմամբ պահանջների և այլնի վերաբերյալ: Հարկ է նաև մեծ ուշադրություն դարձնել տեղեկատվության ներկայացման ոճին: Ճիշտ կազմված թափուր աշխատատեղի հայտարարությունը զտում է թեկնածուների մեծ մասին` հատկապես նրանց, որ հայտարարությունն ուսումնասիրելով հասկանում են՝ չեն համապատասխանում տվյալ պաշտոնին: Գործատուի համար կարևոր է
որոշել հայտարարության տեղադրման տարածքը, օրինակ` համեմատել կայքերի այցելուների վիճակագրությունը, կազմել հրատարակվող թափուր աշխատատեղերի ցուցակը,
ուսումնասիրել կայքերի որոնման համակարգը և այլն:
Բազմաթիվ առավելությունների հետ մեկտեղ, որ ընձեռում է գործատուներին և աշխատանք փնտրողներին աշխատանքի էլեկտրոնային շուկան, այստեղ առկա են շատ
խնդիրներ, որոնց չլուծման դեպքում այն կկորցնի իր գրավչությունը թե՛ աշխատանք
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առաջարկողների, թե՛ որոնողների համար: Այդ խնդիրներից ամենաարդիականը վերջին
տարիների ընթացքում կադրային գործակալների կողմից «կույր» ինքնակենսագրականների հրապարակումն է համացանցում, որը ձեռք է բերել աղետալի չափեր: Աշխատանքի
շուկայի շատ միջնորդներ ընտրում են առավել հեշտ ճանապարհ՝ իրենց ծառայությունները առաջ մղելով գովազդի, ակտիվ վաճառքի, բրենդինգի և այլ գործիքների միջոցով:
Նրանք անվճար աշխատանքային կայքերում տեղադրում են այնպիսի մասնագետների
ինքնակենսագրականներ, որոնք գտնվում են իրենց բազայում կամ տարբեր աշխատանքային կայքերում: Տվյալ անձինք այդ ժամանակ նույնիսկ չեն հասկանում, որ իրենց
ինքնակենսագրականներն օգտագործվում են որպես խայծ: Դրանք պարունակում են ոչ
թե թեկնածուի, այլ գործակալության կոնտակտային տվյալներ, լավագույն դեպքում կարելի է գտնել գրառում՝ «Թեկնածուն ներկայացված է կադրային գործակալության կողմից» բովանդակությամբ, վատագույն դեպքում գործատուն թյուրիմացության մեջ է ընկնում, քանի որ գործակալությունը նույնիսկ կարող է բացել համապատասխան անձի
անուն, ազգանունով էլեկտրոնային հասցե, որպեսզի խաբկանքն ավելի իրական թվա:
Այսպիսի ինքնակենսագրականները, ըստ էության, դառնում են որոնման համակարգի
խոտան, քանի որ գործատուին հնարավորություն չեն տալիս հասնելու ցանկալի արդյունքի աշխատանքային կայքի միջոցով: Հարկ է տարբերակներ փնտրել այս խնդրի լուծման
ուղղությամբ: Դրա միակ ելքը ինքնակենսագրականների անընդհատ ուսումնասիրումն է`
սև ցուցակում ավելացնելով կադրային «սպամերները», իրականացնելով անվտանգության կազմակերպում հատուկ ծրագրերի միջոցով:
Մեր օրերում գոյություն ունեն էլեկտրոնային ռեկրուտինգի զարգացման բազմաթիվ
տարբերակներ, որոնցից առավել արդիական է թեկնածուների հետ հարցազրույցների
անցկացումը տեսագրության միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում` ցանկացած հեռավոր վայրից: Այս մեթոդը, որը կոչվում է «հարցազրույց մոլորակի ցանկացած կետից»,
ամբողջությամբ օգտագործում է համացանցի բոլոր հնարավորությունները և առավելությունները: Ներկայիս պայմաններում տեսակոնֆերանսների անցկացումը թանկարժեք
կամ լրացուցիչ տեխնիկական հնարավորություններ չի պահանջում: Այն անհրաժեշտություն է ցանկացած կազմակերպության համար, որը զբաղվում է էլեկտրոնային շուկայի
միջոցով լավագույններից լավագույն աշխատակիցների ընտրությամբ ամբողջ աշխարհից: Վեբ հարցազրույցների առավելություններից կարելի է նշել այն, որ այս դեպքում մեծանում է թեկնածուների քանակը` կրճատելով ծախսերը:
Իհարկե, ՀՀ-ում աշխատանքի էլեկտրոնային շուկան նոր է զարգանում, սակայն արդեն իսկ լուրջ քայլեր ձեռնարկվել են դրա կայացման ուղղությամբ, որոնք էապես կնպաստեն ինչպես դրա առաջընթացին, այնպես էլ ամբողջ էլեկտրոնային գործարարության
զարգացմանը: Նման հիմք կարելի է համարել համապատասխան նորմատիվ իրավական
դաշտի ստեղծումը, հայեցակարգի մշակումն ու ընդունումը: Աշխատանքի էլեկտրոնային
շուկայի զարգացման կարևոր նախապայման կարելի է համարել ազգաբնակչության համակարգչային գրագիտությունը: Դրանից ելնելով՝ անհրաժեշտ է մշտապես միջոցառումներ իրականացնել այս ուղղությամբ: Նման նախագծեր արդեն իսկ իրականացվել են մեր
301

հանրապետությունում, ինչպես, օրինակ՝ «Համակարգչային գրագիտություն դպրոցներում» նախագիծն է, որը ենթադրում է հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների
պարտադիր համակարգչային հմտությունների տիրապետում և նրանց բնականոն ընդգրկում էլեկտրոնային հասարակության մեջ: Բացի այդ, հեռանկարային նախագիծ կարելի է համարել «Համակարգիչ բոլորի համար» ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա մատչելի դարձնելու համակարգիչների և դրանց հետ առնչվող էլեկտրոնային կառավարման
գործառույթները բնակչության ամենալայն խավերի համար: Սակայն պետք է նշել, որ
նման միջոցառումների կազմակերպումն ու իրականացումը պետք է ունենան շարունակական բնույթ` ժամանակին համընթաց քայլելու համար:
Աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի զարգացման անհրաժեշտ նախապայմաններից
է տեղեկատվության պաշտպանության ապահովումը: Դա իրավական, կազմակերպական
և տեխնիկական միջոցառումների իրականացում է անօրինական հասանելիությունից,
ներթափանցումից, տիրանալուց, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, ուղեփակումից, ոչ պիտանի վիճակի բերելուց, պատճենահանումից, տարածումից, ինչպես
նաև այլ նմանօրինակ գործողություններից տեղեկատվության պաշտպանության համար:
Այս ուղղությամբ ՀՀ-ում արդեն իսկ որոշ միջոցառումներ իրականացվել են, մասնավորապես՝ ընդունվել են այս բնագավառին առնչվող «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Արխիվային գործի մասին», «Անհատական տվյալների մասին», «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» և այլ օրենքներ: ՀՀ Ազգային Ժողովը վավերացրել է «Կիբերանվտանգության մասին» Եվրոխորհրդի
հայեցակարգը, որոշակի աշխատանքներ են կատարվում տեղեկատվության ոլորտում
հասարակական հարաբերությունները կարգավորող իրավական հիմքերի մշակման, ինչպես նաև իրավակիրառական գործընթացի կատարելագործման ուղղությամբ1: Միաժամանակ, պետք է նշել, որ ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հետ կապված հարցերի
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրա մակարդակը դեռևս չի համապատասխանում հասարակության և պետության ներկայիս պահանջներին:
Աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի զարգացման համար կարևոր նշանակություն
ունի նաև համացանցից օգտվողների թվի ավելացումը: Ըստ վիճակագրական տվյալների` ՀՀ-ում ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների քանակը 2008 թ. կազմել է
631400, 2009 թ.` 1227500, 2010 թ.՝ 1920000, 2011 թ.՝ 1818800, 2012 թ.` 1914100, որից
բջջային հեռախոսակապից օգտվողներինը 2008 թ.՝ 550900, 2009 թ.` 1107300, 2010 թ.`
1701600, 2011 թ.՝ 1435200, իսկ 2012 թ.` 1471700 մարդ2: Ինչպես տեսնում ենք, տարեցտարի ավելանում է համացանցի բաժանորդների թիվը, ինչը, անկասկած, դրական ձևով
է անդրադառնում ՀՀ-ում աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի կայացման վրա:
ՀՀ-ում աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի զարգացման գործում կարևոր է նաև այս
ոլորտում աշխատող բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների առկայությունը, մաս1
2

http:// www.arlis.am/Document View. aspx?docIP=52559
www.armstat.am
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նավորապես՝ հաջող գործունեություն ծավալելու համար՝ գրագետ ինքնակենսագրականների կազմումը և թափուր աշխատատեղերի ներկայացումը:
ՀՀ-ում աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի զարգացման համար պետք է ստեղծվեն
համապատասխան պայմաններ, որոնցից առաջինը վերաբերում է տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանը: Մեր օրերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն անընդհատ կատարելագործվում են, և բացի դրական ազդեցությունից, դրանց կիրառումը կարող է նաև բացասական հետևանքներ ունենալ: Մասնավորապես՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել տեղեկատվության պաշտպանության թուլացման
ուղղությամբ, ուստի մյուս երկրների նման, ՀՀ-ում ևս օրենսդրաիրավական դաշտի, տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանը ուղղված պետական ծրագրերի և օրենսդրաիրավական բազայի մշակումն ու բարելավումը պետք է ունենան շարունակական
բնույթ: ՀՀ-ում աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի զարգացման հաջորդ էական քայլը
պայմանավորված է էլեկտրոնային գրագիտության մակարդակի բարձրացմամբ և համացանցից օգտվողների թվի ավելացմամբ: Աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի զարգացման շրջանակներում կարևոր է նաև ուշադրության կենտրոնում պահել ֆրիլանսինգի
զարգացումը, որն էապես կարող է օգնել հաշմանդամներին և մարզերում ապրող գործազուրկներին՝ գտնելու աշխատանք ներկայացվող պահանջներին համապատասխան:
Ֆրիլանսինգի շնորհիվ մարդիկ կարիք չեն ունենա դուրս գալու տնից, ստիպված չեն լինի
աշխատանքի վայր հասնելու համար մի քաղաքից գնալ մյուսը` ծախսելով ժամանակ և
գումար, իսկ գործատուներն էլ կստանան ծառայություններ` խնայելով լրացուցիչ միջոցները: ՀՀ-ում աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի զարգացման համար հեռանկարային է
նաև տեսախցիկների միջոցով հեռակա հարցազրույցների անցկացման տարածումը:
Այսպիսով՝ կարող ենք փաստել, որ ՀՀ-ում աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի ձևավորման հիմքը դրված է, սակայն դրա հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ է իրականացնել միջոցառումների ամբողջական համալիր:

АННА МИНАСЯН
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЫНКА ТРУДА В РА
Ключевые слова: информационные технологии, электронный
рынок труда, рекрутинг, бизнес сайты, автобиография, кандидат, информационное
общество
Электронный рынок труда является одним из важнейших достижений электронного бизнеса, который предоставляет огромные возможности как работодателям, так и соискателям.
В настоящее время электронный рынок труда продолжает процветать, в результате чего
предлагаются новые услуги пользователям, такие как фрилансинг, видеоинтервью, электрон-
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ное построение карьеры и тд. В РА есть определенные основы для процветания данного рынка. В данный момент существует ряд национальных сайтов, которые предлагают разнообразные услуги. В РА развитию электронного рынка труда могут помочь улучшение правовой базы,
рост числа интернет пользователей, рост уровня электронной грамотности населения, расширение предлагаемых услуг трудовых сайтов и тд.

ANNA MINASYAN
PERSPECTIVES OF ELECTRONIC MARKET DEVELOPMENT IN RA
Key Words:

information technologies, electronic labor
market, recruiting, business websites, autobiography (CV), candidate, information society

Electronic/online labor market is an important achievement of e-business enabling great
opportunities both to employers and job seekers. Currently, electronic/online labor market goes on
prospering and offers new services to users such as freelancing, video interviews, online career
building, etc. There are some prerequisites for development of online labor market in RA. Nowadays
several national websites offer various services. Development of online labor market in RA needs
improvement in terms of legislative and legal regulations. In addition, the increase in number of
internet users, growth of internet literacy, increase of internet services can significantly contribute to
the development of online/electronic labor market.

ՎԱԼԵՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ.
ԿԱ՞ ԱՐԴՅՈՔ ԵԼՔ ՓԱԿՈՒՂՈՒՑ
Հիմնաբառեր. փոխակերպում, իշխող վերնախավ, «կապիտալիզմի ոգի», փոխակերպման խոչընդոտ,
միջին խավ, քաղաքացիական հասարակություն, ելք փակուղուց
Հոդվածը նվիրված է «փոխակերպումային» հասարակության հեռանկարի հիմնախնդիրների
վերլուծությանը: Դիտարկվում են այդ տեսակի հասարակության հիմնական բնութագծերը, արվում
է, մասնավորապես, եզրակացություն այն մասին, որ դրանցում առկա սոցիալ-տնտեսական իրողությունը հեռու է «կապիտալիզմի ոգուց», և որ այս հետխորհրդային հասարակությունների հետագա բնականոն զարգացման հիմնական խոչընդոտը արդի իշխող վերնախավն է, որն իր իսկ էու-
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թյամբ ուղղված է ոչ թե «հավասար հնարավորությունների հասարակության» կառուցմանը, այլ գերազանցապես սեփական վերարտադրությանը:

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո «փոխակերպումային հասարակության»
տեսությունը արտամղեց նախկինում տարածված «սերտաճման» (կոնվերգենցիայի) տեսությունը: Ըստ վերջինիս՝ ԽՍՀՄ և ԱՄՆ-ի աստիճանական մերձեցմամբ գոյանալու էր
հասարակության «սոցիոմշակութային միաձույլ տեսակ»1: Իրական կյանքի ընթացքը
շտկում մտցրեց տեսական դատողությունների մեջ. սոցիալիստական հասարակարգը
(դրա խորհրդային տարբերակը) չքացավ, և հետխորհրդային հսկա տարածքում գոյացան
«անցումային» կամ «փոխակերպումային» բնույթի հասարակություններ: Ընդ որում, «փոխակերպումային» եզրն ավելի կենսունակ եղավ. ակնհայտ էր, որ «անցումային» բնորոշիչը տեղին է, երբ մեզ հայտնի է, թե ինչից (սոցիալիզմից) ինչին (կապիտալիզմին) է կատարվում անցումը, մինչդեռ «փոխակերպումային» եզրով սոսկ նշում ենք հանրային կյանքի փոփոխությունները՝ մեզ բնավ չպարտադրելով հստակորեն նշել դրանց նպատակակետը (նաև՝ խուսափում ենք «կապիտալիզմ» և «սոցիալիզմ» հասկացությունների գործածությունից): Սրան նպաստեց և այն, որ «փոխակերպումային» հասկացությունը սկսեց
լայնորեն գործածվել նաև զարգացած (կապիտալիստական) հասարակության ներքին
փոփոխությունները բնութագրելու համար2:
Ինչ վերաբերում է փոխակերպման տեսական մեկնաբանությանը, ապա ուժի մեջ է
ռուսաստանցի տնտեսագետների դիտարկումը, թե «անցումային տնտեսության հիմնախնդիրներն ավելի շատ առնչվում են տնտեսական քաղաքականության արվեստին, քան
տնտեսական համակարգի տեսությանը»3: Սա նաև օբյեկտիվ բնույթի բարդություն է, քանի որ Արևելյան Եվրոպայի երկրներում հետսոցիալիստական զարգացումը հանգեցնում է
այն եզրակացության, թե այստեղ «յուրաքանչյուր, անգամ փոքր երկիրը, զարգացնում է
կապիտալիզմի սեփական տեսակը»4:
Արդ՝ որոնք են «փոխակերպումային» հասարակության հիմնագծերը: Զուտ հայեցողաբար, այսինքն՝ եթե տեսությունից գանք դեպի իրողություն, պետք է որ հայտնաբերենք
«շուկայական տնտեսության», «հավասար հնարավորությունների հասարակության»,
«ազատ ձեռներեցության» և մյուս այն գծերը, որ հատուկ են կապիտալիզմին և որոնց կա-

1

Sorokin P., Mutual Convergence of the United States and the U.S.S.R. to the Mixed Sociocultural type
// International Journal of Comparative Sociology, 1960, vol. 1, pp. 143–176.
2
«Ինչո՞ւ են ենթադրում, թե իբր կապիտալիզմը հավերժ է.... Կապիտալիստական հասարակարգի հիմնական
առանձնահատկությունները՝ սեփականատիրություն, կապիտալ և փողի շուկա, այսօր գրեթե անճանաչելի
են դարձել.... Դրանց փոխակերպումները անմիջաբար ազդում են մեր սեփականության, մեր աշխատանքի,
մեր վարձատրության, սպառողների մեր դերակատարման, մեր ներդրումների, կապիտալի շրջապտույտի,
կազմակերպության վերին ղեկավարության, ծառայողների և բաժնետերերի միջև պայքարի վրա, վերջապես, երկրների բարգավաճման և կործանման վրա համայն աշխարհում» (Toffler A., Toffler H. Revolutionary
Wealth. New York, 2006, p. 235):
3
Переходная экономика: аспекты, российские проблемы, мировой опыт. М., 2005, с. 20.
4
Bluhm K., Capitalism theory in Central Eastern Europe. A critical review, Emecon. 2014. № 1, p. 8.
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յացման համար էլ անցյալ դարի 90-ական թվականներից սկսվեցին սոցիալ-տնտեսական
և քաղաքական արմատական վերափոխումները: Եվ եթե հավաստիանանք այս նոր իրողության առկայության մեջ, ինքնին հասկանալի է, որ «փոխակերպումային հասարակության» մասին ավելորդ կլինի խոսել, քանի որ կունենանք այս կամ այն չափով ձևավորված «կապիտալիստական» հասարակություն:
Բնական է, որ տեսական պատկերացումների և իրողության համեմատության համար հարկավոր է չափանիշների համակարգ: Չէ՞ որ բավարար չի կարող լինել նախկին՝
սոցիալիստական հասարակության համաբանությամբ սոսկ «հասուն կապիտալիզմ»,
«զարգացած կապիտալիզմ» բառակապակցությունների թմբկահարումը: Դիմենք կապիտալիստական տնտեսության, «կապիտալիզմի ոգու» լրջախոհ տեսաբան Մաքս Վեբերին, որը դիտարկում էր կապիտալիստական տնտեսավարումը որպես նոր մշակույթի
տեսակ: Վերջինիս սահմանումը հետևյալն է. «Փողի ձեռքբերում՝ օրինական ճանապարհով՝ որպես արդի տնտեսական կացութաձևի օրոք սեփական կոչմանը հետևող մարդու
գործարարության արդյունք և արտահայտություն»: Այստեղից էլ բխում են հաջողակ գործարարի հիմնական հատկությունները՝ խնայողություն, հաշվենկատություն, նախաձեռնողականություն, գործարար թափ և այլն, ինչպես նաև «տնտեսական զտման» ձևակերպումը՝ որպես անբեկանելի օրինաչափություն. «Հայտնվելով շուկայական հարաբերությունների բարդ հանգույցում՝ անհատը հարկադրված է ենթարկվելու կապիտալիստական
տնտեսական վարքագծի նորմերին. այն գործարանատերը, որը երկարատև խախտում է
այդ նորմերը, տնտեսապես հեռացվում է նույնքան անխուսափելիորեն, որքան բանվորը,
որին պարզապես փողոց են նետում, եթե չի կարողանում կամ չի ցանկանում հարմարվել
դրանց»1: Վեբերը շեշտում է, թե գործածում է «կապիտալիզմի ոգի» հասկացությունը «բնորոշելու համար այն մտածելակերպը, որին հատուկ է օրինավոր շահույթին մշտական և
խելամիտ ձգտումը սեփական զբաղմունքի շրջանակներում»2:
Հենց այս ոգին, մտածելակերպը, ձգտումն է նկատի ունեցել Յոզեֆ Շումպետերը`
ձևակերպելով կապիտալիստական տնտեսվարմանը հատուկ «ստեղծագործական կործանման» (creative destruction) գաղափարը: «Կապիտալիզմն իր իսկ բնույթով տնտեսական փոփոխության ձև է կամ մեթոդ, որը ոչ միայն երբեք չի դադարում, այլև չի կարող
դադարել»: Փոփոխություններ լինում են տարբեր պատճառներով՝ պատերազմ, հեղափոխություն և այլն, բայց «դրանք չեն փոփոխությունների գլխավոր շարժիչը.... Հիմնական ազդակը, որը կապիտալիզմի շարժիչը մշտապես գործողության մեջ է պահում, սպառողների
համար նոր բարիքներն են, արտադրության կամ փոխադրանու նոր մեթոդները, նոր շուկաները, արտադրության կազմակերպման նոր ձևերը, որ ստեղծում է կապիտալիստական ձեռնարկությունը»3:
Արդ, այս ըմբռնումների լույսով անդրադառնալով հետխորհրդային հասարակություններին, հարկադրված ենք անմխիթար մի պատկեր ուրվագծելու: Այսօր դրանք պատկա1

Вебер М., Протестанская этика и дух капитализма. Избранные произведения, М., 1990, с. 76, 77.
Նույն տեղում, էջ 85:
3
Schumpeter J., Capitalism, Socialism and Democracy. London, 2003, p. 82, 83.
2
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նում են «երրորդ աշխարհի» երկրների շարքին և առավելապես արտահանում են կա´մ
էներգառեսուրսներ (եթե ունեն), կա´մ մարդկային ռեսուրսներ: Բնակչության թիվը նվազում է արտագաղթի (այդ թվում` «ուղեղների արտահոսքի») և ծնելիության անկման
հետևանքով: Շահածախվածությունը (կոռուպցիան) պատել է պետական կառավարման
բոլոր մակարդակները, իսկ դրա դեմ պայքարը ոչ միայն անօգուտ և ձևական է1, այլև հեղինակազրկում է պետությանը սեփական քաղաքացիների աչքին: «Ստվերային» տնտեսության չափերը գերազանցում են պետության բյուջեն, իսկ պետական այրերի շուրթերից հնչող՝ «ստվերից» դուրս գալու հորդորներն արդեն զավեշտական են դարձել, քանի
որ հատկապես իշխանական վերնախավն ինքը պետք է դրա օրինակը ցույց տար: Աղքատության ծավալները չի հաջողվում կրճատել: Սպառնալից կերպով խորանում է հանրության գույքային բևեռացումը: Չի նվազում հանցավորության մակարդակը: Ազատ շուկայական հարաբերությունների փոխարեն գրեթե բոլոր ասպարեզներում գերիշխում է մենաշնորհը: Հայրենական արտադրողները ոչ շահեկան վիճակում են նույնաբնույթ ապրանք ներկրողների համեմատ: Մանր և միջին գործարարությունը զուրկ է հեռանկարից և
աստիճանաբար խեղդվում է խոշորի կողմից: Սեփական ռիսկով ձեռներեցությունը դատապարտված է, եթե չկա իշխանական համապատասխան «տանիք»: Դատական համակարգը զուրկ է ինքնուրույնւթյունից, դարձել է գործադիր իշխանության կցորդը: Ակնհայտ
է համատարած բարոյազրկման սպառնալիքը, երբ հանրության արժեքային սանդղակի
վերին աստիճանին է հայտնվել ամեն գնով փող ձեռք բերելու, հարստության դիզելու մարմաջը: Կրթության համակարգը ենթարկվում է արևմտյան փորձի անհաջող ներդրման հետևանքով վերջնական քաոսում հայտնվելու վտանգի առջև, իսկ գիտությունն ու մշակույթը հանրային կյանքում առհասարակ «աղքատ ազգականի» վիճակում են:
Առավել վտանգավորը հետխորհրդային հասարակությունների կառավարման համակարգի վիճակն է: Խոսքը դեռ իրական ժողովրդավարության նմանակման կամ ուղղակի
ճնշման մասին չէ: Չէր էլ կարելի սպասել խորհրդային ամբողջատիրական մտածելակերպից ու գործելակերպից դյուրին անցում շիտակ ժողովրդավարությանը2, ընդ որում, թե´
կառավարողների, թե´ կառավարվողների առումով: Բավական է հպանցիկ համեմատել
նորանկախ պետությունների սկզբնական շրջանի խորհրդարանների կազմը ներկայիս
կազմի հետ՝ մեկեն աչքի է զարնում գերհարուստ խավի («օլիգարխների») առատությունը:
1

Կոռուպցիան անհաղթահարելի է, քանի դեռ ձևախեղված է հանրային կարծիքը, մասնավորապես՝ գոյացել է
դրա դրսևորումների հանդեպ հանրային հանդուրժողություն: Այլ կերպ չի էլ կարող լինել «այն երկրում, որտեղ վերնախավն այս կամ այն չափով ընդգրկված է կոռուպցիայի մեջ, իսկ հանրային բարոյականությունը
հենված է ինքնախաբեության և ինքնաներշնչանքի վրա, բազում իրական խնդիրներն էլ կա′մ անտեսվում
են, կա′մ հանգեցվում թշնամու որոնումներին» (Клейнер В., Коррупция в России, Россия в коррупции: есть
ли выход?, Вопросы экономики. 2014. № 6, էջ 94):
2
Ահա թե ինչու դեռևս հետխորհրդային փոխակերպման սկզբնական շրջանում Զբիգնև Բժեզինսկին կանխատեսում էր, թե նախկին ԽՍՀՄ տարածքի պետություններում, ի տարբերություն Արևելյան Եվրոպայի պետությունների, բնավ էլ պարտադիր չէ, որ գոյանան «քաղաքականապես և տնտեսապես հաջողված ազատական ժողովրդավարություններ» (Brzezinski Z., The Great Transformation // The National Interest. Fall 1993,
№ 33, p. 12):
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Ինչպես են նրանք թափանցում պետության ներկայացուցչական և օրենսդիր մարմին՝
տվյալ դեպքում էական չէ. կարևորն այն օրինաչափության արձանագրումն է, որ քաղաքական իշխանությունը սերտաճել է տնտեսական իշխանությունը, իսկ վերջինիս միջոցով
որոշ երկրներում նաև քրեական հեղինակություններին:
Եթե խորհրդային կառավարման համակարգն այժմ անվանվում է «վարչահրամայական», ապա ներկայիս համակարգի համար տարբեր անվանումներ են գործառում՝ «կլանային», «օլիգարխիկ», «քրեաօլիգարխիկ» և այլն: Մինչդեռ Մ. Վեբերը, փաստորեն, մեզ հնարավորություն է ընձեռում առաջարկելու առավել ստույգ ձևակերպում. նա «ռացիոնալ ձեռնարկատիրության» տեսակի կապիտալիզմի կողքին նշում է «արկածախնդրական կապիտալիզմը»՝ որպես տնտեսական գործունեության մի տեսակ, որը «կողմնորոշված է քաղաքական հաջողությանը և իռացիոնալ սպեկուլյացիային»1:
Իշխող քաղաքական, պետական վերնախավը այդպես էլ չկարողացավ հանրությանը
մատուցել ո′չ փոխակերպումային նպատակների ամբողջական հայեցակարգ, ո′չ էլ
դրանց իրականացման ռազմավարություն: Տնտեսական անհստակ քաղաքականության,
իրավական կայուն երաշխիքների, վստահության բացակայության հետևանքով բուն իսկ
խոշոր սեփականատերերը, նորընծա «կապիտալիստները» կողմնորոշված են առավելապես կարճաժամկետ շահույթին, խուսափում են հեռահար ներդրումային ծրագրերից, տեխնոլոգիական արդիականացումից2:
Իշխող վերնախավի գործունեությունը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ այդ խավի
ներկայացուցիչների արժեքային համակարգն է հենց այն լրջագույն խոչընդոտը, որ փաստացի փակուղու առջև է կանգնեցրել փոխակերպումային հասարակության բնականոն
ընթացքը դեպի հռչակված գերնպատակը՝ «հավասար հնարավորությունների հասարակության» (կապիտալիզմի) կառուցում: Իսկապես, միամիտ պետք է լինել հավատալու համար, թե իբր հետխոհրդային հասարակության վերնախավը ձևավորվել է այն մարդկանցից, որոնք, ըստ վեբերյան բանաձևի, անցել են «տնտեսական զտման» բովով: Դրանք հիմնականում նախկին՝ «համաժողովրդական» սեփականության թալանի հաջողակ մասնակիցներն են, տնտեսական հզորություն են ձեռք բերել մի պայմաններում, որտեղ բարոյական նկատառումները ամենավերջին տեղում են եղել: Եվ ահա կայունացած, պետական
կառավարման լծակներին տիրացած այս վերնախավն արդեն ինքն է խանգարում հանրության մյուս խավերին՝ այս անգամ ոչ թե կողոպուտով, այլ ձեռներեցությամբ, սեփական ստեղծագործ աշխատանքով, այլ կերպ ասած՝ «կապիտալիզմի ոգու» շնորհիվ հասնելով ինչ-որ չափով վերնախավի բարեկեցության հետ համեմատելի վիճակի:

1
2

Вебер М., նշվ. աշխ., էջ 94:
«Սեփականատիրությունը դեռևս չի դարձել իրական ուժ, որը կմղեր դեպի արդյունավետության և աշխատանքի արտադրողականության վերելքի՝ խարսխված նորաստեղծական արդիականացման վրա.... Չկա
համագործակցության և կոոպերացման համար անհրաժեշտ վստահություն, ինչն էլ ինքնին հնարավորություն չի ընձեռում նույնիսկ քննարկելու երկարաժամկետ ներդրումային նախագծերը» (Переходная экономика, նշվ. աշխ., էջ 711, 712):
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Հետխորհրդային հասարակության վերնախավի գերնպատակը սեփական իշխանության անխափան վերարտադրությունն է, արտոնությունների պահպանումը1, և այստեղ,
կարծում ենք, նրա համար վտանգը ոչ այնքան քաղաքական կուսակցություններն են, ընդդիմության պայքարը, «գունավոր հեղափոխության» փորձերը, այլ միջին դասակարգի՝ բառիս ստույգ իմաստով «բուրժուազիայի» ամրացումն ու հզորացումը: Վերջինիս դեմ փորձված մեթոդը տնտեսական ազատության սահմանափակումն է՝ մենաշնորհների հաստատումը, վերին իշխանության կամքով «քվոտավորումը», մանր և միջին գործածարության
հանդեպ օրենսդրական և վարչական զանազան սահմանափակումների կիրառումը և
այլն: Եվ ահա, նախաձեռնողականության, ձեռներեցության, տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի նորաստեղծական արդիականացման, այսինքն՝ «կապիտալիզմի ոգու» անկաշկանդ
դրսևորման փոխարեն տնտեսավարող սուբյեկտները հարկադրված են «տանիք»՝ հովանավորչություն որոնելու պետական իշխանության մարմիններում:
Իսկ ովքե՞ր են այդ «միջին խավի» ներկայացուցիչները. անկախ զբաղմունքի որոշակի տեսակից՝ հիմնականում՝ նախաձեռնող, գիտակ, մրցունակ, ամենակարևորը՝ իրենց
նյութական բարեկեցությունը սեփական աշխատանքով ապահովող մարդիկ: Այդպիսիք
ոչ միայն չեն վախենում իշխող վերնախավից, այլև կարող են նրան ձեռնոց նետել: Խնդիրը միայն քաղաքական իշխանության մասին չէ, այլև այս խավի ներկայացուցիչների
զուտ գործարար հատկությունների հանրային օգտակարության և առավելության՝ նորաթուխ «սերուցքի» համեմատ: Դրան անդրադարձել է դեռ Ադամ Սմիթը. «Ահա թե ինչու բոլոր պետություններում, նույնիսկ միապետություններում, ինչպես ամենաաննշան, այնպես
էլ ամենակարևոր պաշտոնները սովորաբար հանձնարարվում են հասարակության միջին
շերտերում ծնվածներին»2:
Միջին խավի պատմական դերակատարումը Եվրոպայում XIV–XVIII դարերի բուրժուական հեղափոխությունների շրջանում էր, երբ ավատատիրական նախկին վերնախավը
արտամղվեց բուրժուազիայի ճնշմամբ: Եվ պերճախոսն այն է, որ այս դասակարգը ձևավորվել էր այն մարդկանցից, որոնք ամեն ինչի հասել էին սեփական աշխատանքով, և
հատկապես այդ հանգամանքը, այսինքն՝ «ինքն իրեն ստեղծած մարդու» (self-made man)
գաղափարը դրվեց որպես իշխանափոխության հիմնավորվում: Իսկ ներկա իրավիճակի
պարադոքսն այն է, որ դարձյալ այս միջին խավն է ամենից շահագրգռված փոխակերպումային հասարակության բնականոն առաջընթացի մեջ, այս խավն է առավել մեծ ներուժի տերը, և հենց այս խավին է արգելվում նպաստել իրական բարեփոխումների շարունակությանը: Անխուսափելի է եզրակացությունը «բուրժուական հեղափոխության» անհրաժեշտության մասին՝ «փոխակերպումների» տրամաբանությունը մինչև վերջ հասցնելու
համար: Խնդիրը ոչ թե «գունավոր հեղափոխությունն» է, որը գերազանցապես արտաքին

1

2

«Մեր համապետական և տեղական վերնախավերը, որոնց գործելակերպում ավելի ու ավելի շատ են
դրսևորվում ֆեոդալական հատկություններ, ամենից շատ վախենում են արտոնություններից զրկվելուց»
(Гранин Я., Модернизация России: в колее “зависимого развития”, Вопросы философии, 2014, № 4, էջ 21):
Смит А., Теория нравственных чувств, М., 1997, с. 74–75.
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միջամտության հետևանք է, այլ հետխորհրդային հասարակության իշխող վերնախավին
առաջադեմ միջին խավի կողմից ներքին դիմադրություն ցույց տալը: Մանավանդ՝ քաղաքացիական հասարակության հաստատությունները իշխանական կառույցների գործողություններին (ապօրինի, ոչ հիմնավոր, վնասակար) հակադրվելիս կարիք են զգում միջին
խավի ֆինանսական և կազմակերպական աջակցության:
Փոխակերպումային հասարակության ապագայի ընտրության դիրքերից պերճախոս
են «կապիտալիզմի ճգնաժամի» մասին դատողությունները: Հենց այդպես է անվանել իր
գիրքը Ջորջ Սորոսը՝ տեսնելով շուկայական ֆունդամենտալիզմի արժեքների իշխանության մեջ սպառնալիք «բաց հասարակության» ձևավորմանը. «Որպես շուկայի մասնակիցներ՝ մենք բավարարում ենք մեր շահամոլությունը, բայց եթե մենք լինենք միայն շուկայի մասնակից, հենց այդ պատճառով չենք կարողանա բավարարել անգամ մեր շահը:
Մենք պետք է մտածենք այն հասարակության մասին, որում ապրում ենք, իսկ համատեղ
որոշումներ կայացնելիս պարտավոր ենք կողմնորոշվել ամբողջ հանրության, այլ ոչ թե
սոսկ մեր նեղ եսական շահերով: Նեղ եսական շահերի միավորումը շուկայական կապերով հանգեցնում է անբարենպաստ հետևանքների»1:
Մինչդեռ հանրային կյանքի փոխակերպումը ինքնին նշանակում է բացառիկ հնարավորություն՝ ստեղծելու կատարելապես նոր տեսակի հասարակություն: Եվ սոցիալիստական հասարակարգի փլուզումը այսօր բնավ էլ հարկ չէր լինի բնութագրելու որպես «XX դարի աշխարհաքաղաքական մեծագույն աղետ». հնարավոր էր ոչ թե անցում «վայրի կապիտալիզմին», այլ երկու հասարակարգերի սերտաճման (կոնվերգենցիայի) արգասիք, այն
է՝ պահպանել սոցիալիզմի իրական առավելությունները (սոցիալական ապահովություն,
լիակատար զբաղվածություն, անվճար կրթություն և բուժսպասարկում) և պայմաններ
ստեղծել կապիտալիզմի իրական առավելությունների («կապիտալիզմի ոգու») աստիճանական արմատավորման համար: Մարդ արարածը սոսկ պետական մեքենայի «պտուտակը» չէ, ոչ էլ սոսկ «շուկայի շահամոլ մասնակից»: Մարդկությունն արդեն ապացուցել
է, որ ինքը մեծագույն քաղաքակրթության արարիչն է և ունակ է ստեղծելու իրեն արժանի
հանրային կառուցվածք, այլ ոչ թե՝ ընկնենք «մրից մրջուրը»:
Հնարավո՞ր է, արդյոք, հետխորհրդային հասարակությունների պետական կառավարման ներկայիս համակարգի բարեփոխումը: Ավելի որոշակի՝ հնարավո՞ր է, որ պետական վերին աստիճանավորները, կուսակցական ազդեցիկ դեմքերը, մեծահարուստները
գիտակցեն իրենց խոչընդոտող դերը և ցանկանան իրականացնել այն անհրաժեշտ ռազմավարական փոփոխությունները, որոնք, մի կողմից՝ ճանապարհ բացեն տնտեսական և
քաղաքական հետագա զարգացման համար, մյուս կողմից՝ իրեն իսկ՝ իշխող վերնախավին դարձնեն այդքան անհրաժեշտ բարեփոխումների առաջնորդը: Տեսականորեն, իրոք,
չի բացառվում, որ ներկայիս «արկածախնդրական կապիտալիզմը» վերափոխվի «ռացիոնալ ձեռնարկատիրության» տեսակի, բայց դա կարող է լինել միայն քաղաքացիական հասարակության հաստատությունների ճնշման շնորհիվ: Ուժին ուժ պետք է հակադրել. սա
1
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վերաբերում է փոխազդեցության բոլոր տեսակներին: Ընդ որում, քաղաքացիական հասարակության նույն հաստատությունները դաշնակից կարող են դառնալ պետական կառույցներին, եթե դրանք փորձեն ազատվել զանազան ապակառուցողական խմբերի (օլիգարխներ, մաֆիա, լոբիստներ, նոմենկլատուրա) ազդեցությունից: Այնպես որ, զուր է
վերնախավն ամեն կերպ ջլատում քաղաքացիական հասարակության շարքերը: Թույլ
քաղաքացիական հասարակությունն անխուսափելիորեն թուլացնում է հենց բուն պետությունը: Տեղին է նկատված. «Ուժեղ քաղաքացիական հասարակությունը անհարմարավետ
և հոգսաշատ է ամեն մի իշխանության համար, սակայն հատկապես այդ հասարակությունն է նվազեցնում իշխանության վերածման հավանականությունը ինքնասպանության
հակված ամուլ մի հրեշի»1:
Միայն պետական կառույցների և քաղաքացիական հասարակության հաստատությունների համագործակցությամբ է հնարավոր կազմաքանդել պետական կառավարման
կոռումպացված համակարգը, ճանապարհ հարթել շուկայական հարաբերությունների
զարգացման համար, ապահովել փոքր և միջին գործարարության բնականոն գործունեությունը, հնարավորություն ստեղծել ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքներից մեկի՝ ընտրությունների ճանապարհով իշխանափոխության համար, հանրային կյանքում սերմանել գործարարության, աշխատասիրության, ստեղծարարության, մասնագիտական պատասխանատվության արժեքներ և այլն:
Իհարկե, շատ սխալներ են եղել, բարեպատեհ շատ հնարավորություններ են կորսված: Բայց հետխորհրդային հասարակության իշխանական կառույցների բնականոն գործառության համար առավել վտանգավորը վստահության այն վիթխարի պաշարի կորուստն է, որով օժտել էին քաղաքացիները նոր իշխանություններին վերափոխումների
սկզբում: Եվ այժմ կառուցողական ընդդիմության առաջնորդները, առաջատար քաղաքական գործիչները, սոցիալական փիլիսոփաները պարտավոր են բացատրել վերնախավի
երևելիներին, որ հանրության լայն շերտերի վստահությունը հնարավոր է վերադարձնել՝
միայն ազնվորեն և բացեիբաց համագործակցելով քաղաքացիական հասարակության
հաստատությունների հետ, և որ այդօրինակ համագործակցությունը բխում է հենց վերնախավի շահերից: Վերջինիս ներկայացուցիչները պարտավոր են հասարակությանը իրական հնարավորություն տալ ժողովրդավարական ճանապարհով փոփոխելու իշխանական
բուրգի բոլոր մակարդակները և, ամենակարևորը, հոգեբանորեն պետք է պատրաստ լինեն զիջելու սեփական տեղը: Բոլորովին վերջերս պատմության ասպարեզից վերացած
պետության՝ «ԽՍՀՄ» կուսակցական-պետական վերնախավն էլ միանգամայն վստահ էր
սեփական իշխանության անբեկանելիության և վերարտադրության հավիտենականության
մեջ: Ներկայիս վերնախավի առջև էլ նույն երկընտրանքն է՝ հեռանալ քաղաքակիրթ եղանակով և ճանապարհ բացել իսկապես բարեփոխիչ ուժերի համար, կա´մ վերանալ անխուսափելի սոցիալական պայթյունի հետևանքով: Ակնհայտ է, որ ներկայիս իշխող վերնախավի ապաշնորհ կառավարչական գործունեությունն ինքնին թուլացնում է պետու1
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թյան հեղինակությունը, խորացնում է անվստահությունը պետական իշխանության հանդեպ, կուտակում է պայթուցիկ լարվածություն, այնպես որ, վերնախավի բռնի վերացումը
հնարավոր է, ցավոք, նաև հարցականի տակ դնի առհասարակ ինքնուրույն պետության
գոյությունը:

ВАЛЕРИЙ МИРЗОЯН
ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО։ ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА?
Ключевые слова: трансформация, властная элита, дух капитализма, тормоз трансформации, средний
класс, гражданское общество, выходы из
тупика
В статье анализируются проблемы будущего “трансформационных обществ”. Автором
рассмотрены основные характеристики этих обществ, сделан, в частности, вывод о том,
что социально-экономическая реальность в них далека от “духа капитализма”, а основной
тормоз дальнейшей аутентичной трансформации постсоветских обществ – это нынешняя
властная элита, которая по самой своей сути направлена не на построение реального “общества равных возможностей”, а исключительно на собственное воспроизводство.

VALERI MIRZOYAN
TRANSFORMATIONAL SOCIETY: ANY BREAK IN DEADLOCK?
Key Words: transformation, ruling elite, spirit of capitalism,
brake of transformation, middle class, civil
society, breaking deadlock
The article analyzes issue of future "transformational societies". The author describes main
characteristics of these societies, and, in particular, conclusion is made that socio-economic reality in
them is far from the "spirit of capitalism", and the main brake of transformation for further authentic
post-Soviet societies is current ruling elite who by its very nature does not focus on building real "social
equity", but only its own reproduction.
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ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՄԵԼԱՆՅԱ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. միջին իրական աշխատավարձ, անվանական աշխատավարձ, նվազագույն աշխատավարձ, աշխատանքի արտադրողականություն, աշխատավարձերի բաշխվածություն
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում աշխատավարձերի բացարձակ և հարաբերական մեծությունների
շարժընթացների վերլուծությանը մակրոտնտեսական այլ ցուցանիշների զարգացման միտումների
համատեքստում: Դիտարկվել են նաև նվազագույն աշխատավարձի համակարգը, ըստ տարբեր
կտրվածքների` աշխատավարձերի բաշխվածության առանձնահատկությունները:

Աշխատանքի շուկայի ճկունության, սոցիալական լարվածության թուլացման և մարդկային կապիտալի կուտակման վրա մեծ ազդեցություն ունի աշխատավարձերի արդյունավետ համակարգի ներդրումը: ՀՀ-ում աշխատավարձերի քաղաքականության ազատականացումը դրական ազդեցություն ունեցավ աշխատուժի հոսունության, տարբեր աշխատանքների համար պահանջվող որակավորումների տարանջատման և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման վրա: Նպաստելով աշխատանքի շուկայի գործունակության արդյունավետության բարելավմանը, որպես շուկայական տնտեսության գործունակության հիմնաքար, այն, սակայն, առաջացրեց եկամուտների բաշխման անհավասարություն: Աշխատավարձերի ազատականացման համակարգի ներդրումը սկզբնական
շրջանում բավական ցավագին ընթացք ունեցավ՝ պայմանավորված իրական աշխատավարձերի կտրուկ անկման հետևանքով բնակչության կենսամակարդակի աննախադեպ
վատթարացմամբ: Խոր անկումից հետո իրական աշխատավարձի մակարդակը վերականգնման միտում դրսևորեց 1990-ական թվականների կեսերից սկսած՝ 1995-2001 թթ.
ավելանալով տարեկան միջինը 21%-ով: Սրա պատճառը, մասամբ, բավական ցածր բազային արժեքից ելնելով, աշխատավարձերի ճշգրտումն էր: Նախաճգնաժամային ժամանակահատվածում, կայուն տնտեսական աճով պայմանավորված, իրական աշխատավարձերի անընդմեջ աճը շարունակվեց՝ միջին հաշվով շուրջ 16.4%-ով: Այս գործընթացը զգալիորեն դանդաղեց ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տարիներին, երբ գործատուների
զգուշավոր վարքագծի պատճառով իրական աշխատավարձերի աճը դանդաղեց: Ընդ
որում, աշխատավարձերի աճի տեմպի ամենացածր ցուցանիշը՝ 2.2%, գրանցվեց 2010 թ.`
չնայած տնտեսության ընդհանուր կայունացման միտումներին: 2011-2013 թթ. իրական աշ313

խատավարձը ցուցաբերել է կայուն աճի միտում՝ տարեկան միջինը 5%-ով (գծապատկեր 1):
Աշխատավարձերի միջին մակարդակի աճի տեմպի արագացում նկատվեց ընթացիկ տարում՝ կապված պետական հատվածի աշխատողների աշխատավարձերի վերաինդեքսավորման և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետ: Այսպես՝ 2014 թ. հուլիսին, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ, աշխատավարձերի աճի տեմպը կազմել է 9.3%1:

Գծապատկեր 1. Միջին իրական աշխատավարձի աճի տեմպը 1995-2014 թթ., տոկոսներով

Եթե անցումային տարիներին միջին իրական աշխատավարձը ցուցաբերում էր առաջանցիկ աճի տեմպ աշխատանքի արտադրողականության նկատմամբ, ապա, 2000-ից
սկսած, տնտեսությունում նկատվեց ինտենսիվ գործոնների ազդեցությամբ աշխատանքի
արտադրողականության իրական աճի շարժընթաց, որը մինչև 2003 թ. իր տեմպով գերազանցում էր իրական աշխատավարձի աճի շարժընթացը: Հետագա ողջ ժամանակաշրջանում այս ցուցանիշները հիմնականում դրսևորել են համահունչ վարքագիծ՝ բացառությամբ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տարիների: 2009 թ. միջին աշխատավարձերի
աճի նախկին տեմպի պահպանման պայմաններում աշխատանքի արտադրողականությունը նվազել է 10%-ով: Արդեն 2010 թ., տնտեսության աշխուժացմամբ պայմանավորված,
աշխատանքի արտադրողականությունը կտրուկ բարձրացավ, իր աճի տեմպով գերազանցելով միջին աշխատավարձերի աճի տեմպը, որն իր կոշտության պատճառով նոր
միայն սկսել էր արձագանքել տնտեսական անկմանը (գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2. Միջին իրական աշխատավարձի և աշխատանքի արտադրողականության
աճի տեմպի շարժընթացները 1996-2013 թթ.
1

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թ. հունվար-օգոստոսին, էջ 57:
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ՀՀ-ում աշխատավարձերի պետական կարգավորման հիմնական գործիքը նվազագույն աշխատավարձն է, որը սահմանվում է օրենքով` ողջ տնտեսության համար: Նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը բարձրացվում է ըստ անհրաժեշտության, ժամանակ
առ ժամանակ: Վերջին տարիներին դրա շեմը համեմատաբար բարձրացվեց, և, համաձայն
կառավարության 2013-2017 թթ. ծրագրի, ապագայում ևս սպասվում է պարբերական աճ:
Սակայն, կարծում ենք, կարևոր է ոչ այնքան նվազագույն աշխատավարձի բացարձակ, որքան դրա հարաբերական մեծության ավելացումը` կշռված բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակն արտահայտող ցուցանիշների մեծությամբ: Դրա չափը, ավանդաբար,
զգալիորեն զիջում է նվազագույն կենսապահովմանն անհրաժեշտ գումարը: Այսպես՝ 2013
թ. հունվարին ՀՀ-ում նվազագույն աշխատավարձը եղել է 35000 դրամ, որը միջին աշխատավարձի մոտ 23%-ն է, իսկ նվազագույն սպառողական զամբյուղի կամ աղքատության
ընդհանուր գծի՝ 90%-ը: Ընդ որում, եթե միջին աշխատավարձի աճի տեմպը հարաբերակցվում (կոռելյացիա) է ՍԳԻ-ի հետ, ապա նվազագույն աշխատավարձինը` ոչ: Վերջինիս մեծության չափը վերանայվում է կամայականորեն և, սովորաբար, բավական ուշ է
արձագանքում գնաճի և միջին աշխատավարձի փոփոխություններին (գծապատկեր 3):
Եթե ներկայիս մակարդակով նվազագույն աշխատավարձը հնարավոր չէ բնութագրել
որպես պետության զբաղվածության կարգավորման միջոց, ապա, այնուամենայնիվ, դրա
մեծությունը կարևոր է բնակչության եկամուտների ձևավորման առումով հատկապես պետական ոլորտի աշխատողների համար, որոնց աշխատավարձի հաշվարկման բազային
հիմքը նվազագույն աշխատավարձն է: Մյուս կողմից՝ դրա փոքրությունը խիստ սահմանափակում է աղքատության կրճատման գործում ունեցած ազդեցությունը: ՀՀ-ում 2013 թ.
տնտեսությունում զբաղվածների 10,7%-ը վարձատրվել է նվազագույն աշխատավարձի
չափով: Առանձին մարզերում այդ ցուցանիշը տատանվում է 19.5-22.1%-ի սահմաններում1:

Գծապատկեր 3. ՍԳԻ, նվազագույն աշխատավարձի և միջին ամսական աշխատավարձի աճի
շարժընթացը 1996-2013 թթ.

Սակայն, ավելորդ չէ նշել, որ նվազագույն աշխատավարձի ինստիտուտը, ինչպես
վկայում է քեյնսյան տեսությունը, և ցույց է տալիս մի շարք զարգացած երկրների փորձը,
զբաղվածության և բնակչության կենսամակարդակի կարգավորման կարևոր գործոն է,
1

ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2014, էջ 98:
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որի արդյունավետ կիրառումը հատկապես զարգացող տնտեսությամբ երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, ուղղակի անհրաժեշտություն է: Այդ գործիքի կիրառման նպատակայնության բարձրացման համար անհրաժեշտ է նախ` օրենքով ամրագրել աղքատության
ընդհանուր գծից ցածր` դրա մեծության սահմանման անթույլատրելիությունը, ապա նվազեցնել միջին և նվազագույն աշխատավարձերի միջև եղած տարբերությունը` վերջինիս
չափը կախվածության մեջ դնելով միջին աշխատավարձի մեծությունից:
Ներկայումս ՀՀ աշխատաշուկային բնորոշ է աշխատավարձերի բաշխման անհամաչափությունն ըստ տարբեր կտրվածքների: Աշխատավարձերի զգալի տարբերություն կա
տնտեսության մասնավոր և պետական հատվածների միջև. պետական հատվածի աշխատողների միջին աշխատավարձը 2013 թ. մոտ 53%-ով զիջում էր մասնավոր հատվածը
(դրանք, համապատասխանաբար՝ 121107 և 1859861 են): Այս հանգամանքով պայմանավորված, 2014 թ. հուլիսի 1-ից, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը զուգընթաց,
վերաինդեքսավորվեցին նաև պետական աշխատողների աշխատավարձերը՝ զգալիորեն
թեթևացնելով առկա հիմնախնդիրը, տնտեսության երկու հատվածների աշխատավարձերի միջև եղած տարբերությունը կրճատելով մինչև 36.5%/136041 և 1856282: Չնայած ակնհայտ նվազմանը, այն դարձյալ զգալի է և բացասաբար է ազդում բնակչության եկամուտների համահարթեցման վրա, քանի որ դրանց մոտ 60%-ը ձևավորվում է աշխատանքի
վարձատրությունից, իսկ աշխատողների 22%-ի զբաղվածությունն ապահովում է պետական հատվածը: Հասկանալի է, որ աշխատանքի վարձատրության չափը պետական ոլորտում սահմանափակվում է պետբյուջեի հնարավորություններով, սակայն իրավիճակը հնարավոր է շտկել նոր տեխնոլոգիաներ ներգրավելով` ավելցուկային աշխատուժից ազատվելու ճանապարհով (վերջինիս առկայության մասին վկայում է ոլորտի ցածր արտադրողականությունը): Ցածր աշխատավարձերի պատճառով պետական հատվածը որակյալ
մասնագետների համար գրավիչ չէ, մինչդեռ հատկապես այս ոլորտում նրանց կարիքը
շատ է զգացվում:
Ըստ տնտեսական գործունեության ոլորտների՝ աշխատավարձի մակարդակի բաշխվածությունը հարաբերակցվում է աշխատանքի արտադրողականությանը. 2014 թ. տվյալներով, աշխատավարձերի ամենաբարձր մակարդակ գրանցվել է բարձր արտադրողականություն ապահովող` ֆինանսական ու ապահովագրական գործունեության, հանքագործական արդյունաբերության, տեղեկատվության և կապի ոլորտներում (համապատասխանաբար` 339826, 306493 և 334462 դրամ), որը մոտ 2-2.5 անգամ գերազանցում է հանրապետական միջինը` 155940 դրամ3: Աշխատավարձերի ամենացածր մակարդակը (միջին
հանրապետական ցուցանիշից մոտ 35%-ով պակաս) գրանցվել է աշխատուժի օգտագործման ոչ բարձր արդյունավետություն ունեցող` մշակույթի, կրթության, առողջապահության,
առևտրի և հանրային սննդի կազմակերպման, սպասարկման այլ ծառայությունների, ինչպես նաև գյուղատնտեսության ոլորտներում, որտեղ ներգրավված է զբաղվածների 74%-ը:
1

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թ.հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ., էջ 988:
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թ. հունվար-փետրվարին, էջ 50:
3
Նույն տեղում:
2
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Բավական մեծ են միջին աշխատավարձերի տարածքային տարբերությունները,
որոնք հանգեցնում են մարզերի միջև եկամուտների տարբերության մեծացմանը: 2013 թ.
տվյալներով, մարզերի միջին ամսական աշխատավարձերը ցածր են եղել հանրապետական միջինից, բացառությամբ Սյունիքի մարզի, որտեղ գերազանցել են 22%-ով: Աշխատավարձի միջին մակարդակը հանրապետական ցուցանիշից 10%-ով բարձր է նաև Երևանում: Ամենացածր ցուցանիշները` հանրապետական միջինից մոտ 43%-ով ցածր, գրանցվել են Արագածոտնի, Տավուշի և Շիրակի մարզերում: Ընդ որում, մարզային ամենաբարձր ցուցանիշը (Սյունիք) 1.75 անգամ գերազանցում է ամենացածրը (Արագածոտն)1:
2014 թ. պետական հատվածի աշխատողների աշխատավարձերի ինդեքսավորման և նվազագույն աշխատավարձի շեմի բարձրացման արդյունքում նկատվել է աշխատավարձերի
մարզային մակարդակների համահարթեցման միտում: Այսպես՝ Սյունիքի մարզի միջին աշխատավարձի գերազանցումը ընդհանուր հանրապետականին նվազել է՝ կազմելով 18.4%2,
քանի որ նախկին` 22%-ով առավելությունը հիմնականում պայմանավորված էր մարզում
ոչ պետական հատվածի միջին աշխատավարձի բարձր մակարդակով (224691 դրամ):
ՀՀ-ում աշխատանքի վարձատրության բնագավառում լուրջ խնդիր է նաև աշխատավարձերի մակարդակների զգալի տարբերությունն ըստ սեռային կառուցվածքի: Չնայած
կանանց կրթական մակարդակը համեմատաբար բարձր է տղամարդկանցից (2013 թ.
զբաղվածների կազմում բարձրագույն և նախամասնագիտական կրթություն ունեցող կանանց տեսակարար կշիռը 5 տոկոսային կետով գերազանցում էր համարժեք կրթությամբ
տղամարդկանց տեսակարար կշիռը)3, այնուամենայնիվ, կանայք 54.5%-ով ավելի ցածր
են վարձատրվում: Սա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ, ի տարբերություն
տղամարդկանց, կանանց զբաղվածությունը մեծ է արտադրողականության ցածր մակարդակ ունեցող այնպիսի ճյուղերում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսության (44.6%), պետական
կառավարման, կրթության, առողջապահության (26.4%), առևտրի և հանրային սննդի կազմակերպման (11.4%)4 ոլորտները: Տղամարդկանց միջին աշխատավարձը քաղաքային բնակավայրերում մոտ 60%-ով, իսկ գյուղական վայրերում` 35%-ով գերազանցում է կանանց
աշխատավարձը: Ընդհանուր առմամբ, քաղաքաբնակներն ավելի բարձր են վարձատրվում, քան գյուղաբնակները: 2014 թ., նախորդ տարվա համեմատ, այդ տարբերությունը
մեծացել է 5.8 տոկոսային կետով՝ կազմելով 40%:
Աշխատանքի վարձատրությունը տարբերակվում է նաև ըստ կրթական մակարդակի`
բարձրագույն կրթություն ունեցողների աշխատավարձը միջինը 1.3 անգամ բարձր է միջին մասնագիտական, 1.4 անգամ` ընդհանուր միջնակարգ և տարրական կրթություն ունեցողներից: Ընդ որում, 2009 թ. համեմատ այդ տարբերությունն ակնհայտորեն նվազել է
(գործակիցները համապատասխանաբար կազմել են` 1.5, 1.5, 2.3): Սա կարող է վկայել
վերջին տարիներին կրթության հետգնման մակարդակի նվազման մասին:
1

Հաշվարկները կատարվել են ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների, ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2014 թ., էջ 95:
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թ. հունվար-օգոստոսին, էջ 59:
3
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, ՀՀ ԱՎԾ, 2014 թ., էջ 115:
4
Նույն տեղում, էջ 118:
2

317

Չնայած աշխատավարձերի մակարդակի շարունակական աճին` տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանում սոցիալական լարվածությունը խորացել է: Աշխատավարձերի
համահարթեցմանն ուղղված ծրագրերը բավարար չեն հիմնական խնդիրների դեմ պայքարելու համար՝ տնտեսական զարգացման ընդհանուր քաղաքականությանն արդյունավետ կերպով ինտեգրված չլինելու պատճառով: Չանտեսելով աշխատավարձերի ձևավորման շուկայական մեխանիզմները, կարծում ենք, պետությունն այս ոլորտում իր կարգավորիչ դերը պետք է ուժեղացնի:

ТАТУЛ МКРТЧЯН
МЕЛАНИЯ КАРАГЁЗЯН
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЭКОНОМИКЕ РА
Ключевые слова: средняя зарплата, номинальная зарплата,
минимальная зарплата, производительность труда, распределение зарплат
Статья посвящена анализу динамики абсолютных и относительных значений заработной
платы в РА в контексте тенденций других макроэкономических показателей. Рассмотрена
также система минимальной оплаты труда и особенности распределения заработной платы
по различным аспектам.

TATUL MKRTCHYAN
MELANYA GHARAGYOZYAN
PECULIARITIES OF WAGE SYSTEM IN RA ECONOMY
Key Words:

average wage, nominal wage, minimum wage,
labor productivity, wage distribution

The article analyzes absolute and relative significance of wage dynamics in RA in the context of
other macroeconomic trends. Labor payment system for minimum wages and specific characteristics of
its distribution by different aspects are also considered.
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ՇՈՒՇԱՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐ
Հիմնաբառեր. կազմակերպության շուկայական արժեք,
եկամտային մեթոդ, ծախսային մեթոդ, դիսկոնտավորված դրամական հոսք, զուտ ակտիվներ, ներդրված կապիտալի շահութաբերություն, կապիտալի միջին արժեք, ավելացված տնտեսական արժեք
Ժամանակակից կազմակերպություններում ֆինանսական կառավարման կարևոր խնդիրը
բիզնեսի գնահատումն է, որն իրականացվում է մի քանի նպատակով. ա)բիզնեսը ամբողջությամբ
կամ մասնակի վաճառելու, բ)բիզնեսի կառավարման որակը գնահատելու և կառավարչական որոշումներ կայացնելու: Բիզնեսի գնահատումը դրա դրամական արտահայտությամբ արժեքի որոշմանը նպատակաուղղված գործընթաց է` հաշվի առնելով իրական և հնարավոր եկամուտները որոշակի տնտեսական իրավիճակում: Ելնելով առաջադրված նպատակից՝ բիզնեսի գնահատման համապատասխան մեթոդ է կիրառվում: Գնահատման երեք հիմնական մեթոդներ կան` ծախսային,
համեմատական և եկամտային: Որևէ մեթոդ ունիվերսալ (համապիտանի) չէ և տալիս է մոտավոր
պատասխան՝ «ի՞նչ արժե ընկերությունն այսօր» հարցին:
Բիզնեսի շուկայական արժեքի որոշման համար կիրառվում է նաև ավելացված տնտեսական
արժեքը (Economical Value Added): EVA-ի գնահատումը ցույց է տալիս բիզնեսի կառավարման որակը և պատասխանում այն հարցին, թե ինչ գնով է ստացվել տվյալ տարվա շահույթը: Այս ցուցանիշն է բնութագրում ընկերության շուկայական գնի աճը և կազմակերպության գործունեության
արդյունավետությունը: Շատ կազմակերպություններ թոփ-մենեջմենթի մոտիվացիոն համակարգը
կառուցում են հենց EVA-ի գնահատականի հիման վրա:

Մենեջմենթի ժամանակակից տեսությունները որպես ընկերության կառավարման
գլխավոր նպատակ սահմանում են դրա շուկայական գնի շարունակական աճը: Սեփականատերերի շահերի գերակայության տեսության շրջանակներում լիովին հիմնավորվում է
կառավարման գլխավոր նպատակին հասնելու արդյունքում մյուս երկու սուբյեկտների`
սպառողների և անձնակազմի շահերի իրացման ապահովումը: Անշուշտ, ընկերության շուկայական գնի աճը կարող է պայմանավորված լինել բազմաթիվ գործոններով, սակայն, ի
վերջո, երկարաժամկետ հատվածում դա կարելի է ապահովել միայն կազմակերպության
արդյունավետ գործունեությամբ, թողարկած արդյունքի՝ «բարձր որակ - ցածր գին» արդյունավետ համակցությամբ: Ֆինանսական կառավարման գործընթացում ռազմավարական
որոշումներ կայացնելիս այսօր առանցքային խնդիր է ընկերության գնի որոշումը: Բայց
մինչ գնի որոշումը, պետք է հստակեցնել` ա) ի՞նչ է բիզնեսի գնահատումը, բ) ի՞նչ նպատակով ենք որոշում բիզնեսի գինը` վաճառելու, թե՞ կառավարչական որոշումներ կայացնելու:
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Բիզնեսի գնահատումը դրա դրամական արտահայտությամբ արժեքի որոշմանը նպատակաուղղված գործընթաց է` հաշվի առնելով իրական և հնարավոր եկամուտները որոշակի տնտեսական իրավիճակում: Այստեղ հիմնական խնդիրն ընկերությունը հիմնավորված և օբյեկտիվ կերպով գնահատելն է` անկախ որևէ սուբյեկտի շահերից: Ընդ որում,
բիզնեսի գնահատման անհրաժեշտությունը մշտապես առկա է ցանկացած գործարք և
գործառնություն իրականացնելիս` ընկերության առք ու վաճառքի, բաժնետիրացման, միաձուլման և կլանման, ապահովագրման, վարկավորման գործընթացում՝ որպես գրավ դիտարկելու, ներդրումային նախագծեր մշակելու, մասնակի կամ ամբողջական լիկվիդացիայի ժամանակ: Ըստ այդմ՝ տարբերում են ընկերության շուկայական, ներդրումային, վերաստեղծման, գրավի առարկա լինելու, լիկվիդացիոն, հաշվեկշռային արժեք: Բիզնեսի արժեքը (գինը) հավասարապես հետաքրքրում է թե´ հիմնադիրներին, թե´ վարկատուներին, թե´ ընկերության ղեկավարությանը, թե´ ներդրողներին, թե´ ապահովագրական ընկերություններին և թե պետությանը:
Ժամանակակից աշխարհում բիզնեսի գնահատման երեք հիմնական մեթոդներ կան`
ծախսային, համեմատական և եկամտային: Ընկերության շուկայական արժեքը որոշելիս
դրանցից մեկի ընտրությունը կախված է բիզնեսի մասշտաբից և գնահատման նպատակից` սեփականատերը ուզում է (ա) վաճառել այն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, (բ)
գնահատել բիզնեսի կառավարման որակը և կառավարչական որոշումներ կայացնել:
Եթե նպատակը վաճառելն է, ապա խորհուրդ է տրվում հրավիրելու անկախ փորձագետի (մասնագիտացված կազմակերպություն), որը տիրապետում է անհրաժեշտ մեթոդաբանական գործիքներին և կարող է կազմակերպության ակտիվների շուկայական գինը որոշել: Ակտիվների շուկայական գնի գնահատումը թեև կապված է որոշակի ծախսերի
հետ, սակայն առանց այդ գնահատականի բիզնեսի գնահատումը կորցնում է իր իմաստը, քանի որ հաշվապահական հաշվեկշռում արտահայտված ակտիվների արժեքը իրական շուկայական արժեքից կարող է էապես տարբերվել: Բացի այդ, անկախ արբիտրի
(իրավարար) գնահատականը կախված չէ կազմակերպության սեփականատիրոջ ցանկությունից ու, այդ իմաստով, գնորդի համար առավել վստահելի է:
Եթե նպատակը բիզնեսի կառավարման որակի գնահատումն է, ապա դրա գինը կարող են հաշվարկել նաև ընկերության մասնագետները` օգտվելով տեսական մեթոդաբանական սկզբունքներից:
Պետք է ընդունել, որ որևէ մեթոդ ունիվերսալ չէ, այն տալիս է մոտավոր պատասխան՝ «ի՞նչ արժե ընկերությունն այսօր» հարցին: Ընդ որում, գործնականում միշտ էլ կարելի
է զուգահեռաբար կիրառել և շահույթի կապիտալացման, և զուտ ակտիվների շուկայական
արժեքի գնահատման, և ապագա եկամտային հոսքերի դիսկոնտավորման մեթոդները:
Այս հոդվածում լուսաբանման նպատակով բիզնեսի գնի որոշման երեք հիմնական մեթոդներից ընտրվել են երկուսը` եկամտայինը և ծախսայինը: Շուկայական տնտեսությամբ զարգացած երկրներում բիզնեսի գնահատման համար 80-90% կիրառություն ունի
եկամտային մեթոդը: Հարկ ենք համարում նշել, որ մեր կատարած հաշվարկների արդյունքում ստացված գնահատականը հաշվի չի առնում որոշակի գործոններ, որոնք էական ազ320

դեցություն կարող են ունենալ ընկերության շուկայական գնի վրա: Այդպիսի գործոններից
են մրցակցային միջավայրում սեփականատերերի հեղինակությունը և կարողությունը, ընկերության թոփ-մենեջմենթի ունակություններն ու կարողությունները, անձնակազմի կարողությունները և որակը:
Եկամտային մեթոդով գնահատման ժամանակ բիզնեսը դիտարկվում է որպես շահույթ բերող աշխատանք, այսինքն՝ դրա գինն առաջիկա 3-5 տարիների գործունեության
արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթի հոսքն է` դիսկոնտավորված մեծությամբ: Տրամաբանությունը հետևյալն է` հավանական գնորդը չի վճարի ավելին, քան ապագայում
կազմակերպությունում սպասվելիք եկամուտներն են` ներկա արժեքով:
Հաշվարկի տրամաբանությունը` ընկերության զուտ շահույթի հաշվարկը կանխատեսվող տարիների համար կատարվել է եկամտային հոսքերի կանխատեսումային ցուցանիշների հիման վրա` ըստ առանձին եկամտային և ծախսային ուղղությունների (կենտրոնների): Ապագայում սպասվելիք դրամական հոսքերի դիսկոնտավորման դրույքաչափը
կարող է սահմանվել կամ սեփականատիրոջ կողմից, կամ ըստ ներդրումային շուկայում,
տնտեսության տվյալ ճյուղում եկամտաբերության նվազագույն մակարդակի, կամ ըստ
կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող հաշվարկային դրույքաչափի:
Օրինակ` ՀՀ-ում գործող ընկերության գնահատման համար կարելի է վերցնել տնտեսության մեջ 3
տարի ժամկետայնություն ունեցող ոչ ռիսկային ակտիվի` պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը (քանի որ երեք տարի ժամկետով բանկային ավանդի տոկոսադրույք ՀՀ-ում չի հրապարակվում),
գումարել մասնավոր հատվածին բնորոշ ռիսկի գինը, սպասվող միջին տարեկան գնաճի տոկոսադրույքը: Տրամաբանությունը հետևյալն է` եթե սեփականատերը կամ գնորդը նույն ներդրումը կատարի այլ
հուսալի ակտիվում (պետական պարտատոմսեր կամ բանկային ավանդ) նշված եկամտաբերությամբ,
ապա որքան երաշխավորված եկամուտ կարող է ստանալ:
Դիսկոնտավորման դրույքաչափի հաշվարկման բանաձևն է.
(1 + E) = (1+ R) (1 + I) (1 + β )

%
E

դիսկոնտավորման դրույքաչափ

17

R

երաշխավորված նվազագույն իրական եկամտաբերություն

9,5

I

գնաճի մակարդակ

3,5

β

մասնավոր հատվածին բնորոշռիսկը

3,5

Ծախսային մեթոդով ընկերության արժեքի գնահատումը ենթադրում է այն գնի որոշումը, որով բիզնեսը կարող է վաճառվել որպես ունեցվածք կամ գույքային համալիր: Այս
մեթոդն անվանում են նաև շահույթի կապիտալացման մեթոդ, որ թույլ է տալիս ունենալ
ընկերության գնի էքսպրես գնահատականը` այն նվազագույն գումարը, որով կարելի է
վաճառել գործող բիզնեսը ամենակարճ ժամանակահատվածում:
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Օրինակ

Բիզնեսի շուկայական արժեքի որոշման համար կիրառվում է նաև ավելացված տնտեսական արժեքը (Economical Value Added): EVA-ի գնահատումը ցույց է տալիս բիզնեսի կառավարման որակը և պատասխանում այն հարցին, թե ինչ գնով է ստացվել տվյալ տարվա
շահույթը: Այս ցուցանիշն է բնութագրում ընկերության շուկայական գնի աճը և կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը:
Օրինակ
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Ընկերության շուկայական գինը կարող է ավելի մեծ լինել, քան զուտ ակտիվներն են,
կարող է նաև հավասար կամ փոքր լինել դրա արժեքից.
Ընկերության շուկայական գին = զուտ ակտիվներ + EVA:
Եթե EVA=0, ապա ընկերության շուկայական գինը հավասար է զուտ ակտիվների
գնին:
Եթե EVA>0, ապա շուկայական գինը ավելին է, քան զուտ ակտիվներն են. սա խթան
է, որ հիմնադիրները լրացուցիչ գումարներ ներդնեն բիզնեսում:
Եթե EVA<0, ապա կազմակերպության շուկայական արժեքը նվազում է, հետևաբար՝
հիմնադիրները կորցնում են իրենց ներդրած կապիտալից ակնկալվող
եկամուտը:
Պետք է նշենք, սակայն, որ ինչ գին էլ հաշվարկվի ընկերության համար, դրա իրական շուկայական գինը միշտ էլ որոշվում է շուկայում` առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցության կամ, որ նույնն է, կողմերի բանակցությունների արդյունքում:

ШУШАН МКРТЧЯН
ОЦЕНКА БИЗНЕСА КАК КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ПРОЦЕССА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Ключевые слова: рыночная стоимость организации, доходный метод, расходный метод, дисконтированный денежный поток, чистые активы,
экономическая добавленная стоимость,
рентабельность инвестиционного капитала, средняя стоимость капитала
На сегодняшний день важной составляющей финансового менеджмента организаций является оценка бизнеса, осуществляемая с целью:а) полной или частичной продажи бизнеса, б)
оценки качества управления бизнесом и принятия управленческих решений. Оценка бизнеса
представляет собой упорядоченный, целенаправленный процесс определения стоимости данного бизнеса с учетом реального и потенциального дохода, приносимого им в конкретных рыночных условиях. Исходя из поставленной цели, используется соответствующий метод оценки
бизнеса. Существуют три основных метода оценки: расходный, сравнительный и доходный.
Нет какого-либо универсального метода, он дает лишь приблизительный ответ на вопрос:
“Сколько стоит компания сегодня?”
Для определения рыночной стоимости бизнеса также используется экономическая добавленная стоимость (EconomicalValueAdded). Метод оценки EVA дает возможность определить
качество управления бизнесом и ответить на вопрос: “Какой ценой была получена прибыль
текущего года?” Данный показатель характеризует рост рыночной стоимости компании и
эффективность деятельности организации. Система мотивации топ-менеджеров во многих
организациях строится на основе показателя оценки EVA.
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SHUSHAN MKRTCHYAN
BUSINESS ESTIMATION AS KEY ISSUE OF FINANCIAL MANAGEMENT PROCESS
Key Words: market value of organization, profitable
method, expenditure method, discounted cash
flow, net assets, Economic Value Added, profitability of invested capital, average value of
capital
In modern organizations important financial management component is business evaluation,
performed with the purpose. a) to sell business completely or partially, b) to estimate business
management quality and make management decisions. Business evaluation is targeted procedure for
determining business value, taking into consideration real and potential profits in certain market
conditions. Coming out of this initial aim appropriate method of business evaluation is used. There are
three basic methods of evaluation - expenditure, comparative and profitable. None of them is universal,
it gives an approximate answer to the question “what does organization cost?”.
To define a business market valuation, Economic Value Added is used as well. EVA estimation
shows business management quality and replies to the question what was the cost for received profit.
This indicator describes marketing value growth of organization and efficiency of organization activities.
Top-management motivational system is based on EVA estimation in many organizations.

ՏԻԳՐԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, ֆինանսական համահարթեցում, բյուջետային համակարգ, համայնքի
բյուջե, վարչատարածքային բաժանում, արդյունավետություն, Լորենցի կոր, Ջինիի գործակից
Տարածքային համաչափ զարգացման հարցում կարևորագույն դեր ունի տեղական ինքնակառավարման համակարգը, մասնավորապես` համայնքների բյուջեների ֆինանսական կարողությունների համահարթեցման գործուն կառուցակարգի առկայությունը: Սակայն նման կառուցակարգերի արդյունավետության գնահատման համար անհրաժեշտ է մեթոդաբանություն. կարելի է
օգտագործել, թերևս, ամենապարզ և միևնույն ժամանակ, համատարած կիրառվող գործիքները`
Լորենցի կորը և Ջինիի գործակիցը: Վերլուծելով հայաստանյան համայնքների բյուջեների եկամուտները և դրանք համեմատելով համայնքների բնակչության թվի հետ` պարզվել է, որ Ջինիի
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գործակիցն սկզբնապես մոտ 40% է, սակայն պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիաների
հաշվին իրականացվող ֆինանսական համահարթեցման արդյունքում այդ ցուցանիշն իջնում է
մինչև 24%: Իհարկե, Ջինիի գործակցի նման իջեցումը լուրջ նվաճում է, սակայն այլ կառուցակարգերի կիրառմամբ կարելի է հասնել ավելի լավ արդյունքների: Մասնավորապես` դոտացիաների
հաշվարկման և բաշխման առաջարկվող կառուցակարգի կիրառման դեպքում կարելի է ցուցանիշը
հասցնել մինչև 4%-ի: Առաջարկվող կառուցակարգը ներկայումս գործողի նկատմամբ, բացի քանակական առավելությունից, ունի նաև որակական առավելություն, քանի որ զերծ է հիմնական
տրամաբանական սխալներից, որոնք են բոլոր, նույնիսկ ամենահարուստ համայնքներին դոտացիաների տրամադրումը և մեկ բնակչի հաշվով համայնքի բյուջեի եկամուտների ցուցակում համայնքների դիրքերի փոփոխությունը:

Տեղական ինքնակառավարման կայացած համակարգը պարտադիր պայման է ժամանակակից ընկալմամբ հանրային կառավարման լիարժեք դրսևորման համար: Սակայն
տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացումն ապահովելու համար միայն
իրավական պայմանների ձևավորումը բավարար չէ: Հասկանալի է, որ սահմանադրական ձևակերպումները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման անաչառության և գործունեության անկախության օրենսդրական երաշխիքները կարևոր են
համայնքի` որպես ինստիտուտի կայացման համար: Սակայն պակաս կարևոր չէ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական կայացումը:
Ֆինանսական կայացման կենտրոնական տարրը սեփական եկամուտներ ձևավորելու կարողությունն է: Եթե տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացումն ընթանա ճիշտ ուղղությամբ, ապա վերջիվերջո կգա մի ժամանակ, երբ համայնքները կկարողանան իրենց գործառույթներն իրականացնել միմիայն սեփական եկամուտների հաշվին: Սակայն դեռևս հայաստանյան համայնքերի բյուջեների մեծ մասը «սնվում է» պետական բյուջեից: Եթե հաշվի չառնվի ծրագրային ֆինանսավորումը, ապա համայնքների
բյուջեների եկամուտների շուրջ 60 տոկոսը ֆինանսական համահարթեցման նպատակով
տրամադրված դոտացիաներն են: Առանձին համայնքներում դոտացիաների բաժինը
հասնում է մինչև 96-97 տոկոսի: Հայաստանյան 915 համայնքներից միայն 128-ում է, որ
սեփական եկամուտներն ավելի շատ են, քան դոտացիաները, և դրանցից միայն 16-ի
դեպքում են սեփական եկամուտները կազմում 75 տոկոս և ավելին: Մնացած 100-ավոր
համայնքների համար եկամտի հիմնական աղբյուրը դեռևս պետական բյուջեն է: Այս տեսակետից անհրաժեշտ է գնահատել, թե ինչքանով են տարեկան մի քանի տասնյակ մլրդ
դրամի հատկացումները ծառայում սահմանված նպատակին` համայնքների ֆինանսական հնարավորությունների միջև առկա տարբերության նվազեցմանը:
Նման գնահատման իրականացման համար անհրաժեշտ է բավական լայնածավալ
տեղեկատվական բազա, որի միասնականության ապահովման նպատակով օգտագործվել են ամբողջությամբ մեկ աղբյուրից` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունից ստացված տվյալներ1:
1

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության հաշվետվություններ ՀՀ համայնքների բյուջետային եկամուտների վերաբերյալ: http://www.mta.gov.am/hy/budgetary-incomes/
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Նախ՝ անհրաժեշտ է գնահատել, թե ինչպիսի անհամամասնություն կա համայնքների
միջև մինչև դոտացիաների տրամադրումը, այսինքն` ինչքանով են տարբերվում սեփական եկամուտների ձևավորման կարողությունները տարբեր համայնքներում: Նման գնահատում կատարելու՝ անհամամասնության աստիճանը որոշելու համար կարելի է օգտագործել զանազան մեթոդաբանական մոտեցումներ: Դրանցից ամենահայտնին, հավանաբար, Լորենցի կորի և Ջինիի գործակցի միջոցով եկամուտների անհամամասնության գնահատման մոտեցումն է: Այն հիմնականում կիրառվում է բնակչության (բնակիչների կամ
տնային տնտեսությունների) եկամուտների անհամամասնության աստիճանի գնահատման համար, սակայն կիրառելի է նաև համայնքների եկամուտների անհամամասնությունների աստիճանի որոշման դեպքում: Այսպիսով` պետք է յուրաքանչյուր համայնքի համար
հաշվարկել բյուջեի սեփական եկամուտները մեկ բնակչի հաշվով, այնուհետև դասակարգել բոլոր 914 համայնքները` աղքատից հարուստ (հաշվարկներում ընդգրկված չէ 915-րդ
համայնքը` Արծվաշենը, քանի որ վերջինիս բնակչությունը 1992-ից տեղահանվել է, իսկ
ձևավորված փոքրաթիվ աշխատակազմն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է պետական
բյուջեից):
Այս մեթոդի կիրառման արդյունքում պարզվում է, որ մեկ բնակչի հաշվով սեփական
եկամուտների մակարդակը հայաստանյան համայնքներում տատանվում է 417 դրամից
մինչև 140245 դրամ` միջին հաշվով կազմելով 7640 դրամ: Ջինիի գործակիցը 39.67 տոկոս է, իսկ Լորենցի կորն ունի հետևյալ տեսքը (գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. Համայնքների Լորենցի կորն առանց համահարթեցման
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, համայնքների մասին ընդհանուր տեղեկություններ` ըստ
մարզերի, http://www.mta.gov.am/hy/the-lsg/
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Երկրորդ քայլով պետք է գնահատել, թե ինչ է տեղի ունենում համահարթեցման
նպատակով դոտացիաների տրամադրումից հետո. ինչպե՞ս և ինչքանո՞վ է նվազում համայնքների միջև ֆինանսական հնարավորությունների անհամամասնության աստիճանը:
Սակայն մինչև այդ հաշվարկների արդյունքները պետք է հասկանալ, թե ինչ տրամաբանությամբ են բաշխվում հատկացումները համայնքների միջև:
Համաձայն «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքի` հայաստանյան համայնքները դասակարգվում են երկու խմբի` մինչև 300 բնակիչ ունեցող և 300-ից ավելի
բնակիչ ունեցող: Առաջին խումբը պայմանականորեն անվանենք «գերփոքր համայնքներ»:
Բոլոր գերփոքր համայնքներն ստանում են հավասարաչափ դոտացիաներ` համաձայն տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված գումարի: Ընդամենը կա մոտ
200 գերփոքր համայնք:
Մյուս համայնքները, որոնց բնակչության թիվը մեծ է 300-ից, ստանում են դոտացիաներ` հաշվարկված երկու հիմնական գործոնների հիման վրա` գումարած երրորդ` ճշգրտող
գործոնը: Երկու հիմնական գործոններն են «համայնքի բնակչության մեկ շնչին ընկնող
հողի հարկի և գույքահարկի հաշվարկային մակարդակը» և «համայնքի բնակչության թիվը»1: Ստացվում է, որ համայնքներն ստանում են երկու դոտացիա: Առաջինի տրամաբանությունը համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների ցածր մակարդակի փոխհատուցումն է այնքանով, որքանով այդ մակարդակը զիջում է միջին հանրապետական մակարդակը: Երկրորդի տրամաբանությունը հատկացումների պարզագույն բաշխումն է` ըստ
բնակչության թվաքանակի` չհաշված գերփոքր համայնքները: Երրորդ` ճշգրտող գործոնը
վերաբերում է միայն այն դեպքերին, երբ 300-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքի
համար հաշվարկված հիմնական դոտացիան, որն ստացվում է երկու հիմնական գործոնների հաշվին, ավելի քիչ է, քան գերփոքր համայնքների համար նախատեսվածը: Այսինքն` յուրաքանչյուր համայնք պետք է ստանա ոչ պակաս, քան նախատեսված է գերփոքր համայնքների համար:
Այսպիսով, վերոնշյալ տրամաբանության համաձայն, կատարված հատկացումները
հաշվի առնելով, կատարվել է նույն հաշվարկը` Լորենցի կորի կառուցմամբ և Ջինիի գործակցի արժեքի որոշմամբ: Պարզվում է, որ մեկ բնակչի հաշվով սեփական եկամուտների
և դոտացիաների գումարը հայաստանյան համայնքներում տատանվում է 8768 դրամից
մինչև 153422 դրամ` միջին հաշվով կազմելով 18458 դրամ: Ջինիի գործակիցը 24.03 տոկոս է, իսկ Լորենցի կորն ունի հետևյալ տեսքը (գծապատկեր 2):
Ստացվում է, որ համահարթեցման գործող կառուցակարգը, իրոք, նվազեցնում է համայնքների ֆինանսական հնարավորությունների տարբերությունները` 39.67 տոկոսից
իջեցնելով 24.03 տոկոս: Սակայն համահարթեցման արդյունավետությունը գնահատելու
համար անհրաժեշտ է գնահատել, թե գործնականում ինչքանով է հնարավոր կրճատել
այդ տարբերությունները (հասկանալի է, որ հնարավոր է այդ տարբերություններն ընդ1

«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդ. 24.11.1998:
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=87382
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հանրապես վերացնել` կատարելով համապատասխան վերաբաշխում, սակայն խոսքն
այստեղ վերաբերում է առավել իրատեսական և կիրառելի մոտեցումներին): Բացի այդ,
կարևոր է ոչ միայն այն, թե ինչքանով են կրճատվում այդ տարբերությունները, այլև այն,
թե ինչպես են դրանք կրճատվում:

Գծապատկեր 2. Համայնքների Լորենցի կորը համահարթեցմամբ

Ֆինանսական համահարթեցման գործող մոտեցումը պարունակում է մի քանի
սկզբունքային սխալներ: Դրանցից ամենակարևորն այն է, որ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաներ ստանում են բոլոր համայնքները: Սա անտրամաբանական է. ֆինանսական համահարթեցումը նշանակում է, որ դոտացիաներ պետք է ստանան առավել
աղքատ համայնքները` նվազեցնելով տարբերությունն առավել հարուստ համայնքներից:
Այլ հարց է, որ կա տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացման ընդհանուր
խնդիր, և այդ խնդրի լուծման համար պետք է իրականացվի համախառն բյուջեի եկամուտների որոշակի վերաբաշխում` հօգուտ համայնքների բյուջեների: Այս հարցը կարելի
է լուծել հարկային օրենսդրության փոփոխությամբ կամ դոտացիաների առանձին տեսակ
նախատեսելով: Ամեն դեպքում ֆինանսական համահարթեցման հետ այս խնդիրը կապ
չունի, հետևաբար` բոլոր համայնքներին դոտացիաների տրամադրումն արդեն փաստում
է գործող մոտեցման անկատարության մասին:
Երկրորդ սկզբունքային սխալն այն է, որ համահարթեցման ներկայիս կառուցակարգի գործադրման արդյունքում փոխվում են համայնքների դիրքերը: Օրինակ` դիտարկենք
երկու համայնք` Լոռու մարզի Քարկոփ և նույն մարզի Քարաձոր համայնքները (այս համայքներն ունեն համադրելի բնակչություն` մոտ 400-500 մարդ): Առանց դոտացիաների`
Քարկոփը Հայաստանի ամենաաղքատ համայնքներից է (914-ից 912-րդ տեղում է): Հա328

մայնքի բյուջեի փաստացի սեփական եկամուտներն ընդամենը 318 հզ դրամ են կամ 760
դրամ մեկ բնակչի հաշվով: Քարաձորը ևս հարուստ համայնք չէ (779-րդ տեղում է), սակայն սեփական եկամուտներով զգալիորեն գերազանցում է Քարկոփի ցուցանիշները. 1
մլն 483 հզ դրամ կամ 2937 դրամ մեկ բնակչի հաշվով: Սակայն համահարթեցման հետևանքով Քարկոփից մոտ 4 անգամ ավելի հարուստ Քարաձորը դառնում է Հայաստանի
ամենաաղքատ համայնքը (914-րդ տեղում), իսկ Քարկոփը հայտնվում է 825-րդ տեղում`
նույնիսկ բացարձակ ցուցանիշներով գերազանցելով Քարաձորի սեփական եկամուտների և դոտացիաների գումարը: Ընդհանուր առմամբ, 275 համայնք ունենում է անկում 100
և ավելի դիրքով (ամենամեծ անկումը` 662 դիրք), և 251 համայնք ունենում է թռիչք 100 և
ավելին դիրքով (ամենամեծ թռիչքը` 844 դիրք): 914 համայնքներից ընդամենը 3-ի դեպքում է, որ դիրքը չի փոխվում:
Բացի միջհամայնքային առողջ մրցակցության գաղափարից, դիրքերի պահպանումը
կարևոր է այն առումով, որ համայնքի համար այլևս ձեռնտու չէ սեփական եկամուտների
հավաքագրման ցածր մակարդակը և, միաժամանակ, բազմաբնակ լինելը:
Այսպիսով` անհրաժեշտ է մշակել ֆինանսական համահարթեցման այնպիսի մոտեցում, որի կիրառման դեպքում կնվազեն համայնքների բյուջեների ֆինանսական կարողությունների տարբերությունները (առաջին հերթին՝ Լորենցի կորի ձախ մասի հաշվին,
այսինքն` դոտացիաների տրամադրում աղքատ համայնքներին) և, միաժամանակ, կպահպանվեն համայնքների դիրքերը (այսինքն` դիրքերը չեն փոխվի զուտ հատկացումների
հաշվին):
Վերոնշյալ երկու չափանիշները հաշվի առնելով` կարելի է կիրառել ֆինանսական
համահարթեցման հետևյալ ալգորիթմը.
1. Նախ՝ անհրաժեշտ է դասավորել համայնքներն ըստ բյուջեի սեփական եկամուտների` մեկ բնակչի հաշվով (քանի որ հաշվարկային տարվա համար պլանավորված եկամուտների մակարդակը կարող է ճշգրիտ չլինել, նպատակահարմար է օգտագործել հաշվարկայինին նախորդած տարվա փաստացի ցուցանիշները):
2. Այնուհետև յուրաքանչյուր համայնքի համար պետք է հաշվարկել, թե որքան գումար է անհրաժեշտ հատկացնել ավելի աղքատ համայնքներին, որպեսզի դրանք
հասնեն տվյալ համայնքի ցուցանիշին (պարզ է, որ ամենաաղքատ համայնքի համար այդ գումարը կկազմի 0 դրամ, աղքատությամբ երկրորդ համայնքի համար
գումարը կկազմի մեկ բնակչի հաշվով սեփական եկամուտների տարբերության և
առավել աղքատ համայնքի բնակչության արտարդյալը, երրորդի համար` նախորդ
երկու համայնքների համանման ցուցանիշների գումարը, և այդպես շարունակ՝
մինչև ամենահարուստ համայնքը): Հասկանալի է, որ բոլոր համայնքների բացարձակ համահարթեցման համար անհրաժեշտ կլինի ահռելի գումար (այսինքն` եթե
ֆինանսական համահարթեցման հատկացումներ ստանան բոլոր համայնքները`
բացի ամենահարուստից): Ստացվում է ավելի քան 434.3 մլրդ դրամ, որը մոտ 12
անգամ ավելի մեծ գումար է, քան փաստացի տրամադրված դոտացիաները` մոտ
35.4 մլրդ դրամ:
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3. Ստացված ցուցանիշների հիման վրա պետք է ընտրել ֆինանսական համահարթեցման թիրախը` այն համայնքը, որի մեկ շնչի հաշվով սեփական եկամուտների
մակարդակին պետք է հասցնել բոլոր մյուս` ավելի աղքատ համայնքները: Այս
որոշման կարևորագույն գործոնը նախատեսվող դոտացիաների ընդհանուր գումարն է: Որպես թիրախային պետք է ընտրել այն համայնքը, որին համահարթեցման գումարը նվազագույն չափով է գերազանցում նախատեսվող դոտացիաների
գումարը: Եթե որպես հիմք ընդունենք վերոնշյալ՝ 35.4 մլրդ դրամը, ապա թիրախային է դառնում Արագածոտնի մարզի Միրաք համայնքը (մեկ բնակչի հաշվով
սեփական եկամուտները 18606 դրամ են): Այս համայնքի ցուցանիշի համահարթեցման համար անհրաժեշտ է 36.1 մլրդ դրամ (ընդամենը մեկ դիրքով ավելի աղքատ համայնքի համահարթեցման համար անհրաժեշտ գումարը 34.7 մլրդ է, իսկ
մեկ դիրքով ավելի հարուստինը` 36.7 մլրդ):
4. Թիրախայինից աղքատ յուրաքանչյուր համայնքի համար անհրաժեշտ է հաշվարկել թիրախայինի և տվյալ համայնքի` մեկ բնակչի հաշվով սեփական եկամուտների տարբերությունը և բազմապատկել տվյալ համայնքի բնակչության թվով: Այդպիսով կստացվի յուրաքանչյուր համայնքի համար նախատեսված հատկացման
նախնական գումարը: Թիրախային և թիրախայինից ավելի հարուստ համայնքները, բնականաբար, դոտացիա չպետք է ստանան:
5. Վերջին քայլով պետք է կատարել ճշգրտում` հատկացումների նախնական գումարները բազմապատկելով համապատասխան գործակցով: Վերջինս որոշելու
համար պարզապես պետք է նախատեսված դոտացիաների ընդհանուր գումարը
(35.4 մլրդ դրամ) հարաբերել համահարթեցման գումարին (36.1 մլրդ): Պետք է
ստացվի 1-ից ոչ շատ փոքր թիվ: Վերոնշյալ ցուցանիշների համար գործակիցը
կլինի 0.98, և այդպիսով կստացվի յուրաքանչյուր համայնքի համար նախատեսված հատկացման վերջնական գումարը:
Այս ալգորիթմի կիրառմամբ ոչ մի դիրք չի փոխվում: Մինչև համահարթեցումն ամենաաղքատ համայնքները` Շիրակի մարզի Ջաջուռ ավանը, Սյունիքի մարզի Որոտանը,
Լոռու մարզի Քարկոփը, մնում են նույն դիրքերում, համապատասխանաբար՝ 914-րդ,
913-րդ և 912-րդ: Սակայն եթե մինչև առաջարկվող կառուցակարգով համահարթեցումը
մեկ շնչի հաշվով սեփական եկամուտներն այդ համայնքներում, համապատասխանաբար՝ 417, 719 և 760 դրամ են (թիրախային Միրաքում` 18606 դրամ), ապա վերը ներկայացված ալգորիթմով հաշվարկված հատկացումներով ստացվում է, համապատասխանաբար՝ 18265, 18270 և 18271 դրամ:
Բացի դիրքերի պահպանումից, չափազանց կարևոր է գնահատել, թե առաջարկվող
ալգորիթմի կիրառումն ինչքանով կնվազեցնի համայնքների ֆինանսական կարողությունների տարբերությունները: Եթե գործող կառուցակարգը հնարավոր է դարձնում Ջինիի
գործակցի ցուցանիշը 39.67 տոկոսից իջեցնել 24.03 տոկոս (ինչն իրականում այդքան էլ
վատ արդյունք չէ), ապա առաջարկվող կառուցակարգի դեպքում այդ ցուցանիշը դառնում
է 4.19 տոկոս (գծապատկեր 3):
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Գծապատկեր 3. Համայնքների Լորենցի կորն առաջարկվող համահարթեցմամբ

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների տրամադրման կառուցակարգը համայնքների ֆինանսական կարողությունների բարձրացման և տարբերությունների նվազեցման միակ գործիքը չէ:
Համայնքների բյուջեների ծախսերն ուսումնասիրելով` պարզ է դառնում, որ բավական մեծ գումարներ ծախսվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահպանման համար: Եթե համեմատաբար խոշոր (առաջին հերթին` քաղաքային) համայնքներում նման ծախսերն ընդունելի են, ապա փոքրերում դրանք անարդյունավետ ծախսեր
են: Ընդ որում, փոքր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորումն ու պահպանումը հարաբերականորեն ծախսատար են ոչ միայն ֆինանսական,
այլև մարդկային ռեսուրսների առումով: Այս խնդիրների լուծման ամենաակնհայտ եղանակը համայնքների միավորման կամ խոշորացման որևէ տարբերակի կիրառումն է`
վարչական ծախսերի կրճատմամբ: Եթե դոտացիաները ֆինանսական համահարթեցման
արտաքին աղբյուր են, ապա համայնքների խոշորացումը ներքին աղբյուր է: Այլ կերպ
ասած` ֆինանսական կարողությունների տարբերությունը նվազում է առանց լրացուցիչ
գումարների տրամադրման:
Հայաստանյան համայնքների միավորման և խոշորացման տարբերակները բազմաթիվ են: Մենք առաջարկում ենք «քաղաք գումարած գյուղեր» մոտեցումը, այսինքն` քաղաքների շուրջ խոշորացված համայնքների ձևավորում: Ներկայիս գյուղական համայնքներն այս կամ այն քաղաքային համայնքին «կցելիս» պետք է հաշվի առնել ենթակառուցվածքները, բնակչությունը, մարզային պատկանելությունը և այլն: Այսպիսի բաժանման
նախնական տարբերակով ստացվում է 49 համայնք` ներկայիս քաղաքային համայնքների
թվով: Զուտ քաղաքային են մնում միայն Երևան, Ծաղկաձոր և Նոր Հաճըն համայնքները:
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Առաջարկվող համակարգի կիրառման դեպքում Ջինիի գործակիցն իջնում է, դառնալով 30.23 տոկոս, գործող համակարգի 39.67 տոկոսի փոխարեն (գծապատկեր 4):

Գծապատկեր 4. Առաջարկվող համակարգով համայնքների Լորենցի կորն` առանց համահարթեցման

Եթե գործող համակարգի դեպքում մեկ բնակչի հաշվով սեփական եկամուտների մակարդակը տատանվում է 417-ից մինչև 140245 դրամի միջակայքում, ապա առաջարկվող
համակարգի դեպքում` 2949-ից մինչև 41010 դրամի միջակայքում: Ֆինանսական համահարթեցման առումով, այս միջակայքի փոքրացումը, իհարկե, ևս դրական է:
Առաջարկվող համակարգի առավելությունն ավելի ակնառու է, եթե հաշվի առնենք նաև
ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները: Այս դեպքում Ջինիի գործակիցն իջնում
է մինչև 11.36 տոկոս` գործող համակարգի 24.03 տոկոսի փոխարեն (գծապատկեր 5):

Գծապատկեր 5. Առաջարկվող համակարգով համայնքների Լորենցի կորը գործող
համահարթեցմամբ
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Այսպիսով` առաջարկվեց համայնքների ֆինանսական կարողությունների համահարթեցման արդյունավետության բարձրացման երկու միջոց. առաջինը վերաբերում է ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների բաշխման սկզբունքներին, իսկ երկրորդն
ավելի ընդհանուր է և վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման ամբողջ համակարգին: Ներկայացված հաշվարկները վերաբերում են այդ երկու միջոցների անջատ կիրառմանը, սակայն հնարավոր է նաև դրանց զուգակցում` համահարթեցման առաջարկվող
ալգորիթմի կիրառումը տեղական ինքնակառավարման առաջարկվող համակարգի` խոշորացված համայնքների համար: Այս դեպքում թիրախային է դառնում Հայաստանի հարաբերականորեն ամենահարուստ քաղաքային համայնքը` Ծաղկաձորը: Ըստ առաջարկվող 49 համայնքների համար կատարված հաշվարկների` համահարթեցման առաջարկվող
ալգորիթմի կիրառման դեպքում Ջինիի գործակիցը կլինի 7.78 տոկոս (գծապատկեր 6):

Գծապատկեր 6. Առաջարկվող համակարգով համայնքների Լորենցի կորն առաջարկվող
համահարթեցմամբ

Այսպիսով` Լորենցի կորի և Ջինիի գործակցի մեթոդաբանության կիրառմամբ գնահատվեց վեց իրավիճակ.
1. տեղական ինքնակառավարման ներկայիս համակարգն առանց համահարթեցման
դոտացիաների (ելակետային իրավիճակ),
2. տեղական ինքնակառավարման ներկայիս համակարգը` գործող կառուցակարգով
հաշվարկված դոտացիաներով (ներկայիս իրավիճակ),
3. տեղական ինքնակառավարման ներկայիս համակարգը` առաջարկվող կառուցակարգով հաշվարկված դոտացիաներով,
4. տեղական ինքնակառավարման առաջարկվող համակարգն առանց դոտացիաների,
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5. տեղական ինքնակառավարման առաջարկվող համակարգը` գործող կառուցակարգով հաշվարկված դոտացիաներով,
6. տեղական ինքնակառավարման առաջարկվող համակարգը` առաջարկվող կառուցակարգով հաշվարկված դոտացիաներով:
Վերոնշյալ իրավիճակների համեմատության արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ
համահարթեցման ներկայիս կառուցակարգն ամենաարդյունավետը չէ (գծապատկեր 7):
Եթե կողմնորոշվենք միայն ֆինանսական կարողությունների տարբերությունների
նվազեցմամբ, ապա լավագույն այլընտրանքը 3-րդ իրավիճակն է: Սակայն եթե հաշվի առնենք այն, որ տեղական ինքնակառավարման առաջարկվող համակարգը կարող է լուծել
նաև այլ խնդիրներ (օրինակ` մարդկային ռեսուրսների` քանակական և որակական պակաս), ապա ավելի գրավիչ է դառնում 6-րդ իրավիճակը:

Գծապատկեր 7. Ջինիի գործակիցը տարբեր իրավիճակներում

ТИГРАН МНАЦАКАНЯН
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СГЛАЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩИН В РА
Ключевые слова: государственное управление, местное самоуправление, финансовое сглаживание, бюджетная система, муниципальный бюджет,
административное деление, эффективность, кривая Лоренца, коэффициент
Джини
В вопросе равномерного территориального развития важнейшую роль играет система
местного самоуправления и, в частности, наличие действенного механизма сглаживания финансовых возможностей муниципальных бюджетов. Однако, для оценки действенности таких
механизмов необходима методология. В качестве последней можно воспользоваться набором,
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пожалуй, самых простых, и в тоже время, широко применяемых инструментов - кривой Лоренца и коэффициентом Джини. Проанализировав бюджетные доходы общин Армении и сопоставив эти данные с численностью населения, оказалось, что изначально коэффициент Джини
составляет примерно 40 процентов, однако, после финансового сглаживания, за счет дотаций
из государственного бюджета этот показатель снижается до 24 процентов. Такое снижение,
конечно, нельзя не считать достижением, но с применением других подходов можно достичь
большего результата. В частности, при применении предложенного механизма подсчета и
распределения дотаций, можно почти дойти до отметки 4 процентов. Кроме явного количественного преимущества перед действующим механизмом, предложенный подход также имеет качественное преимущество, так как не содержит основных логических ошибок – предоставление дотаций всем, даже самым богатым общинам, и перестановки позиций общин по муниципальным доходам на душу населения.
Кроме нового подхода распределения доходов, также предложена новая система местного
самоуправления с образованием более крупных общин на основе “прикрепления” деревень к городским общинам. Согласно такой системе, предусмотрено образование 49-и общин. Только
благодаря такому преобразованию можно достичь до 10-процентного снижения коэффициента
Джини (как с дотациями, так и без дотаций). Если сразу реализовать оба предложения, то коэффициент Джини снизится до 7-8 процентов. Учитывая дополнительные выгоды внедрения
системы более крупных общин, такой сценарий можно назвать наилучшим из рассмотренных.

TIGRAN MNATCAKANYAN
EFFICIENCY OF LEVELLING COMMUNITIES FINANCIAL CAPACITIES IN RA
Key Words:

public administration, local self-government, financial levelling, budgetary system, municipal
budget, administrative division, efficiency,
Lorenz curve, Gini ratio

Self-government system plays important role in equal territorial development, particularly, the
availability of working mechanism for levelling financial capacities of municipal budgets. Nevertheless,
working mechanism assessment requires methodology and, as such, classical Lorenz curve and Gini
ratio tools can be used. Budgetary incomes analysis of communities and their comparison with
population number found that after levelling due to state budget donations, this indicator from 40%
decreased to 24%, and it is certainly achievement. However, other approaches can bring even better
results, particularly, proposed mechanism causes indicator reduction to 4%. In a method proposed, in
addition to quantitatitve, qualitative advantages are also available as they do not contain logical
mistakes, i.e giving donations to wealthiest communities and rearranging community positions by
municipal income per capita.
Besides the new approach to income distribution, new self-government system is proposed with
bigger communities based on attachment of rural to urban communities. According to this, 49
communities are meant to be formed leading to 10% reduction of Gini ratio. Providing that two
simultaneous proposals realization can bring Gini ratio reduction to 7-8%.
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ԱՐՓԵՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. եկամուտներ, սոցիալական, զբաղվածություն,
ճգնաժամ, աղքատություն, բարեկեցություն,
կենսամակարդակ
Բնակչության բարեկեցությունը երկրի տնտեսության զարգացման գրավականն է: Անցումային
տնտեսությամբ երկրներում հատկապես կարևորվում է սոցիալական քաղաքականությունը, որի
արդյունավետ իրականացմամբ է պայմանավորված բնակչության բարեկեցության ապահովումը:
ՀՀ-ում, աղքատության հիմնախնդիրը դեռևս չլուծված, վրա հասավ համաշխարհային ճգնաժամը,
ինչ էլ ավելի բարդացրեց իրավիճակը: Այսօր այդ հիմնախնդրի լուծումը պահանջում է քաղաքական կամք, հստակ և նպատակասլաց քայլեր, եկամուտների վերաբաշխման մեխանիզմների կատարելագործում և կիրառում՝ չբացառելով տնտեսական աճի հնարավորությունները:

Սոցիալական քաղաքականությունը պետության համակողմանի գործունեությունն է`
նպատակաուղղված բնակչության եկամուտների ձևավորմանը, զբաղվածության ապահովմանը, սոցիալական պաշտպանության համակարգի ստեղծմանը: Մեզանում գոյություն
ունեն սոցիալական քաղաքականության տարբեր բնորոշումներ: Այն երբեմն դիտվում է որպես պետության կողմից իրականացվող քաղաքականություն, գործողությունների ամբողջություն, որն ուղղված է սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը, եկամուտների, բնակչության կենսամակարդակի պահպանմանը, զբաղվածության ապահովմանը, սոցիալական ոլորտի ճյուղերի աջակցությանը, սոցիալական ընդհարումները կանխարգելելուն:
Լայն իմաստով, սոցիալական քաղաքականությունը մակրոտնտեսական կարգավորման
ուղղություններից է, որի խնդիրն է հասարակության սոցիալական կայունության ապահովումը և երկրի քաղաքացիների համար միատեսակ «ելակետային պայմանների» ստեղծումը1:
Դեռևս դասականների աշխատություններում կարելի է հանդիպել սոցիալական քաղաքականության առանձին տարրերի տնտեսական գնահատմանը: Ա. Սմիթը արտահայտվում էր կրթական համակարգին պետության կողմից աջակցելու, ֆինանսավորելու օգտին: Ջ. Միլը նշում էր. «Կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ կառավարություններն իրենց վրա
են վերցնում իրավասությունները և իրականացնում համապատասխան գործառույթներ
միայն նրա համար, որ դա ծառայում է ընդհանուր շահերին»2:
Սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը զուգընթաց, տնտեսական գործընթացների կարգավորման գործում աճում է սոցիալական քաղաքականության դերը: 20-րդ դարի սկզբնե1
2

Чепурин М., Киселева Е., Курс экономической теории, “АСА”, 2005.
Милль Дж., Основы политической экономии, “Прогресс”, М., 1980.
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րից տնտեսագետները մշակեցին սոցիալական քաղաքականության տարբեր մոդելներ՝
«բարեկեցության պետություն», գերմանական «սոցիալական պետություն» և այլն: Տնտեսագետների մի մասը քննադատում է «բարեկեցության պետությունը», կողմ է տնտեսության ազատականացմանն ու պետական միջամտությունը նվազագույնի հասցնելուն (Ռ.
Տիտմուս, Պ. Տաունսենդ): Ըստ նրանց՝ շուկայական գործառույթներում պետական միջամտության ավելացումը հանգեցնում է ազգային տնտեսության տնտեսական արդյունավետության նվազեցմանը, տնտեսական աճի անկմանը, տնտեսավարող սուբյեկտների ակտիվության թուլացմանը, արդյունքում՝ նվազում է զբաղվածությունը, ուժեղանում` սոցիալական անհավասարությունը: Հետևաբար՝ կրճատվում է սոցիալական քաղաքականության իրականացման նյութական հիմքը:
Շատ տնտեսագետների կարծիքով սոցիալական քաղաքականությունը ստեղծում է
սոցիալական կայունության, ներդրումային բարենպաստ միջավայրի, աշխատուժի կառուցվածքի ու որակի բարելավման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, կենսամակարդակի
բարձրացման, տնտեսական աճի ապահովման կայուն նախապայման:
Զարգացած մի շարք երկրների փորձը վկայում է, որ ազգային եկամտի վրա հիմնված
էքստենսիվ սոցիալական քաղաքականությունն այնքան էլ արդյունավետ չէ: Սա նշանակում է, որ պետք է անցում կատարել սոցիալական քաղաքականության ինտենսիվ ձևին,
որը թույլ կտա բարձրացնել սոցիալական քաղաքականության տնտեսական արդյունավետությունը պետական ծախսումների միևնույն և նույնիսկ ավելի քիչ մակարդակի պայմաններում, լուծել սոցիալական խնդիրները հիմնականում սուբյեկտների ինքնազարգացման, ինքնապաշտպանության, ինքնահաստատման, ինքնապատասխանատվության միջոցով: Շատ երկրներում վերջին տարիներին զգալիորեն փոխվել է սոցիալական պատասխանատվության հարաբերակցությունը պետության, բիզնեսի և անհատների միջև՝
որոշ չափով թեթևացնելով պետության բեռը: Սա նշանակում է, որ անցում է կատարվել
սոցիալական քաղաքականության կառավարման մակրոմակարդակից միկրոմակարդակ.
դա է պատճառը, որ սոցիալական ապահովության ժամանակակից համակարգն անվանում են նեոկորպորատիվ: Դա նշանակում է, որ պետությունն աստիճանաբար թուլացնում է սոցիալական ոլորտում զբաղեցրած դիրքերը և խթանում մասնավոր նախաձեռնությունը: Նախկին մոդելից, որին բնորոշ էին տրանսֆերտները, հավասարարական միտումները, անցում է կատարվում սոցիալական քաղաքականության անհատականացմանը:
Սոցիալական քաղաքականության զարգացման գործում մեծ դեր են խաղացել ինստիտուցիոնալ-սոցիոլոգիական ուղղության ներկայացուցիչների (Ջ. Գելբրեյտ, Ջ. Բել) տեսական դրույթները: Նրանք հանդես էին գալիս սոցիալական ծրագրերի ընդլայնման օգտին, կարծում էին, որ հասարակության զարգացման հիմքում արտադրության ոլորտում
տեխնիկայի մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն էին, կարևորում էին կրթությունը, որակավորման բարձր մակարդակը: Նրանց կարծիքով պետության տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակը երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովումն է:
Մեր օրերում պետականի կողքին հանդես են գալիս հասարակական կազմակերպություններ, բարեգործական միություններ, անհատներ, որոնք ևս սոցիալական քաղաքա337

կանության ակտիվ կրողներ են: Այս բազմազանության մեջ, սոցիալական քաղաքականության իրականացման գործում, պետության դերը յուրահատուկ է սոցիալական կայունության, սոցիալական խմբերի և ողջ հասարակության սոցիալական դրության բարելավման գործում: Սոցիալական քաղաքականության նպատակն է բնակչության եկամուտների կայուն աճի ապահովման համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը, որին
կարելի է հասնել տնտեսական ակտիվության բարձրացման, զբաղվածության ապահովման, տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչությանը օժանդակություն ցուցաբերելու միջոցով: Անցումային տնտեսությամբ երկրներում բնակչության որոշակի մասն անմիջապես չի կարող
հարմարվել շուկային և գոյատևել առանց պետական օժանդակության: Շուկայական մոդելի կիրառումը սոցիալական քաղաքականության ոլորտում կործանարար կարող է լինել
բնակչության խոցելի խմբերի համար: Սոցիալական քաղաքականության նպատակը բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումն է: Բ.Ա.Ռայզենբերգի ձևակերպմամբ՝ կենսամակարդակը պայմանների ու ցուցանիշների ամբողջություն է, որը բնութագրում է մարդկանց հիմնական, կենսական պահանջմունքների բավարարման չափը1: Շատ գիտնականներ կենսամակարդակը նույնացնում են բարեկեցության, ապրելակերպի, կյանքի նվազագույն չափորոշչի, կյանքի որակի հասկացությունների հետ, այսինքն` այն ամենի հետ,
ինչը պայմանավորում է մարդու կենսագործունեությունն ու զարգացումն ամբողջությամբ:
Ըստ Վ. Բալիկոևի՝ հասարակական բարեկեցության մակարդակը մարդկանց նյութական
բարիքներով, ծառայություններով, հետևաբար՝ կյանքի պայմաններով ապահովվածության աստիճանն է, որն անհրաժեշտ է նրանց հարմարավետ ու անվտանգ գոյության համար2: Որոշ հեղինակներ կենսամակարդակը ներկայացնում են որպես բարեկեցության
բաղկացուցիչ մաս: Նրանց կարծիքով բարեկեցությունը լայն հասկացություն է և ներառում է կենսամակարդակը, ապրելակերպը և կյանքի որակը:
ՀՀ ԱՎԾ տեղեկագրերում ներառված են կենսամակարդակը բնութագրող մի շարք
ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են տնային տնտեսությունների եկամուտների ու ծախսերի, առողջության, բնակարանային, սննդի և կենսագործունեության այլ ոլորտներ: Նշված
ցուցանիշներն ամբողջությամբ չեն բնութագրում կենսամակարդակի տարբեր կողմերը,
քանի որ չեն արտացոլում բնակչության բոլոր եկամուտները: Ժամանակակից պայմաններում անհրաժեշտ է ներառել նաև գործատուներին, վարձակալությամբ աշխատողներին,
առանց վարձատրության ընտանեկան կազմակերպություններում աշխատողներին վերաբերող ցուցանիշները, ինչպես նաև ազատ ժամանակի վերաբերյալ տվյալները:
Կենսամակարդակի ամփոփ ցուցանիշ է ՄԱԿ-ի կողմից մշակված մարդկային զարգացման համաթիվը (ՄԶՀ), որը հաշվարկվում է երեք ցուցանիշների հիման վրա. սպասվող կյանքի տևողություն, կրթական մակարդակ և բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ
մեծություն: Այս համաթիվն ունի մի շարք առավելություններ. պատկերացում է տալիս երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին, արտացոլում է կենսամակարդակը բնութա1
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գրող կարևորագույն ցուցանիշները` առողջությունը, կրթությունը, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱն, ցույց է տալիս, թե մարդկային ներուժի կուտակման ու զարգացման որ մակարդակում
են գտնվում երկրները: Ըստ «Մարդկային զարգացման ինդեքս 2013» ամենամյա զեկույցի՝
ՀՀ-ն զբաղեցնում է 87-րդ տեղը, ինչը հարևան երկրների շարքում ամենացածրն է (բացառությամբ Թուրքիայի): Ընդ որում, նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանը դիրքերը
զիջել է մեկ կետով1:
Կենսամակարդակի գնահատման առումով կարևորվում է եկամուտների բաշխման
հիմնախնդիրը: ՀՀ բնակչության եկամուտների անհավասարության խորացման գործում
մեծ դեր խաղացին սեփականության հարաբերություններում տեղի ունեցած փոփոխությունները: Այսօր բնակչության տարբեր խավերի եկամուտների բևեռացման կրճատումը
հրատապ լուծում է պահանջում: ՀՀ-ում սոցիալական լարվածության հիմնական պատճառը ոչ միայն եկամուտների տարբերակումն է, այլև դրանց չափից դուրս ցածր մակարդակը: Կարճ ժամանակահատվածում առավել նպատակային է աշխատավարձի և սոցիալական վճարների ինդեքսավորումը: Իսկ պետության երկարաժամկետ լուծում պահանջող
խնդիրը օտարերկրյա և տեղական ներդրումների խթանման միջոցով տնտեսական աճի
ապահովումը և արդյունավետ հակաինֆլյացիոն քաղաքականության մշակումն ու իրականացումն է:
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը զգալիորեն հարվածեց նաև ՀՀ
տնտեսությանը: 2009 թ. աղքատության մակարդակն առաջին անգամ 1998 թ. հետո աճեց:
Բնակչության բարեկեցության, կենսամակարդակի գնահատման կարևոր ցուցանիշ է աղքատության մակարդակը: Կենսամակարդակի փոփոխության շարժընթացը ներկայացվում է նյութական և ոչ նյութական աղքատության տեսանկյունից2: Ոչ նյութական աղքատությունը բնութագրվում է վատ առողջությամբ, կրթության ցածր մակարդակով, անգրագիտությամբ, սոցիալական անտեսվածությամբ, իրավունքների և խոսքի ազատության բացակայությամբ: Ըստ Համաշխարհային բանկի սահմանման՝ աղքատությունը որոշակի
կենսամակարդակի ընդունելի նվազագույնի ապահովման անկարողությունն է:
Վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո թեև 2012 թ. 2011 թ. համեմատ
ՀՀ-ում աղքատության մակարդակը նվազել է, սակայն 2008 թ. համեմատ դրա մակարդակը, խորությունն ու սրությունը դեռևս գերազանցում են այն: 2012 թ. աղքատների թիվը
980 հազար, շատ աղքատներինը՝ 408 հազար, իսկ ծայրահեղ աղքատներինը` 85 հազար
էր: 2012 թ. տվյալներով ՀՀ-ում աղքատության մակարդակը չի տարբերակվում ըստ քաղաքային (32.5%) և գյուղական բնակավայրերի (32.1%):
Ընդ որում, աղքատության մակարդակը միջին հանրապետականից բարձր է Շիրակի,
Կոտայքի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերում: 2008-2012 թթ. աղքատության մակարդակի ցուցանիշներն աճել են բոլոր մարզերում և Երևանում, բացառությամբ Վայոց ձորի: Համեմատաբար արագ տեմպերով աճ գրանցվել է Արմավիրի` 1.4
անգամ, Սյունիքի մարզում և Երևանում` 1.3 անգամ, Տավուշում` 1.2 անգամ: Աճել է նաև
1
2

Մարդկային զարգացման ինդեքս-2013:
ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը (վիճակագրական վերլուծական զեկույց), ՀՀ ԱՎԾ, Ե., 2013:
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ծայրահեղ աղքատության մակարդակը Երևանում և բոլոր մարզերում` բացի Սյունիքի և
Վայոց ձորի մարզերից:
Աղքատության մակարդակի՝ ըստ սպառման և ըստ եկամտի ցուցանիշների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ-ում 2008-2012 թթ. եկամտի ցուցանիշների հիման վրա
գնահատված աղքատության մակարդակը մի փոքր բարձր է, քան սպառմանը՝ որպես բարեկեցության աստիճանի գնահատմամբ ստացված արդյունք: Այդ տարբերությունը հիմնականում բացատրվում է սպառման բաշխման համեմատությամբ եկամուտների բաշխման
առավել բարձր անհավասարությամբ:
Փաստացի տվյալները վկայում են, որ եթե ՀՀ-ում 2008-2012 թթ. աղքատ բնակչության սպառումը նվազել է, ապա ընդհանուր սպառումն աճել է (տարեկան -0.4% և 1.5%՝
համապատասխանաբար): Մինչդեռ ծայրահեղ աղքատների սպառումը աղքատների համեմատ նվազել է ավելի դանդաղ տեմպերով (տարեկան -0.3% և -0.4%՝ համապատասխանաբար): Այս համատեքստում, մեր կարծիքով, զարգացման ներկա փուլում ՀՀ սոցիալական քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի հատկապես աղքատության հիմնախնդրի լուծմանը` եկամուտների վերաբաշխման մեխանիզմի կատարելագործմամբ:

АРПЕНИК МУРАДЯН
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: доходы, занятость, кризис, нищета,
благосостояние, уровень жизни
Благосостояние населения – гарантия экономического развития страны. В странах переходного периода особенно выделяется социальная политика, эффективностью которой обусловлено обеспечение благосостояния населения. На нерешенную проблему нищеты населения
РА нахлынул всемирный кризис, что еще более осложнило ситуацию. Сегодня решение этой
проблемы требует четкой и целеустремленной политики: посредством разработки и применения механизмов перераспределения доходов паралельно экономическому росту.

ARPENIK MURADYAN
SOCIAL POLICY AND POPULATION WELFARE
Key Words: incomes, employment, crisis, poverty, welfare,
living-standard
Population welfare is a country's guarantee for economic development. Social policy stands out in
countries with transition period the effectiveness of which determines population welfare. Poverty issue
still unsolved in RA was complicated with world crisis outbreak. Currently, it requires precise and
purposeful policy implemantation: via development and application of income distribution mechanisms
parallel with economic growth.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. անվանական փոխարժեք, իրական փոխարժեք, արդյունավետ փոխարժեք, մակրոտնտեսական կարգավորման գործիք, մրցունակություն, արժույթի առաջարկ, արժույթի
պահանջարկ
Հաշվի առնելով հետազոտության տեսական հիմքերի ամրապնդման տեսանկյունից ներքին և
արտաքին մակրոտնտեսական հավասարակշռության ապահովման մեխանիզմում փոխարժեքի դերի արժևորման կարևորությունը՝ հոդվածում բացահայտվել է փոխարժեքի էությունը` տնտեսագիտական գրականությունում առավել հաճախ հանդիպող սահմանումների քննական մեկնաբանմամբ:

Տարբեր երկրների ինստիտուցիոնալ միավորների միջև փոխադարձ կապերի զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է որոշակի մեխանիզմի առկայություն, որը թույլ կտա
համեմատել երկրների տնտեսական զարգացման ցուցանիշները, վճարել արտասահմանյան ապրանքների ձեռքբերման դիմաց: Այդպիսի մեխանիզմ է փոխարժեքը, որը անհրաժեշտություն է համաշխարհային արտարժութային շուկաներում ազգային արժույթների
առք ու վաճառքը, միջազգային առևտրի կազմակերպումն ու իրականացումը սպասարկելու, կապիտալի և ֆինանսների միջպետական հոսքերի ծավալների հաշվարկման, համաշխարհային և ազգային շուկաներում գների մակարդակի հաշվարկման, ինչպես նաև տարբեր երկրներում արտարժույթով կամ ազգային արժույթով արտահայտված գնային ինդեքսների համեմատման, բանկերի և կազմակերպությունների արտարժույթով հաշիվների պարբերական վերագնահատման համար:
Փոխարժեքի էության բացահայտման և տնտեսագիտական բովանդակության մեկնաբանման նկատառումով ներկայացնենք փոխարժեքի երկու հիմնական տարատեսակ
հանդիսացող անվանական և իրական փոխարժեքների` տնտեսագիտական գրականությունում առավել հաճախ հանդիպող մի քանի սահմանումներ:
Անվանական փոխարժեքը (փոխանակային կուրսը) այն հարաբերակցությունն է,
որով երկու երկրների ազգային արժույթները փոխանակվում են մեկը մյուսով1: Անվանական փոխանակային կուրսը երկու արժույթների միջև որոշվում է երկու եղանակով` որպես
ներքին արժույթի գին` արտահայտված միավոր արտարժույթով և որպես արտարժույթի
գին` արտահայտված ներքին արժույթի միավորով2:
1
2

Мэнкью Н., Тейлор М., Макроэкономика, 2–е изд., СПб., Питер, 2013, с. 321.
Бланшар О., Макроэкономика, учебник, пер. с англ., Высшая школа экономики, М., изд. дом Гос. ун-таВысшей школы экономики, 2010, с. 403-404.
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Անվանական փոխանակային կուրսը երկու երկրների արժույթների հարաբերական
գինն է, այսինքն՝ մի արժույթի գինն Է` մյուսով արտահայտված1: Անվանական փոխանակային կուրսը երկու երկրների արժույթների հարաբերական գինն է, կամ մի երկրի արժույթն է՝ արտահայտված այլ երկրի արժութային միավորով2: Անվանական փոխանակային կուրսը երկու երկրների ազգային արժույթների փոխանակման հարաբերակցությունն
է3: Մեկ այլ սահմանմամբ փոխաժեքը մեկ արժույթը մեկ այլ արժույթով վերահաշվարկման գործակից է` համադրելով արտարժույթային շուկայում առաջարկը և պահանջարկը4:
Տնտեսագիտական գրականության մեջ առավել ընդունված է փոխարժեքի հետևյալ սահմանումը. փոխարժեքը տվյալ երկրի ազգային արժույթի միավորի գինն է` արտահայտված մեկ այլ երկրի արժութային միավորով: Մի երկրի դրամական միավորի գինը` արտահայտված այլ երկրի դրամական միավորով կամ միջազգային դրամական միավորով, կոչվում է արժույթի փոխարժեք5: Այսինքն՝ փոխարժեքը տարբեր երկրների դրամական միավորների հարաբերակցությունն է: Ըստ էության, փոխարժեքը ազգային արժույթի և արտարժույթի հարաբերակցությունն է, որը սահմանվում է դրանց գնողունակությամբ և մի
շարք այլ գործոններով:
Արժույթի փոխարժեքը, որպես երկու արժույթների բազային գների հարաբերակցություն, կարող է ամրագրվել օրենսդրորեն սահմանված կարգով կամ էլ որոշվել գնանշման
միջոցով արժույթի առաջարկից ու պահանջարկից կախված` պայմանավորված այն հանգամանքով, թե փոխարժեքի ինչ համակարգ է ընտրել տվյալ երկիրը:
Արժույթի գնանշումը արժույթի փոխարժեքի որոշումն է շուկայական մեխանիզմի հիման վրա: Սովորաբար, կիրառվում է արժույթի գնանշման երկու մեթոդ` ուղղակի և անուղղակի (հակադարձ): Ուղղակի գնանշումը ազգային արժույթի միավորի արտահայտումն
է արտարժույթի որոշակի քանակի միավորներով, իսկ հակադարձ գնանշումը` ազգային
արժույթի որոշակի քանակի միավորների արտահայտումն է արտարժույթի մեկ միավորով: Գոյություն ունի նաև խաչաձև գնանշում, որի դեպքում երկու արժույթների փոխարժեքները որոշվում են` առանձին-առանձին այդ փոխարժեքները մեկ այլ, երրորդ երկրի
արժույթի փոխարժեքի հետ հարաբերակցելով: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային հաշվարկների հիմնական մասը կատարվում է ԱՄՆ դոլարով, որպես երրորդ
արժույթ սովորաբար հանդես է գալիս ԱՄՆ դոլարը:

1

Агапова Т., Серегина С., Макроэкономика, учебник, под общей ред. д.э.н., проф. А. Сидоровича, 5–е изд.,
перераб. и доп., М., “Дело и Сервис”, 2002, с. 350.
2
Курс экономической теории: учебник, 5–е изд., перераб. и доп., Киров, «АСА», 2004, с. 722.
3
Կիրակոսյան Գ., Ղուշչյան Հ., Տիգրանյան Ի., Տնտեսագիտական բացատրական բառարան, Ե., «Տնտեսագետ», 1999, էջ 423:
4
Шмырева А., Колесников В., Климов А., Международные валютно-кредитные отношения, СПб, Питер,
2002, с. 51-52.
5
Krugman P., Obstfefld M., Melitz M., International Economics, Тheory and Policy, 2012, p. 320-324.
Киреев А., Международная экономика, часть вторая, М., 2001, с. 40-57. Ղուշչյան Հ., Ավագյան Գ., Մակրոտնտեսական կարգավորում, Ե., 2008, էջ 189-193:
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ՀՀ-ում արտարժույթների մեկ միավորն արտահայտվում է ՀՀ դրամով, այլ կերպ
ասած` ՀՀ դրամն է այլ արժույթների չափման միավորը: ՀՀ կենտրոնական բանկը ամեն
օր հայտարարում է արտարժույթի նկատմամբ (բացի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հատուկ փոխառության իրավունքներից) ՀՀ դրամի հաշվարկային, առք ու վաճառքի
փոխարժեքները, որոնք սահմանվում են ուղիղ գնանշման եղանակով` արտարժույթի 1, 10
կամ 10-ին պատիկ միավորի գինը` արտահայտված ՀՀ դրամով1:
Այն դեպքերում, երբ երկու երկրների արժույթները միմյանց հետ չեն փոխանակվում,
կամ այդ փոխանակությունն իրականացվում է աննշան ծավալներով, կիրառվում է կրոս
փոխարժեքը, որը ստացվում է հաշվարկային եղանակով, որևէ երրորդ` գործընկեր երկրի
արժույթի օգնությամբ և ներկայացնում է երկու արժույթների հարաբերակցություն, որը
բխում է երրորդ արժույթի նկատմամբ այդ արժույթների հարաբերակցությունից:
Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական դրամի փոխարժեքը որոշվում է՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի: ԿԲ-ն հայտարարում Է արտարժույթի ամենօրյա առք ու վաճառքի փոխարժեքները նախորդ օրը ֆինանսական շուկայում ձևավորված փոխարժեքների հիման վրա, որոնց միջնակետը (միջին կշռված մեծությունը) ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի հաշվարկային փոխարժեքն է: Ունենալով
ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքը` կրոս-փոխարժեքի միջոցով սահմանվում է
դրամի փոխարժեքն այլ արժույթների նկատմամբ2:
Փաստորեն, տնտեսագիտության մեջ կայունացել է այն ըմբռնումը, որ անվանական
փոխարժեքը մեկ արժույթի գինն է` արտահայտված մեկ այլ արժույթով: Ինչպես ցանկացած գին, այն որոշվում է արժութային շուկայում արժույթների առաջարկի և պահանջարկի հիման վրա: Անվանական փոխարժեքը առավել ընդունված և կիրառելի է ընթացիկ
գործարքների և գործընկերների հետ հաշվարկների իրականացման ժամանակ, իսկ երկարաժամկետ հատվածում կարող են տեղի ունենալ իրական փոխարժեքի փոփոխություններ` կապված ներքին և արտաքին շուկաներում գնաճի մակարդակների փոփոխությունների ազդեցության հետ:
Իրական փոխարժեքը հարաբերակցություն է, որով մի երկրի ապրանքներն ու ծառայությունները փոխանակվում են մեկ այլ երկրի ապրանքներով ու ծառայություններով3: Արժույթի իրական փոխանակային կուրս ասելով հասկացվում է իրական փոխանակային
կուրսի ցուցանիշը՝ ReR=eP*/P: Այս ցուցանիշը նկարագրող լավագույն օրինակներից է
Մակ Դոնալդսի որևէ ապրանքատեսակի համեմատումը՝ երկու տարբեր երկրների արժույթներով արտահայտված4: Արտասահմանյան ապրանքների գինը, արտահայտված
ներքին արտադրության ապրանքների քանակով, կոչվում է իրական փոխանակային
1

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը՝ «ՀՀ ԿԲ կողմից ՀՀ դրամի հաշվարկային փոխարժեքի սահմանման կարգը» հաստատելու մասին/ 5 ապրիլ, 2006 թ.:
2
«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդ. 24.11.2004:
3
Мэнкью Н., Тейлор М., Макроэкономика. 2–е изд., СПб, Питер, 2013, с.323.
4
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/09/pdf/basics.pdf
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կուրս1: Իրական փոխանակային կուրսը երկու երկրներում արտադրված ապրանքների
հարաբերական գինն է2: Իրական փոխանակային կուրսը բնութագրում է այն հարաբերակցությունը, երբ մի երկրի ապրանքները կարող են փոխանակվել այլ երկրի ապրանքների հետ3: Իրական փոխարժեքը անվանական փոխարժեքն է` հաշվի առնելով գների
մակարդակի փոփոխությունը սեփական և համեմատվող երկրներում այս կամ այն գնային ինդեքսի միջոցով4: Իրական փոխարժեքը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության մրցունակության չափման հիմնական ցուցանիշն է և որոշում է դրա արտադրության և սպառման կառուցվածքը: Մյուս կողմից, իրական փոխարժեքը այն մակրոտնտեսական ցուցանիշն է, որն ապահովում է երկրի արտաքին և ներքին հաշվեկշռվածությունը5: Փոխարժեքի դերը կարևորվում է նաև երկրների մրցունակության մակարդակի գնահատման ժամանակ:
Սովորաբար, երկրի մրցունակության գնահատման համար մասնագիտական գրականության մեջ տարբերակում են իրական փոխարժեքի երկու տեսակ` ներքին իրական փոխարժեք, որը հաշվարկվում է որպես երկրի արտահանելի հատվածի գների հարաբերություն ոչ արտահանելի հատվածի գներին, և արտաքին իրական փոխարժեք, որը հաշվարկվում է որպես տվյալ երկրի և գործընկեր կամ մրցակից երկրների գների հարաբերություն`
ըստ մեկ արժույթի:
Իրական փոխարժեքը ևս լիարժեք ցուցանիշ չէ: Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, թե ինչ արժույթի հետ է գնանշվում ազգային արժույթը, ապա փոխարժեքի շարժընթացը կարող է խիստ տարբեր լինել: Այլ կերպ ասած` նույն արժույթի փոխարժեքը կարող
է աճել որևէ երկրի արժույթի և միաժամանակ նվազել` այլերկրների արժույթների նկատմամբ: Ուստի այս կամ այն արժույթի նկատմամբ ազգային արժույթի շարժընթացի վերաբերյալ առավել ամբողջական գնահատական ստանալու համար նպատակահարմար է արդյունավետ արժութային փոխարժեքի կիրառումը: Արդյունավետ փոխարժեքը ցույց է տալիս ազգային արժույթի փոխարժեքի միջինացված շարժընթացը ոչ թե մեկ, այլ մի քանի՝
երկրի համար ավելի կարևոր արժույթներից բաղկացած «զամբյուղի» համար: Տարբերում
են արդյունավետ փոխարժեքի երկու տարատեսակ` անվանական և իրական:
Անվանական արդյունավետ փոխարժեքը հաշվարկվում է որպես ազգային և արտասահմանյան արժույթների հարաբերակցություն` հաշվի առնելով այդ երկրներից յուրաքանչյուրի հետ առևտրային շրջանառության տեսակարար կշիռը տվյալ երկրի ընդհանուր
արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ:

1

Бланшар О., Макроэкономика, учебник, пер. с англ., М., изд. дом Гос. ун-та- Высшей школы экономики,
2010, с. 403.
2
Агапова Т., Серегина С., Макроэкономика, учебник, под общей ред. д.э.н., проф. А. Сидоровича, 5–е изд.,
перераб. и доп., М., “Дело и Сервис”, 2002, с. 353.
3
Курс экономической теории, учебник, 5–е изд., перераб. и доп., Киров, «АСА», 2004 с. 723.
4
Киреев А., Международная экономика, часть вторая, М., 2001, с. 43.
5
ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայք` www.cba.am, 1-2-3 մոդելով հավասարակշիռ իրական փոխարժեքի գնահատումը Հայաստանի օրինակով, ՀՀ ԿԲ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների բաժին, Ե., 2006:
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Ինչպես և անվանական փոխարժեքի դեպքում, իրական փախարժեքի շարժի դիտարկման համար ևս առավել նպատակահարմար է հաշվարկել իրական արդյունավետ
փոխարժեքը: Իրական արդյունավետ փոխարժեքը անվանական արդյունավետ փոխարժեքն է` ճշգրտված տվյալ երկրի և գործընկեր երկրների գների մակարդակի փոփոխությամբ: Այսինքն` այն իրենից ներկայացնում է երկկողմանի իրական փոխարժեքների
կշռված միջինը: Իրական արդյունավետ փոխարժեքը երկրի մրցունակությունը միջազգային շուկայում բնութագրող հիմնական ցուցանիշն է: Իրական արդյունավետ փոխարժեքը
ցույց է տալիս մեր և գործընկեր երկրների միջև հարաբերական գների վարքագիծը՝ բերված մեկ արժույթի:
Այս դիտարկման լույսով հիմք ունենք եզրակացնելու, որ ժամանակակից տնտեսագիտական գրականության մեջ որոշ տնտեսագետների կարծիքները փոխարժեքի էության
բացահայտման և բովանդակության մեկնաբանման հարցում ոչ միայն չեն հակասում միմյանց, այլ լրացնում ու ավելի ամբողջական են դարձնում հիմնախնդրի դիտարկումը:
Կարևորվում է փոխարժեքի` երկու տեսանկյունով ուսումնասիրությունը, քանի որ դա դիտարկվում է և որպես մակրոտնտեսական կարգավորման գործիք, և որպես դրամավարկային քաղաքականության նպատակ: Գլոբալացման պայմաններում մեծանում է փոխանակային կուրսի` որպես տնտեսության կարգավորման գործիքի դերը, քանի որ դրա փոփոխություններից են կախված տնտեսության բազմաթիվ պարամետրերը և տնտեսական
իրավիճակի բնութագրիչները: Արտաքին առևտրի ազատականացումը, ազատ առևտրի
սկզբունքների որդեգրումը իրական փոխարժեքը վերածում են վճարային հաշվեկշռի, և
առաջին հերթին, ընթացիկ գործարքների հաշիվը կարգավորող հիմնական գործիքի:

ЛУСИНЕ МХИТАРЯН
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
Ключевые слова: номинальная ставка, реальный курс, эффективный курс, инструмент макроэкономического регулирования, конкурентоспособность, валютные предложения, валютный спрос
Учитывая важность оценки роли валютного курса в механизме обеспечения внутренней и
внешней макроэкономической сбалансированности с точки зрения укрепления теоретических
основ исследований, в статье выявлена сущность валютного курса с критической интерпретацией определений, наиболее часто встречающихся в экономической литературе.
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LUSINE MKHITARYAN
EXCHANGE RATE INTERPRETATION IN ECONOMIC TERMS
Key Words:

nominal rate, real rate, efficiency rate, macroeconomic regulation instrument, competitiveness, currency offers, currency demand

The article reveals exchange rate nature with critical interpretation of most frequently used
definitions found in economic literature, taking into consideration important role of exchange rate in
assuring internal and external macroeconomic balance from the viewpoint of strengthening theoretical
foundations.

ԼՈՒՍԻՆԵ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. արտաքին կայունություն, վճարային հաշվեկշիռ, ընթացիկ հաշիվ, վճարունակություն,
իրացվելիություն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ
Երկրի արտաքին կայունությունը պետության տնտեսական քաղաքականության նպատակն է,
որն ուղղված է կայուն արտաքին հաշիվների ապահովմանն այնպես, որ պետությունը կարողանա
կատարել իր ֆինանսական պարտավորությունները մյուս երկրների հետ: Հոդվածում ներկայացվել
է արտաքին կայունության տնտեսագիտական բովանդակությունը, քննարկվել են արտաքին կայունության սահմանման մի շարք տեսակետներ: Գրականության ուսումնասիրության արդյունքում
դիտարկվել են արտաքին կայունության գնահատման հիմնական գործոնները և մի շարք այլ տեսամեթոդաբանական հիմնահարցեր:

Երկրի տնտեսական կայունության ապահովման ենթատեքստում կարևոր նշանակություն ունի արտաքին կայունության ուսումնասիրությունը հնարավոր անկայուն շարժերը
բացահայտելու և տնտեսական քաղաքականության համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու համար:
Տնտեսության կայուն արտաքին հատվածը երկրի ներքին կայունության ամենամեծ
երաշխիքներից է: Այս առումով, կարևորվում է արտաքին հատվածի պետական կարգավորման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը: Վերջին տարիներին մեծ
ուշադրություն են դարձնում արտաքին անկայունության կամ անհաշվեկշռվածության
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խնդրին և՛ տնտեսական հետազոտություններում, և՛ տնտեսական քաղաքականություններում: Գլոբալ անհաշվեկշռվածությունը դարձավ 2008-2009 թթ. ճգնաժամի հիմնական
պատճառներից մեկը և շարունակում է մնալ համաշխարհային տնտեսության համար ռիսկային գործոն: Ինչպես ցույց է տալիս փորձը, զգալի արտաքին անհաշվեկշռվածությունը
վկայում է այն մասին, որ երկիրը գտնվում է լուրջ մակրոտնտեսական ռիսկի առջև1:
Ներկայացնենք արտաքին կայունության սահմանման մի քանի տեսակետներ: Ըստ
առաջին տեսակետի` արտաքին կայունությունը սահմանվում է որպես երկրի կարողություն՝ կատարելու իր միջազգային պայմանագրերով պայմանավորված պարտականությունները2: Սակայն հարկ է նշել, որ արտաքին կայունությունը չի սահմանափակվում միայն միջազգային պարտականությունների կատարմամբ, այն ավելի ընդգրկուն հասկացություն է և ներառում է այն բոլոր ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են տնտեսության
արտաքին հատվածը:
Այս առումով, ավելի ընդգրկուն է հաջորդ տեսակետը, ըստ որի՝ արտաքին կայունությունը կամ արտաքին հաշվեկշռվածությունը հիմնական հասկացություն է, որը նկարագրում է մի իրավիճակ, որտեղ տնտեսության արտաքին ցուցանիշները, որոնցից են վճարային հաշվեկշիռը, արտաքին պարտականությունները և փոխարժեքը, երկարաժամկետ
հատվածում գտնվում են կայուն մակարդակի վրա` առանց տնտեսության վրա բացասական ազդեցության3:
Մեկ այլ տեսակետի համաձայն` արտաքին կայունությունը արտաքին աշխարհի հետ
երկրի գործառնությունների կայունությունն է միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածում4: Սակայն ավելի հակիրճ և ընդհանրական է հետևյալ սահմանումը, ըստ որի՝ արտաքին կայունությունը պետության նպատակն է ապահովել ընթացիկ հաշվի կայունությունը,
սպասարկել արտաքին պարտավորությունները և խուսափել արժույթի տատանումներից:
Արտաքին կայունության գնահատման գործոններն են5՝
 Ընթացիկ հաշվի պակասուրդ. արտաքին կայունության գնահատման ամենաճիշտ
եղանակը արտաքին հաշիվների, մասնավորապես՝ ընթացիկ հաշվի կայունության
գնահատումն է: Որոշելով ընթացիկ հաշվի պակասուրդը ՀՆԱ-ի մեջ՝ արտահայտված տոկոսներով, հնարավորություն է տալիս կատարելու համեմատություններ
տարբեր երկրների հետ:
 Զուտ արտաքին պարտք. այս գործոնը թույլ է տալիս հետևել զուտ արտաքին
պարտք-ՀՆԱ հարաբերակցության փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում և տեսնել, թե երբ է պետության համար ավելի դժվարանում սպասարկել պարտքը:
1

Гурвич Е., Прилепский И., Как обеспечить внешнюю устойчивость российской экономики, “Вопросы
экономики”, № 9, 2013, с. 5.
2
www.swapyournotes.com/articledetail.html/455
3
www.writework.com/essay/external-balance-defining-problem-policy-implemented-deal
4
ՀՀ կենտրոնական բանկ, Ընթացիկ հաշվի կայունության գնահատման մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում, աշխատանքային փաստաթուղթ, Ե., 2012, էջ 3:
5
http://www.slideshare.net/TomWilkinson2/economics-hsc-topic-3
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Զուտ արտաքին պարտավորություններ. այս ցուցանիշը ներկայացնում է զուտ արտաքին պարտքի և զուտ արտաքին կապիտալի տարբերությունը:
 Առևտրի պայմաններ. արտահանման գների հարաբերությունը ներմուծման գներին շատ կարևոր ցուցանիշ է՝ գնահատելու ապրանքների և ծառայությունների
հաշվեկշռվածության մակարդակը:
 Փոխանակային կուրս. ազգային արժույթի տատանումները կարող են առաջացնել
փոփոխություններ վճարային հաշվեկշռում՝ ազդելով ինչպես տնտեսության միջազգային մրցունակության, այնպես էլ արտաքին պարտքի սպասարկման ծախսերի
վրա:
«Ըստ լայնորեն տարածված տեսակետի, ցանկալի փոխարժեքն այն է, երբ ընթացիկ
հաշիվը հավասարակշռված է. այս դեպքում երկիրը ներմուծման դիմաց վճարում է արտահանման, արտասահմանից ստացված եկամուտների ու տրանսֆերտների հաշվին, կապիտալի ներհոսքը հավասար է արտահոսքին, և երկրի միջազգային ներդրումային դիրքը չի փոփոխվում»1:
Աշխարհի հետ երկրի գործառնությունները գրանցվում են երկրի վճարային հաշվեկշռում, հետևաբար՝ արտաքին կայունության ապահովումը հանգում է վճարային հաշվեկշռի կայունության հիմնախնդրին: Վճարային հաշվեկշռի կայունությունը ենթադրում է մի
շարք փոխկապակցված պայմանների` վճարունակության, իրացվելիության և քաղաքականության կայունության ապահովում: Վճարունակության պայմանը ենթադրում է սպասվող
եկամտային հոսքերի միջոցով երկրի զուտ արտաքին պարտքի վճարման հնարավորություն միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածում: Իրացվելիության պայմանը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր առանձին տարվա արժութային հոսքերը (ընթացիկ և ֆինանսական հաշիվներ) պետք է լինեն հավասարակշռված` առանց ԿԲ պահուստների փոփոխության: Քաղաքականության կայունության պայմանը ենթադրում է, որ վճարունակության և
իրացվելիության պայմաններն ապահովվում են կայուն քաղաքականությամբ` առանց
հիմնախնդիրների:
Երկրի վճարային հաշվեկշռի կայունության և արտաքին հատվածի անհաշվեկշռվածությունների գնահատման տեսանկյունից, ընդհանուր առմամբ, կարևոր նշանակություն
ունի երկու տարբեր, բայց, միևնույն ժամանակ, փոխկապակցված հասկացությունների՝ ընթացիկ հաշվի կայունության (current account sustainability) և երկրի վճարունակության
(solvency) տարանջատումը:
Տնտեսությունը համարվում է վճարունակ, եթե առևտրային հաշվեկշռի ապագա ավելցուկների ներկա դիսկոնտավորված արժեքը հավասար է ընթացիկ արտաքին պարտքին:
Վճարունակությունը, համաձայն սույն ձևակերպման, ապահովված է, եթե երկիրը բավարարում է իր միջժամանակային բյուջետային սահմանափակումը, այսինքն՝ հնարավորություն ունի ապագայում ձևավորելու ընթացիկ հաշվի բավարար ավելցուկներ ներկա պարտավորությունների ամբողջությամբ կատարման համար: Բնականաբար, նման սահման1

Գրիգորյան Կ., Մակրոտնտեսական նորագույն մշակումներ, ուսումնական ձեռնարկ, Ե., «Տնտեսագետ»,
2009, Էջ 194:
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ման կիրառությունը դժվարանում է, քանի որ այն հենվում է ապագայում քաղաքականության որոշումների և տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ ենթադրությունների վրա,
որոնց հետ կապված անորոշությունները բավական մեծ են: Սա հանգեցնում է ընթացիկ
հաշվի կայունության գաղափարի ձևավորմանը: Լայն իմաստով, ընթացիկ հաշվի պակասուրդը համարվում է կայուն, եթե վերջինս չի շեղում տնտեսությունը երկարաժամկետ
հավասարակշռությունից:
Վերջինս տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ կառավարության ընթացիկ քաղաքականության շարունակականությունը և մասնավոր հատվածի ներկա վարքագիծը չեն հանգեցնում քաղաքականության կտրուկ փոփոխությունների (օրինակ` քաղաքականության
հանկարծակի կոշտացում, ինչը կարող է առաջացնել տնտեսական անկում) կամ առաջացնել արժութային ու վճարային հաշվեկշռի ճգնաժամեր: Բնականաբար, նման մոտեցումը ենթադրում է ընթացիկ հաշվի կայունության ուղենշային մակարդակի գնահատում:
Պատահական չէ, որ, հաճախ, գրականության մեջ առանձնացվում է նաև ավելցուկային
ընթացիկ հաշվի (excessive current account) հասկացությունը, որը վերաբերում է կապիտալի կատարյալ շարժունակության և արդյունավետ ֆինանսական շուկաների ենթադրությունների ներքո կառուցված տարբեր մոդելների և մոտեցումների հիման վրա գնահատված «օպտիմալ» ուղենշային (benchmark) մակարդակից ավելի ընթացիկ հաշվի պակասուրդներին:
Ընթացիկ հաշվի կայունության պարզագույն սահմանումներից մեկի համաձայն՝ վերջինիս մակարդակը կարելի է համարել կայուն այնքան ժամանակ, քանի դեռ օտարերկրյա ներդրողները պատրաստ են ֆինանսավորելու այն: Քանի որ օտարերկրյա ուղղակի
ներդրումները (ՕՈՒՆ) սովորաբար համարվում են կապիտալ հոսքերի առավել կայուն մասը, որը չի հանգեցնում արտաքին պարտքի մեծացմանը և քիչ է հակված ֆինանսական
շուկաներում ձևավորված տրամադրություններին, ու բացի այդ, նպաստում է երկրի արտադրական հնարավորությունների և արտահանման ներուժի մեծացմանն ու առաջացնում այլ դրական արտաքին ազդեցություններ (էքստերնալներ), որոնք երկարաժամկետ
հատվածում կարող են բարելավել ընթացիկ հաշիվը, հետևաբար, որպես ընթացիկ հաշվի կայունության գնահատման պարզագույն մոտեցում կարող է լինել դրա պակասուրդի`
ՕՈՒՆ-ներով ֆինանսավորվող մասի գնահատումը:
Անցումային շրջանի քաղաքական և տնտեսական բարդությունները, ներկա փուլում
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները և նոր ալիքի սպասումներն իրենց ազդեցությունն են թողնում ՀՀ տնտեսության ներքին և արտաքին կայունության վրա: ՀՀ
տնտեսությունը, դեռևս չունենալով համակողմանի զարգացած ֆինանսական շուկա, որը
կկարողանար ամբողջությամբ կլանել ներքին և արտաքին ցնցումները, դրանց արձագանքում է ՀՀ դրամի փոխարժեքի տատանումներով, որոնք առաջացնում են արտահանման և ներմուծման, տրանսֆերտների, եկամուտների և կապիտալի հոսքերի տատանումներ և ազդում երկրի վճարային հաշվեկշռի վրա: Նման իրավիճակում անհրաժեշտություն
է առաջանում տնտեսական քաղաքականության վերանայման և այդ ոլորտում նոր
սկզբունքների ու չափանիշների կիրառման:
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ЛУСИНЕ МУРАДЯН
КОММЕНТАРИИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ ВНЕШНЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Ключевые слова: внешняя стабильность, платежный баланс, текущий счет, платежеспособность,
прямые иностранные инвестиции
Цель экономической политики страны заключается во внешней стабильности, направленной на обеспечение стабильности внешних счетов, что помогает государству исполнять свои
финансовые обязательства перед другими странами. В статье представлено экономическое
содержание внешней стабильности; обсуждены некоторые точки зрения по вопросу формулировки внешней стабильности; в итоге изучения литературы рассмотрены основные факторы
оценки внешней стабильности, а также другие теоретико-методологические проблемы.

LUSINE MURADYAN
INTERPRETATIONS ON ECONOMIC CONTENTS OF EXTERNAL STABILITY
Key Words: external stability, balance of payments, current
account, creditworthiness, direct foreign
investments
External stability is the aim of government policy directed to providing external accounts stability,
therefore helping countries with fulfillment of their financial obligations to other countries. The article
presents economic contents of external stability and a number of external stability definitions. As a
result of literary study main factors in external stability assessment and other methodological issues are
considered.

ԱՆԱՀԻՏ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԻԲՐԵՎ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ
ՍՀԿ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆ
Հիմնաբառեր. սոցիալ-հոգեբանական գործոններ, կոլեկտիվ, հոգեբանական կլիմա, միջանձնային
փոխհարաբերություններ, կառավարման ոճ,
սեռատարիքային կազմ
Սոցիալ-հոգեբանական բոլոր գործոնները առանձին աշխատողների և նրանց խմբերի, կազմակերպությունների գործունեության մեջ մեծ նշանակություն ու ազդեցություն ունեն: Դրանց համալիրը ձևավորում է ցանկացած խմբի (կոլեկտիվի) հոգեբանական կլիման, որում, այլ հավասար
պայմաններում, էական նշանակություն ունեն միջանձնային փոխհարաբերությունները՝ և' հորիզո-
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նական, և' ուղղահայաց մակարդակներում: Հետևաբար՝ տնտեսության ու արտադրողական ուժերի զարգացման արդի փուլում դրանք արժանի են մեծ ուշադրության թե' գիտնականների, թե' գործարարների կողմից:

Արտադրական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետությունն որոշվում է մի շարք ցուցանիշներով: Սոցիալական հոգեբանների հետազոտությունը ցույց են
տալիս, որ կազմակերպության գործունեության համալիր գնահատականը կարող է տրվել
միայն այն դեպքում, եթե հաշվի են առված աշխատանքի պայմանների օբյեկտիվ (տնտեսական) և սուբյեկտիվ (սոցիալ-հոգեբանական) գործոնները:
Աշխատանքի պայմանների սոցիալ-հոգեբանական գործոնների խմբում, ըստ տարբեր
հեղինակների մոտեցումների, կարելի է առանձնացնել մի քանի ենթախումբ.
1. անձնակազմի սեռատարիքային կազմ. կոլեկտիվի, խմբի սեռային միատարր կառուցվածքը հանգեցնում է տարբեր, երբեմն անշրջելի հետևանքների,
2. անձնակազմի սոցիալական կառուցվածք. որոշվում է դրա աշխատողների կազմով՝
ըստ կրթության, որակավորման մակարդակի, արտադրական և տվյալ կազմակերպությունում ունեցած ստաժի, ընտանեկան վիճակի և այլ ցուցանիշների,
3. աշխատողների հետաքրքրությունների ամբողջություն և արժեքային կողմնորոշումներ. անձի հետաքրքրությունները, ձգտումները, համոզմունքներն ու աշխարհայացքն ակտիվության դրդող, վարքի գիտակցված դրդապատճառներ են,
4. կառավարման ոճ. գործում է արտադրական ստորաբաժանումներում և ամբողջ
կազմակերպությունում,
5. մարդկանց միջանձնային հարաբերություններ ու փոխհարաբերություններ. փոխադարձ կապերի համակարգն է կոլեկտիվի տարբեր խմբերի կամ մարդկանց միջև,
կարող են լինել պաշտոնական և անձնական, ձևական և ոչ ձևական, անմիջական
և միջնորդավորված, անհրաժեշտ և ոչ անհրաժեշտ, պարտադրված և կամավոր
ձևավորված ու այլ կապեր,
6. աշխատանքային խմբերում առկա հաղորդակցում. բարդ գործընթաց է, որն ընդգրկում է շփումների ձևավորումից մինչև փոխազդեցությունների ստեղծումը, դրա
ինտերակտիվ կողմը ենթադրում է գործընկերների ազդեցություն, փոխազդեցություն, որոնք կարող են կողմնորոշվել դեպի վերահսկողություն և հասկացում, կոմունիկատիվ կողմը՝ տեղեկատվության փոխանակում, իսկ պերցեպտիվ կողմը՝
հաղորդակցում միմյանց ընկալելու համար1։
Կազմակերպության ներքին միջավայրի սոցիալ-հոգեբանական կլիմայի կարևոր բաղադրիչներից են աշխատակիցների հարաբերություններն ու փոխհարաբերությունները:
Աշխատակիցների միջանձնային հարաբերությունների կարևորության մասին մատնանշել են շատ գիտնականներ՝ Ա.Ֆ.Լազուրսկին, Վ.Ն.Մյասիշչևը (անձի հարաբերությունների դրույթի հիմնադիրներից են), Ա.Ա.Ալեքսանդրովը (1993 թ.), Ա. Գ.Կիրանովը (1997 թ.),
Մ.Վ. Կլիշչևսկայան (1999 թ.) և այլք: Նրանք անձի ակտիվության հիմնախնդիրը կապում
1

Шикун А., Филинова И., Управленческая психология, учеб. пособие, “Аспект пресс”, М., 2002, с. 166.
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էին «հոգեկան հարաբերություններ» կատեգորիայի հետ, դիտարկելով դրա ամբողջական
բնույթը «սուբյեկտ-սուբյեկտ» և «սուբյեկտ-օբյեկտ» համակարգերի ենթատեքստում, որոնք
իրացվում են միջանձնային հարաբերությունների միջոցով:
Խմբում, կոլեկտիվում յուրաքանչյուր անձի վարքի առանձնահատկությունները, նրա
աշխատանքի արդյունքը որոշակի հակազդեցություն (ռեակցիա) են առաջացնում խմբի
մյուս անդամների շրջանում, նրանցից յուրաքանչյուրը տվյալ մարդու մասին վերաբերմունք է ձևավորում, և դրանով խմբում առաջանում է փոխհարաբերությունների որոշակի
համակարգ:
Առաջնային աշխատանքային խմբերում, կոլեկտիվներում առկա փոխհարաբերությունների բարդ համակարգում մարդիկ զբաղեցնում են որոշակի դիրք՝ հիմնված տվյալ խմբում
նրանց ունեցած ոչ ձևական՝ անձնական հեղինակության վրա: Այսպիսով՝ առաջնային աշխատանքային խումբը (կոլեկտիվը) միմյանց հետ կապված պաշտոնական դիրքերի (որոնցով աշխատակիցները ձեռք են բերում որոշակի իրավունքներ ու պարտականություններ)
և ոչ ձևական դիրքերի (հիմնված կոլեկտիվի անդամների իրական հեղինակության և խմբի
վրա նրանց ունեցած ազդեցության աստիճանի վրա) համակարգ է: Կոլեկտիվում առկա
(ձևավորված) փոխհարաբերությունները ներառում են 3 բաղադրիչ.
1. Իմացական՝ համատեղ գործունեության ընթացքում շրջապատողների անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունների ճանաչողության գործընթացն է:
Ընդ որում, փոքր և միջին կազմակերպություններում, ի տարբերություն խոշորների,
ավելի հեշտ է ճանաչել յուրաքանչյուր ենթակայի և գործընկերոջ առանձնահատկությունները, որպեսզի նրանցից յուրաքանչյուրի համար ընտրվի անհատական մոտեցում:
2. Հուզական՝ դրական կամ բացասական հույզեր` համակրանք, հակակրանք, բավարարվածություն կամ դժգոհություն սեփական անձից, շրջապատողներից, աշխատանքից, որոնք ծագում են կազմակերպության անդամների սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունների ազդեցության ներքո: Այս բաղադրիչը շատ կարևոր է,
քանի որ ցանկացած կազմակերպությունում միշտ էլ ոչ ձևական փոխհարաբերություններն ունեն գերակայություն:
3. Վարքագծային՝ համապատասխան գործողությունների, դիմախաղի, շարժումների,
խոսքի և ամբողջական արարքների միջոցով շրջապատի նկատմամբ սեփական
վերաբերմունքի արտահայտում:
Հորիզոնական փոխհարաբերություններից ունեցած բավարարվածության ցուցանիշները սերտորեն կապված են աշխատանքի, ինչպես նաև աշխատանքից ազատ ժամանակ
կոլեկտիվի անդամների շփումների հաճախականության հետ: Պաշտոնական իրավիճակներում անգամ մարդկանց միջև ձևավորվում են անձնական հարաբերություններ, և դրանք
չեն կարող չազդել կոլեկտիվի ընդհանուր մթնոլորտի, խմբում առկա փոխհարաբերությունների բնույթի, ոճի և տոնի վրա:
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Կազմակերպություններում փոխհարաբերությունների կառուցվածքում կարևոր նշանակություն ունի ղեկավարների ու ենթակաների միջև ձևավորված հարաբերությունների
համակարգը1: Կոլեկտիվի ղեկավարը դրանում հատուկ դեր ունի: Նա կարող է ձգտել ձևավորելու ինչպես ծառայողական՝ պաշտոնական (ձևավորվում են համատեղ մասնագիտական գործունեության արդյունքում), այնպես էլ ոչ ծառայողական՝ ոչ պաշտոնական (ձևավորվում են աշխատանքից ազատ ժամանակ, համատեղ հանգստի ընթացքում) փոխհարաբերություններ:
Արտադրական կոլեկտիվներում ձևավորված փոխհարաբերությունները մշտապես
մարդկանց կողմից գնահատվում են: Այդ գնահատման հիմնական չափանիշը կոլեկտիվի
բավարարվածության-չբավարարվածության վիճակն է` դրա առանձին անդամների համակրանքի-հակակրանքի, դուր գալու-դուր չգալու, համատեղելիության-անհամատեղելիության հիման վրա: Արտադրական կազմակերպությունների աշխատողների փոխհարաբերությունների զարգացման բարձր մակարդակը որոշվում է յուրաքանչյուրի ինքն իր և գործընկերների նկատմամբ գիտակից վերաբերմունքի այնպիսի մակարդակով, ինչպիսին մեկ
ընտանիքի անդամների միմյանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքն է: Այդ վերաբերմունքը համատեղելիության բարձրագույն մակարդակ է ենթադրում:
Հետևաբար՝ կոլեկտիվների զարգացումը ևս կարող է տեղի ունենալ մինչև գերհամատեղելիության վիճակ, երբ կատարվում է դրա անդամների լիարժեք միավորում, ձեռք է
բերվում շատ բարձր համախմբվածություն: Վերջինը ձևավորվում է նպատակների միասնության, հուզական տրամադրվածության, կազմակերպության կենսագործունեության էական հարցերի շուրջ աշխատակիցների պատկերացումների նմանության հիման վրա:
Ընդ որում, «կոլեկտիվի համախմբվածություն» հասկացությունն իր նշանակությամբ մոտ
է «լավ սոցիալ-հոգեբանական կլիմա» հասկացությանը: Սոցիալ-հոգեբանական ռեզերվները, որոնք առավել լիարժեք իրացվող են, սոցիալ-հոգեբանական զարգացման մակարդակի ցուցանիշ են2:
Այսպիսով՝ կազմակերպություններում մարդկանց միջև ձևավորվող վերոնշյալ հարաբերություններն ամբողջանում են դրանց սոցիալ-հոգեբանական կլիմայում, հատկապես՝
հոգեբանական բաղադրիչում: Ընդունված է կլիման տրոհել երեք շերտի. սոցիալական կլիմա՝ որոշվում է ցանկացած աշխատողի կողմից կազմակերպության ընդհանուր նպատակների և խնդիրների գիտակցմամբ: Այն ձևավորվում է հետևյալ գործոնների ազդեցության
ներքո. գործունեության, աշխատանքի նկատմամբ կառավարման ապարատի աշխատակիցների ունեցած վերաբերմունքի օրինակով, իրավական և բարոյական նորմերի խստագույն պահպանմամբ, արտադրության կառավարման մեջ դեմոկրատական (ժողովրդավարական) նախասկզբի զարգացմամբ:
1

Синягин Ю., Психология внутриорганизационных отношений. М., Рос. акад. гос. службы при президенте
РФ. 1995, 111 с., Федорова Н., Минченкова О., Управление персаналом организации, учеб. пособие, М.,
КНОРУС 2005, с. 416, Шипилов А., Психологические основы взаимодействия офицеров в трудных межличностных ситуациях. Дис. д-ра психол. наук, М., 2000.
2
Парыгин Б., Социально-психологический климат коллектива, пути и методы изучения, под ред. Ядова В.Л.,
„Наука", 1982.
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Կլիմայի բարոյական բաղադրիչը պայմանավորվում է կազմակերպությունում ընդունված բարոյական արժեքներով, այսինքն՝ խմբում, կոլեկտիվում գործող բարոյական նորմերով: Այն իր մասշտաբներով լոկալ (տեղային) է, այսինքն՝ բնութագրական է միայն առաջնային կոլեկտիվներին, խմբերին (բաժին, տեղամաս, բրիգադ և այլն):
Կլիմայի հոգեբանական բաղադրիչը ձևավորվում է միմյանց հետ անմիջականորեն
շփվող աշխատակիցների միջև: Այսինքն՝ ձևավորվում են աշխատողների ոչ ձևական հարաբերություններ ու խմբեր: Հոգեբանական կլիմայի մեջ ներառվում են.
 միջանձնային հարաբերությունների համակարգը, որոնք իրենց բնույթով հոգեբանական են (համակրանք, հակակրանք, սրտացավություն, ցավակցություն, բարեկամություն), մարդկանց փոխազդեցությունների հոգեբանական մեխանիզմները (նմանակում, ընդօրինակում, համագործակցություն),
 փոխադարձ պահանջների համակարգը (ընդհանուր տրամադրությունը, համատեղ
աշխատանքային գործունեության ընդհանուր ոճը, կոլեկտիվի ինտելեկտուալ, հուզակամային միասնությունը):
Ընդ որում, աշխատանքային խմբերում, կոլեկտիվներում առկա փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունների կարևոր ցուցանիշներից են վերաբերմունքի (վարվեցողության) ձևերը: Ազդեցության և փոխազդեցության որևէ ձևի (հրաման կամ խնդրանք,
առաջարկություն կամ հարցադրում, քննարկում, խորհուրդ) գերակայությունը կարող է
հանգեցնել խմբի, կոլեկտիվի առանձին անդամների աստիճանական մեկուսացման, դրանում առկա շփումների կրճատման, կապի միջնորդավորված եղանակների գերակշռության,
հաղորդակցական կապերի կրճատման՝ ընդհուպ ձևական-անհրաժեշտ մակարդակը, գործունեության մասնակիցների միջև հետադարձ կապի խանգարման: Սա, իր հերթին, կանդրադառնա աշխատանքի արդյունքի վրա:
Միջանձնային փոխհարաբերությունների ընկալումն ու վերապրումը արտացոլվում են
մարդու հոգեկան ու հուզական վիճակներում, մասնավորապես՝ տրամադրության մեջ,
առաջացնում նրա հոգեբանական ինքնազգացողության լավացում կամ վատթարացում:
Սոցիալական ընդօրինակման, վարակի, ներշնչման, համոզման միջոցով կոլեկտիվի տարբեր տրամադրությունները տարածվում են խմբի, կոլեկտիվի բոլոր անդամների վրա և,
երկրորդային արտացոլում գտնելով նրանց գիտակցությունում, ձևավորում «կոլեկտիվ
կյանքի» հոգեբանական խորապատկերը: Հոգեբանական ինքնազգացողությունը և տրամադրությունը, բնորոշելով մարդկանց հոգեկան վիճակը, վկայում են կոլեկտիվի ՍՀԿ որակի մասին, իսկ վերջինն անպայմանորեն ազդում է դրա անդամների գործունեության,
մասնավորապես՝ աշխատանքի արդյունքի վրա:

354

АНАИТ ШАХБАЗЯН
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
СПК ФАКТОР КОЛЛЕКТИВА
Ключевые слова: социально-психологические факторы, коллектив, психологический климат, межличностные отношения, стиль управления,
состав по полу и возрасту
Обобщая, можем отметить, что все расмотренные социально-психологические факторы
имеют большое значение и влияние на деятельность отдельных работников, их групп и организаций. Система социально-психологических факторов формирует психологический климат
любой группы (коллектива). В этом, при других равных условиях, имеют существенное значение межличностные отношения и на горизонтальном, и вертикальном уровнях. Следовательно, на современном уровне развития экономики и производственных сил, они достойны серьезного внимания и со стороны ученых, и со стороны предпринимателей.

ANAHIT SHAHBAZYAN
INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS IMPORTANT FACTOR OF STAFF SPC
Key Words: socio-psychological factors, team, psychological
climate, interpersonal relationships, management style, staff by gender and age
Summarizing the article, it needs mentioning that all socio-psycological factors considered here
have great influence on employees, groups and organizations' activities. Socio-psycological factors
shape psychological climate of the team and, providing equal conditions, the climate plays significant
role on interpersonal relationships at both horizontal and vertical levels. As a consequence, these
relationships deserve serious attention by scientists and by entrepreneurs at a current level of economic
development.
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ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ Գյումրու
մասնաճյուղ

ՂԱՐԻԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ Գյումրու
մասնաճյուղ

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ1
Հիմնաբառեր. համատիրություն,
բազմաբնակարանային
շենք, պարտադիր նորմ, գույք, բաժնային
սեփականություն
Հայաստանում բազմաբնակարան շենքերի տեխնիկական վիճակն անհանգստացնող է: Մեր
հանրապետության համար այս խնդիրն ունի ռազմավարական նշանակություն, քանի որ կապված
է բազմաբնակարան շենքերի բնակչության (հանրապետության ամբողջ բնակչության ավելի քան
1/3-ը) երկարաժամկետ բնակարանային ապահովման հետ: Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման և համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակներում տարածված են ստվերային երևույթներ, և առկա է պահպանման ու շահագործման սահմանափակ ռեսուրսների աննպատակ օգտագործում: Աշխատանքում ներկայացվում են բազմաբնակարան շենքերի կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները զարգացող երկրներում և Հայաստանի Հանրապետությունում:

Բազմաբնակարան շենքի կառավարումը ցանկացած երկրի համար ունի ռազմավարական նշանակություն, քանի որ ուղղակիորեն կապված է բնակարանային ֆոնդի հետ:
ՀՀ-ում բնակչության ավելի քան մեկ երրորդը բնակվում է բազմաբնակարան շենքերում,
սակայն դրանց կառավարման ոլորտում ներկայումս իրականացվող հանրային քաղաքականությունը չի ապահովում հաշվետվողականության գործուն մեխանիզմներ ոլորտի պատասխանատու կառույցների` բազմաբնակարան շենքի կառավարման և համայնքների
տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու համար: Բազմաբնակարան շենքի կառավարման և համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակներում առկա են
ստվերային գործընթացներ և բազմաբնակարան շենքի պահպանման ու շահագործման

1

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք: «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման
մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդ. 07.05.2002: «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդ. 07.05.2002: Բազմաբնակարանային շենքի կառավարման գործընթացների հանրային մոնիտորինգի մոդել, հետազոտական ձեռնարկ, 2009:
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սահմանափակ ռեսուրսների ոչ նպատակային օգտագործում: Բազմաբնակարային շենքի
բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքը մեր երկրում հիմնականում կառավարվում է համատիրությունների միջոցով: Համատիրությունների գործունեությունը կարգավորվում է «Համատիրության մասին», «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին»
ՀՀ օրենքներով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդվածներով և այլ իրավական ակտերով, որտեղ սահմանվում են, թե ինչ է համատիրությունը, որոնք են դրա կառավարման
մարմինները, ովքեր են անդամները, ինչպես է կարգավորվում ֆինանսատնտեսական
գործունեությունը և այլ դրույթներ:
Համատիրությունը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց անդամության վրա
հիմնված, ինչպես նաև իր անդամների գույքային փայավճարների միավորման միջոցով
ստեղծված, շահույթ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, ոչ
առևտրային կոոպերատիվ է, որը հիմնադրվում է բազմաբնակարան շենքի կամ շենքի բաժնային սեփականություն համարվող գույքի կառավարման նպատակով: Համատիրությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել
գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ իբրև հայցվոր կամ պատասխանող:
Հատկանշական է, որ բազմաբնակարան շենքում այն կարող է ստեղծվել ընդհանուր
բաժնային սեփականության մեջ 50 (և ավելի) տոկոս բաժին ունեցող շինությունների սեփականատերերի անդամությամբ՝ յուրաքանչյուր շենքում:
Ըստ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի`
բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերի ընդհանուր բաժնային սեփականություն է
համարվում. բազմաբնակարան շենքի շինությունների սեփականատերերին ընդհանուր
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող շենքը կրող կառուցվածքները, շենքի միջհարկային ծածկերը, նկուղները, ձեղնահարկը, տեխնիկական հարկերը, տանիքը,
ինչպես նաև մեկից ավելի շինություններ սպասարկող և բազմաբնակարան շենքի միասնական ամբողջական սպասարկման համար նախատեսված մուտքերը, աստիճանավանդակները, աստիճանները, վերելակները, վերելակային և այլ հորերը, մեխանիկական, էլեկտրական, սանիտարատեխնիկական և այլ սարքավորումներն ու տարածքները, որոնք
օրենքով նախատեսված կարգով այլ անձանց սեփականություն չեն:
Բազմաբնակարան շենքի, շինությունների սեփականատերերին ընդհանուր բաժնային
սեփականության իրավունքով կարող է պատկանել նաև տվյալ կամ այլ շենքում բնակարան կամ ոչ բնակելի տարածք, ինչպես նաև հողամաս, շարժական, անշարժ կամ ցանկացած այլ գույք:
Վերոնշյալ գույքի կառավարումը համարվում է համատիրության գործունեության նպատակներից մեկը: Հարկ է նշել, որ բազմաբնակարանային շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության կառավարումն իրականացվում է 3 ձևով.
1. շինության սեփականատերերի կողմից ստեղծված իրավաբանական անձի՝ համատիրության միջոցով.
357

2. լիազորագրային կառավարչի (ներկայացուցչության) միջոցով.
3. հավատարմագրային կառավարչի միջոցով:
«Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ գլխում ներկայացված են համատիրությունների ֆինանսատնտեսական գործունեությունը կարգավորող հոդվածները, որոնք ներառում են համատիրությունների տարեկան հաշվեկշռի կազմումը, համատիրության միջոցների գոյացման աղբյուրներն ու ծախսերը, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման կարգը:
Համատիրությունների տարեկան հաշվեկշիռը և բազմաբնակարան շենքի տարեկան
բյուջեն հաստատվում է մեկ տարվա համար, ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Հատկանշական է, որ «Համատիրությունների մասին» ՀՀ օրենքը չի սահմանում ընդհանուր ժողովի
գումարման պարտադիր ժամանակահատված, դա կարգավորվում է համատիրության կանոնադրությամբ: Մինչդեռ օրենքը սահմանում է, որ ամենամյա բյուջեն պետք է հաստատվի ընդհանուր ժողովի կողմից:
Ուսումնասիրելով վերը նշված օրենքները և ծանոթանալով բազմաբնակարանային
շենքի այլ երկրների կառավարման փորձին` առանձնացրել ենք ոլորտի մի շարք խնդիրներ.
1. Օրենքների կենսունակության և կիրառելիության պակասը և, միաժամանակ, երկու օրենքների առկայությամբ պայմանավորված անհամապատասխանությունները:
Չնայած այն փաստին, որ վերոնշյալ օրենքները մշակված են զարգացած երկրների
օրենսդրությանը համապատասխան, սակայն դրանցում հաշվի չի առնված հայաստանյան որոշ առանձնահատկություններ, ինչը հանգեցնում է դրանց կիրառելիության ցածր մակարդակին, այսինքն՝ օրենքները դառնում են ոչ կենսունակ: Ինչպես հայտնի է, զարգացող երկրներում նմանատիպ օրենքների ներդրմանը հաջորդում են օրենսդրական բազմաթիվ փոփոխություններ, ինչը ՀՀ պարագայում աննշան է. 12 տարում ընդամենը երեք
փոփոխություն «Համատիրության մասին» և 8-ը` «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքներում: Քիչ թվով փոփոխությունները նոր ներդրվող ինստիտուտը
կարգավորող օրենքներում վկայում են կամ տվյալ օրենքի բավական արդյունավետ կիրառության, կամ ոչ կենսունակության մասին:
Հաջորդ հարցը վերաբերում է գործադիր մարմնի առկայությանը: Օրինակ՝ «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածում սահմանվում է կառավարման մարմիններից մեկի՝ վարչության ընտրման կարգը, որը կազմվում է քսանից ավելի անդամից՝ ընդհանուր ժողովում և պետք է ընդգրկի յուրաքանչյուր շենքից առնվազն մեկ համատիրության անդամի՝ պահպանելով շենք-շինությունների սեփականատերերի համամասնությունը, որը ոչ մի կերպ չի կիրառվում իրականության մեջ:
Ուսումնասիրելով վերը նշված երկու օրենքները` ակնառու է, որ դրանք բավական
բարդ են և քաղաքացիների համար դժվարընկալելի: Ավելին, տվյալ ոլորտի համար միաժամանակ կիրառվում է երկու օրենք, և մի օրենքի մեջ օգտագործված հասկացությունների
մեկնաբանությունները տրվում են մյուսում: «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ
հոդվածում ձևակերպված է. «Սույն օրենքում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետու358

թյան օրենքով սահմանված իմաստով»: Մեկ այլ օրինակ՝ «շինություն» հասկացությունը
օգտագործվում է «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածում, որտեղ սահմանվում են համատիրության նպատակները, սակայն բացատրվում է «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածում: Օրենքների կիրառության
լրացուցիչ դժվարություններ են առաջացնում նաև ոչ հստակ ձևակերպված հոդվածները:
Օրինակ՝ «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված-ի 2-րդ կետով սահմանվում է, որ համատիրության անդամներ են համարվում համատիրության պետական գրանցման պահից համատիրության փայի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող անձինք: Կարծում ենք՝ սույն հոդվածը հակասում է օրենքի կազմման այն սկզբունքին, որ
օրենքը պետք է լինի պարզ և հասկանալի, քանի որ այստեղ օրենքը չի սահմանում, թե
ինչ է փայը կամ ինչ ասել է՝ համատիրության փայ: Այս առումով, նշված դրույթը վերանայման և վերաձևակերպման կարիք ունի: Նույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ կետով
սահմանվում են համատիրության անդամների պարտականությունները, ըստ որոնց՝ համատիրության անդամն իրավունք չունի հրապարակելու համատիրության գործունեության վերաբերյալ առևտրային գաղտնիք ներկայացնող տեղեկություններ, բացի օրենքով
սահմանված դեպքերից: Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածում սահմանվում է, որ համատիրությունը ոչ առևտրային կոոպերատիվ է, այդ դեպքում օրենքում չի պարզաբանվում, թե
որոնք են «առևտրային գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունները»: «Բազմաբնակարան
շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ կետով սահմանվում է շենքի կառավարման մարմինների կողմից շինությունների սեփականատերերին տեղեկանքներ տալու կամ սույն օրենքով նախատեսված այլ ծառայություններ մատուցելու համար
գանձվող գումարի չափի որոշումը, որը չի կարող լինել ավելի, քան տվյալ գործողությունների համար ծախսված գումարի չափը. դա սեփականատերերի ժողովի լիազորությունն
է: Այստեղ անհասկանալի է «ծախսված գումար» հասկացությունը, որը կարծում ենք՝ հստակեցման կարիք ունի: Օրինակ՝ շատ կարևոր է իմանալ, թե նշված ծառայությունների մատուցման համար ծախսված գումարի մեջ աշխատանքային ծախսումները մտնու՞մ են, թե՞
դրանք ներառված են աշխատավարձի մեջ: Այս իմաստով, շատ ավելի հստակ և ամբողջական է շարադրված նույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, որտեղ սահմանվում է, որ
շինության սեփականատիրոջ պահանջով նշված իրազեկման տեքստը նրանց տրամադրվում է անձամբ, որի դիմաց կարող են գանձվել միայն դրա բազմացման ծախսերը:
Այսինքն՝ հստակեցվում է այն ծախսը, որը պարտավոր է կատարել սեփականատերը (ի
տարբերություն վերոնշյալ հոդվածի):
Օրենքի ոչ կեսունակության մասին փաստող ևս մեկ դրույթ. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ կետի Ժթ/ ենթակետի` կառավարման մարմնի գործունեության վերահսկողության բյուջեի միջոցների հաշվին աուդիտի իրականացումը: Սույն ենթակետի ձևակերպումից երևում է, որ աուդիտի անցկացումը
շինությունների սեփականատերերի ժողովի գործառույթներից մեկն է, որը աուդիտի
թանկ և համատիրությունների բյուջեների խիստ սահամանփակ ու սուղ լինելու պատճառով հնարավոր չէ իրականացնել: Որպես ապացույց կարելի է նշել Գյումրու համայնքում
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իրականացված դիտարկումը. հետազոտված բոլոր 22 համատիրություններից ոչ մեկում
երբևէ աուդիտ չի իրականացվել:
2. Օրենքներում առկա բացթողումները և խնդրահարույց հոդվածները:
«Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածը սահմանում է համատիրության
գործունեության հաշվետվությունը, որտեղ պետք է ընդգրկվեն դրա հաշվեկշիռը և այլ
տվյալներ՝ հրապարակվելով ընդհանուր ժողովի սահմանած կարգով: Իսկ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետը լրացնում է
սույն դրույթը, որտեղ սահմանվում է, որ շինության սեփականատերը, շենքի կառավարման մարմինը կամ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ համայնքի ղեկավարը,
իրենց առաջարկությունները շինության սեփականատերերի ժողովի քննարկմանն իրավունք ունեն ներկայացնելու գումարման միջոցով: Այս դեպքում նախաձեռնողը պարտավոր է ժողովի օրակարգի մասին ծանուցել շինության սեփականատերերին: Ընդհանուր
ժողովի անդամների տեղեկատվության ստացման իրավունքի հետ կապված` առաջին
օրենքում սա դիտարկվում է որպես օրենքի բաց, իսկ երկրորդում՝ որպես չկիրառվող
դրույթ, քանի որ իրական պատկերն այն է, որ բնակիչները ծանուցումներ չեն ստանում:
«Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածը սահմանում է, որ համատիրության
հիմնադիր կարող են լինել քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունը և համայնքները: Այս դրույթը որոշակիորեն խոչընդոտում
է համատիրության ինքնակառավարմանը, քանի որ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետը նախատեսում է, որ բազմաբնակարան շենք-շինությունների սեփականատերերի կողմից սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 6-ամսյա ժամկետում շենքի կառավարման մարմին չձևավորվելու դեպքում շենքի կառավարման մարմնի համապատասխան լիազորությունները, սույն օրենքով սահմանված կարգով, անցնում են համայնքի ղեկավարին: Ակնառու է, որ համայնքային կառույցները շատ դեպքերում շահագրգռված են, որ բազմաբնակարանային շենքերը չձևավորեն
համատիրություններ, որպեսզի այդ գործառույթն օրենքով սահմանված կարգով անցնի
իրենց: Ավելին, օրենքում չի սահմանվում նաև, թե մինչև երբ են այդ իրավասություններն
անցնում համայնքին (օրինակ՝ մինչև նոր կառավարման մարմնի ձևավորումը): Այսինքն՝
համայնքը, ստեղծելով համատիրություն, խոչընդոտում է դրանց ինքնակառավարման ու
ինքնակարգավորման գործառույթների իրացմանը՝ հանդիսանալով և՛ վերահսկող, և՛ կատարող մարմին: Նշվածն ապացուցվում է նաև «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, համաձայն որի` ժողովը հրավիրվում է ոչ
պակաս, քան տարեկան մեկ անգամ, ընդ որում, հրավիրելու իրավունք ունեն շինության
յուրաքանչյուր սեփականատեր և շենքի կառավարման մարմինը: Շենքի կառավարման
մարմին ընտրելու համար ժողով հրավիրելու իրավունք ունեն շինության յուրաքանչյուր
սեփականատեր կամ համապատասխան համայնքի ղեկավարը: Այսինքն՝ առաջանում է
համայնքի և կառավարման մարմնի լիազորությունների ոչ հստակ տարանջատում: Համայնքն այստեղ ոչ թե կառավարման մարմնին վերահսկող, այլ կատարող է դառնում: Այս
դրույթը թույլ է տալիս համայնքին՝ ուղղակիորեն ազդելու համատիրության որոշումների
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վրա, ինչը դեմ է և՛ համատիրության՝ որպես ինքնակառավարվող մարմնի լիազորություններին, և՛ համատիրության՝ որպես կոլեգիալ կառավարման մարմնի գործառույթներին:
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածում սահմանվում է, որ նույն օրենքի հոդվածի 1-4-րդ կետերում նշված գործողությունները շինության սեփականատերն իրավունք ունի իրականացնելու միայն օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի ու կանոնների պահպանմամբ՝ նախօրոք տեղեկացնելով շենքի կառավարման մարմնին: Մեր կարծիքով, այս դրույթով նվազեցվում են համատիրության՝ որպես կառավարման մարմնի գործառույթները: Չնայած այն փաստին, որ անձի իրավունքի տեսանկյունից օրենքն ունի առավելություն, բայց կոլեգիալ կառավարման դեպքում, ինչպիսին
է համատիրությունը, այս հոդվածը չպետք է սահմանափակվի միայն տեղեկացնելով, այլ
կարող է լինել, օրինակ՝ թույլտվություն:
Ըստ «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի՝ շինության սեփականատերը համատիրության անդամ է դառնում դիմումի տրման հաջորդ օրվանից, բայց օրենքներից ոչ մեկում չի սահմանվում, թե սույն օրենքով ով է համարվում շինության սեփակատեր: Եթե բնակարանը մասնավորեցված չէ, այդ դեպքում ինչպե՞ս են կարգավորվում իրավահարաբերությունները:
Հարկ է նշել, որ երկու օրենքներում էլ համատիրությունների բյուջեի կազմման ժամանակ աշխատավարձի և վարչական այլ ծախսերի հետ կապված ոչ մի սահմանափակում
չկա, որը պատճառ է դառնում, որ համատիրությունների ղեկավարները, օգտվելով օրենքների՝ վերը նշված բացերից և կառավարման մարմնի կողմից՝ վերահսկողության բացակայությունից, կարող են բյուջեի հիմնական մասը հատկացնել աշխատավարձերի տրամադրմանը՝ անկատար թողնելով պարտադիր նորմերի իրականացումն ու օրենքով սահմանված այլ գործառույթներ: Այստեղ շատ կարևոր ենք համարում, որ օրենքում սահմանվի
այնպիսի դրույթ, որով կամրագրվի աշխատավարձի առավելագույն չափ կառավարող կազմակերպության ծախսերի կառուցվածքում:
КАРЕН ПЕТРОСЯН
КАРИБ АРУТЮНЯН
СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КОНДОМИНИУМОВ В РА
Ключевые слова: кондоминиумы, многоквартирные дома, императивная норма, недвижимость, долевая
собственность
В Армении очень тревожит техническое состояние многоквартирных зданий. Для нашей
республики этот вопрос масштабный, так как зависит от жителей многоквартирных зданий,
которые составляют 1/3, с долговременным их обеспечением. На уровне местного управления
многоквартирных зданий выявляются теневые явления, нерациональное использование ресурсных средств в раздаче квартир.
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В работе представлены особенности u проблемы юридического урегулирования управления
многоквартирными зданиями в Армении.

KAREN PETROSYAN
GHARIB HARUTYUNYAN
SPECIFIC CHARACTER AND ISSUES OF CONDOMINIUMS LEGISLATIVE REGULATION
AND MANAGEMENT IN RA
Key Words:

condominiums, apartment buildings, imperative norm, real estate, fractional ownership

Technical conditions of RA apartment buildings are a matter of concern. It's a largescale issue as
inhabitants of such buildings make up 1/3 of general population. Some shadow phenomena like
irrational resources allocation are revealed at local administrative level.
Specific features and issues in management of condominiums judicial regulation in RA are
presented..

ԱԿՍԵԼ ՊՈՏՈՍՅԱՆ
Դոցենտ, ԵՊՀ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. գյուղական բնակչություն, բնական շարժ,
ծնելիություն, մահացություն, բնական հավելաճ, վերարտադրության միտումներ, ժողովրդագրական իրավիճակ, տարածաշրջանային տարբերություններ
Վերջին երկու տասնամյակում ՀՀ-ում տեղի ունեցած քաղաքական, տնտեսական և սոցիալմշակութային փոփոխությունները զգալի տեղաշարժեր են առաջացրել բնակչության թվի ու կառուցվածքի, տեղաբաշխման ու տարաբնակեցման, ժողովրդագրական իրավիճակի և այլ ոլորտներում: Այդ երևույթներն առավել ցայտուն և տիպիկ են դրսևորվում ՀՀ մարզերում ու տարածաշրջաններում և մասնավորապես` գյուղական բնակավայրերում, քանի որ վերջիններս առավել
զգայուն են տնտեսական ու սոցիալական ոլորտներում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ:
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Հոդվածում դիտարկվում են գյուղական բնակչության վերարտադրության մարզային փոփոխությունների շարժընթացը առանձնահատկությունները և առաջացող խնդիրները 2005-2013 թթ.:

Վերջին երկու տասնամյակում ՀՀ-ում տեղի ունեցած քաղաքական, տնտեսական և
սոցիալ-մշակութային փոփոխությունները զգալի տեղաշարժեր են առաջացրել բնակչության թվաքանակի ու կառուցվածքի, տեղաբաշխման ու տարաբնակեցման, ժողովրդագրական իրավիճակի և այլ ոլորտներում: Այդ երևույթներն առավել ցայտուն և տիպիկ են
դրսևորվում ՀՀ-ի մարզերում ու տարածաշրջաններում և մասնավորապես` գյուղական
բնակավայրերում, քանի որ վերջիններս առավել զգայուն են տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ:
Վերջին հիսուներեք տարում ՀՀ գյուղական բնակչության բնական շարժի գործընթացներում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին հանգամանալից պատկերացում են
տալիս աղյուսակ 1-ում բերված տվյալները: Այդ ընթացքում ՀՀ գյուղական բնակչության
ծնելիության բացարձակ ցուցանիշը նվազել է 2,8, իսկ հարաբերական ցուցանիշը` շուրջ
3.5 անգամ: Դրան հակառակ, տեղի է ունեցել գյուղական բնակչության մահացության բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշների ավելացում: Եթե մահացության բացարձակ ցուցանիշի ավելացումն ինչ-որ չափով պայմանավորված է գյուղական բնակչության բացարձակ թվի ավելացումով (1960-2013 թթ. ընթացքում գյուղական բնակչության բացարձակ
թիվն ավելացել է մոտ 1,3, իսկ մահացության բացարձակ թիվը` 1,5 անգամ), ապա գյուղական բնակչության մահացության հարաբերական ցուցանիշի ավելացումը՝ սոցիալական պայմաններով, գյուղական բնակչության ժողովրդագրական իրավիճակի բաղադրիչներում տեղի ունեցած փոփոխություններով և ժողովրդագրական գործընթացներով:
2013 թ. դրությամբ ՀՀ գյուղական բնակչության մահացության գործակիցը 1970 թ. համեմատությամբ ավելացել է 3.4 պրոմիլային կետով կամ մոտ 63%-ով: Ծնելիության և մահացության ցուցանիշների վերը նշված փոփոխությունների պատճառով 2013 թ. ՀՀ գյուղական բնակչության բնական հավելաճի գործակիցը կազմել է ընդամենը 4,7‰, որը
1960 թ. համեմատությամբ պակաս է 8.4 անգամ:
Աղյուսակ 1-ի տվյալների վերլուծությունից պարզվում է, որ ՀՀ գյուղական բնակչության ժողովրդագրական իրավիճակը բնութագրող կարևորագույն բաղադրիչներում` վերարտադրության գործընթացներում, առավել ինտենսիվ փոփոխություններ են տեղի ունեցել 1990-ական թվականներից հետո: 1990-2013 թթ. ընթացքում ՀՀ գյուղական բնակչության ծնելիության գործակիցը նվազել է ուղիղ 2,0 անգամ: Այդ ընթացքում բնական հավելաճի գործակիցը պակասել է 4,3 անգամ: Առավել անհանգստացնող է մահացության
ցուցանիշում տեղի ունեցած փոփոխությունը: Չնայած 1990-2013 թթ. ընթացքում գյուղական բնակչության բացարձակ թիվն ավելացել է ընդամենը 1,01 անգամ, սակայն տեղի է
ունեցել մահացության գործակցի և բացարձակ թվի էական ավելացում: Առաջինն ավելացել է 2,1 պրոմիլային կետով, իսկ երկրորդը` շուրջ 1,4 անգամ:
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Աղյուսակ 1
ՀՀ գյուղական բնակչության բնական շարժի հիմնական ցուցանիշները (1960-2013 թթ.)
Տարիներ

Ծնվածներ

Մահացածներ

Բնական
հավելաճ

1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013

42509
23980
26327
29738
19829
12886
13737
13846
14586
15009
16153
16562
15357
14992

6591
5445
6609
7292
8079
8343
9251
9513
9617
9961
10127
10083
9996
9803

35918
18535
19718
22446
11750
4543
4486
4333
4969
5048
6026
6479
5361
5189

Գործակիցը, 1000 բնակչի հաշվով, (‰)
Ծնելիություն

Մահացություն

Բնական
հավելաճ

ՀՀ գյուղ. բնակչ.
թիվը/հզ

46.6
23,7
25,1
27,0
18,1
11,4
11,9
12,0
12,6
12,9
13,9
14,1
13,8
13,5

7.2
5,4
6,3
6,7
7,4
7,3
8,0
8,2
8,3
8,6
8,7
8,6
9,0
8,8

39.4
18,3
18,8
20,3
10,7
4,1
3,9
3,8
4,3
4,3
5,2
5,5
4,8
4,7

892,2
1019,9
1058,1
1098,1
1093,9
1131,1
1153,5
1156,6
1157,0
1159,6
1164,6
1156,6
1108,7
1109,4

Գիտագործնական առումով առավել մեծ կարևորություն և նշանակություն ունեն ՀՀ
գյուղական բնակչության վերարտադրության վերջին տարիների իրավիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և հիմնախնդիրների բացահայտումը:
2005-2013 թթ. ընթացքում ՀՀ-ում գյուղական բնակչության միջին տարեկան բնական հավելաճը կազմել է 5236 մարդ, իսկ բնական հավելաճի միջին տարեկան գործակիցը` 4,6‰: Վերջինս այդ ընթացքում ավելացել է ընդամենը 0,8‰-ով: Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ի տվյալներից, դա հիմնականում տեղի է ունեցել այդ ընթացքում ծնելիության գործակցի 1,6 պրոմիլային կետով ավելացման շնորհիվ, քանի որ բնական հավելաճի վրա
ազդող մյուս գործոնը` մահացության գործակիցը, այդ ժամանակահատվածում ոչ միայն
չի նվազել, այլ ավելացել է 0,8-ով, իսկ 2000 թ. համեմատությամբ ՀՀ գյուղական բնակչության մահացության միջին տարեկան գործակիցն ավելացել է 1,5‰-ով կամ ավելի քան
20,5%-ով:
Աղյուսակ 2
ՀՀ գյուղական բնակչության բնական շարժի ցուցանիշներն ըստ մարզերի և
տարածաշրջանների (2005-2013 թթ.)
Մարզեր և տարածաշրջաններ
Արագածոտնի մարզ
Աշտարակի
Ապարանի
Թալինի
Արագածի

Ծ

2005
Մ

ԲԱ

Ծ

2013
Մ

ԲԱ

12,5
11,6
12,5
12,2
15,5

7,7
7,4
8,6
8,1
6,2

4,8
4,2
3,9
4,1
9,3

14,5
14,8
14,4
14,1
14,3

8,4
8,8
7,1
8,7
7,9

6,1
6,0
7,3
5,4
6,4
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Փոփոխությունը
Ծ
Մ
ԲԱ
2,0
3,2
1.9
1,9
-1,2

0,7
1,4
-1,5
0,6
1,7

1,3
1,8
3,4
1,3
-2,9

Արարատի մարզ
Արտաշատի
Արարատի
Մասիսի
Արմավիրի մարզ
Արմավիրի
Բաղրամյանի
Էջմիածնի
Գեղարքունիքի մարզ
Գավառի
Կրասնոսելսկի
Մարտունու
Սևանի
Վարդենիսի
Լոռու մարզ
Գուգարքի
Թումանյանի
Սպիտակի
Ստեփանավանի
Տաշիրի
Կոտայքի մարզ
Հրազդանի
Կոտայքի
Նաիրիի
Շիրակի մարզ
Ախուրյանի
Ամասիայի
Աշոցքի
Անիի
Արթիկի
Սյունիքի մարզ
Կապանի
Գորիսի
Մեղրու
Սիսիանի
Վայոց ձորի մարզ
Եղեգնաձորի
Վայքի
Տավուշի մարզ
Իջևանի
Նոյեմբերյանի
Տավուշի
ՀՀ-ում

11,5
11,2,
13,0
10,5
12,1
12,3
13,1
11,7
13,5
13,2
11,0,
13,8
13,1
13,5
10,2
11,7
7,5
9,9
9,2
12,9
11,6
12,0
11,8
10,9
12,1
11,0
9,0
16,9
14,2
11,9
12,4
11,9
13,9
6,5
11,6
11,4
10,9
11,8
11,5
12,8
10,8
10,3
11,9

7,9
8,2,
7,3
8,0
7,3
7,6
5,4
7,4
7,3
7,5
13,4
6,0
7,1
8,4
9,1
8,2
8,4
8,8
10,8
9,6
7,6
7,9
8,2
6,6
7,6
7,4
6,2
8,7
6,6
8,2
9,0
9,8
8,4
15,4
8,5
9,8
9,4
10,0
9,8
9,1
9,2
11,5
8,0

3,6
3,0
5,7
2,5
4,8
4,7
7,7
4,3
6,2
5,7
-2,4
7,8
6,0
5,1
1,1
3,5
-0,9
1,1
-1,6
3,3
4,0
4,1
3,6
4,3
4,5
3,6
2,8
8,2
7,6
3,7
3,4
2,1
5,5
-8,9
3,1
1,6
1,5
1,8
1,7
3,7
1,6
-1,2
3,9

13,8
13,7
15,4
12,3
13,4
14,1
14,1
12,7
13,6
12,9
9,2
13,9
15,4
13,3
13,7
12,6
12,2
16,1
12,2
15,3
12,4
14,5
11,8
12,2
15,2
16,9
17,2
17,7
14,9
12,3
11,2
10,9
11,8
6,0
11,5
12,8
12,9
12,5
12,2
14,1
11,9
9,3
13,5

8,7
9,6
7,7
8,6
7,8
8,3
6,6
,7,8
7,2
6,8
12,4
6,3
8,8
7,7
11,5
12,1
13,7
9,5
11,4
10,4
8,7
10,5
8,6
8,0
8,3
8,4
7,4
8,5
9,8
7,8
10,8
13,2
9,7
15,9
103
10,0
10,3
8,8
11,3
10,3
10,4
14,1
8,8

5,1
4,1
7,7
3,7
5,6
5,8
7,5
4,9
6,4
6,1
-3,2
7,6
6,6
5,6
2,2
0,5
-1,5
6,6
0,8
4,9
3,7
4,0
3,2
4,2
6,9
8,5
9,8
9,2
5,1
4,5
0,4
-2,3
2,1
-9,9
1,2
2,8
2,6
3,7
0,9
3,8
1,5
-4,8
4,7

2,3
2,5
2,4
1,8
1,3
1,8
1,0
1,0
0,1
-0,3
-1,8
0,1
2,3
-0,2
3,5
0,9
4,7
6,2
3,0
2,4
0,8
2,5
0,0
1,3
3,1
5,9
8,2
0,8
0,7

0,8
1,4
0,4
0,6
0,5
0,7
1,2
0,4
-0,1
-0,7
-1,0
0,3
1,7
-0,7
2,4
3,9
5,3
0,7
0,6
0,8
1,1
2,6
0,4
1,4
0,7
1,4
1,2
-0,2
3,2

1,5
1,1
2,0
1,2
0,8
1,1
-0,2
0,6
0,2
0,4
-0,8
-0,2
0,6
0,5
1,1
-3,0
-0,6
5,5
2,4
1,6
-0,3
-0,1
-0,4
-0,1
2,4
4,9
7,0
1,0
-2,5

-1,2
-1,0
-2,1
-0,5
-0,1
1,4
2,0
0,7
0,7
1,3
1,1
-1,0
1,6

1,8
3,4
1,3
0,5
1,8
0,2
0,9
-1,2
1,5
1,2
1,2
2,6
0,8

-3,0
-4,4
-3,4
-1,0
-1,9
1,2
1,1
1,9
-0,8
0,1
-0,1
-3,6
0,8

Մարզային կտրվածքով 2005-2013 թթ. ընթացքում ՀՀ գյուղական բնակչության վերարտադրության ցուցանիշների վերլուծությունից պարզվում է, որ.
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բացի Սյունիքից, մնացած բոլոր մարզերում տեղի է ունեցել գյուղական բնակչության
ծնելիության գործակցի ավելացում, իսկ բնական հավելաճի գործակցի ավելացում
է տեղի ունեցել բացի Սյունիքից, Կոտայքից և Տավուշից, մնացած բոլոր մարզերում,
 ծնելիության գործակցի առավել բարձր` 2‰-ից ավելի աճ են արձանագրել Արագածոտնի, Արարատի, Լոռու և Շիրակի մարզերը,
 բնական հավելաճն առավել մեծ չափով է Շիրակի մարզում (2,4‰), իսկ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Լոռու և Վայոց ձորի մարզերում այն տատանվում
է 0,8-1,5‰-ի սահմաններում (աղ. 2),
 բնական հավելաճի գործակցի նվազում է տեղի ունեցել Սյունիքի, Տավուշի և Կոտայքի մարզերում, որոնք, բացի Կոտայքից, ունեն ծայրամասային և սահմանամերձ դիրք, ՀՀ կենտրոնական-հարթավայրային մարզերի համեմատությամբ՝ գյուղատնտեսության զարգացման նվազ հնարավորություններ, գյուղական բնակավայրերի ապահովվածությունը ենթակառուցվածքային և սոցիալական ծառայություններով ավելի թույլ է, քան նախորդներում, և վերջապես, նախորդներին զգալիորեն
զիջում են գյուղական բնակավայրերի միջին մարդաքանակով,
 բացառությամբ Գեղարքունիքի, մնացած բոլոր մարզերում տեղի է ունեցել մահացության գործակցի ավելացում, որն առավել մեծ է Լոռու, Սյունիքի, Տավուշի և Կոտայքի մարզերում (աղ. 2)՝ կազմելով 1,1-2,4 պրոմիլային կետ:
Երևան քաղաքում և մարզկենտրոններում 2005-2013 թթ. բնակչության վերարտադրության բաղադրիչների շարժընթացը հիմնականում համահունչ է մարզերում կամ տարածաշրջաններում գյուղական բնակչության վերարտադրության բաղադրիչների շարժընթացին (աղյուսակ 2 և 3): Այսպես` մարզկենտրոններից 2005-2013 թթ. բնակչության բնական
հավելաճի նվազում է եղել Վանաձորում, Կապանում, Եղեգնաձորում և Իջևանում, իսկ մարզերից` Կոտայքում, Սյունիքում և Տավուշում:
Ըստ մարզերի և տարածաշրջանների՝ ՀՀ գյուղական բնակչության 2013 թ. բնական
շարժի ցուցանիշների միջև կան նկատելի տարբերություններ: Ծնելիության գործակցի՝
ՀՀ միջինից (13,5‰) բարձր ցուցանիշ ունեն Շիրակի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու և Արարատի մարզերը: Ծնելիության համեմատաբար բարձր ցուցանիշով առանձնանում են նաև Արարատի, Սևանի, Ախուրյանի, Սպիտակի, Տաշիրի, Ամասիայի և Աշոցքի
տարածաշրջանները, որոնցում գյուղական բնակչության ծնելիության գործակիցը բարձր
է 15‰-ից:
Ծնելիության գործակցի առավել ցածր ցուցանիշ ունեն (Մեղրու6‰), Տավուշի (9,3‰),
Կապանի (10,9‰) և Կրասնոսելսկի (9,2‰) տարածաշրջանները: Դրանցում գյուղական
բնակչության բնական հավելաճի փոփոխությունը 2005-2013 թթ.եղել է բացասական: ՀՀ
մարզերից հինգում գյուղական բնակչության ծնելիության գործակիցը ցածր է ՀՀ միջին
ցուցանիշից, մնացած հինգում` բարձր: Բացի Կոտայքից և Արմավիրից, մնացած երեք մարզերը, որոնք գյուղական բնակչության ծնելիության ցուցանիշով զիջում են ՀՀ միջին ցուցանիշը, առանձնանում են սոցիալ-տնտեսական զարգացման առավել սուր հիմնախնդիրներով, ունեն մեծ թվով սահմանամերձ գյուղական համայնքներ, աչքի են ընկնում մա366

կերևույթի առավել խիստ մասնատվածությամբ և բարձրաչափական նիշերի մեծ լայնույթով, հեռու են մայրաքաղաքային գոտուց և գյուղական բնակավայրերի միջին մարդաշատությամբ զիջում են ՀՀ միջին ցուցանիշը (բացի Տավուշի մարզից):
Աղյուսակ 3
Երևան քաղաքի և մարզկենտրոնների բնակչության բնական շարժի ցուցանիշները
(2005-2010 թթ.)
Երևան քաղաք և
մարզկենտրոններ
Երևան
Գյումրի
Վանաձոր
Աշտարակ
Արտաշատ
Արմավիր
Գավառ
Հրազդան
Կապան
Եղեգնաձոր
Իջևան
Միջինը՝ ՀՀ-ում

2005
Ծ‰
11,1
11,4
12,6
12,4
10,5
13,8
12,0
10,7
8,9
12,9
10,9
11,7

Մ‰
8,3
10,2
9,8
9,3
7,5
8,9
8,8
6,9
7,5
6,8
7,2
8,2

2013
ԲԱ‰
2,8
1,2
2,8
3,1
3,0
4,9
3,2
3,8
1,4
6,1
3,7
3,5

Ծ‰
14,4
13,3
12,8
14,5
15,1
16,6
14,6
14,8
8,8
13,7
10,2
13,8

Մ‰
8,6
12,1
12,5
10,4
9,6
11,3
10,2
8,8
7,8
8,3
8,1
9,0

ԲԱ‰
5,8
1,2
0,3
4,1
5,5
5,3
4,4
6,0
0,4
5,4
2,1
4,8

Փոփոխությունը
2015-2013 թթ
Ծ‰
Մ‰
ԲԱ‰
3,3
0,3
3,0
1,9
1,9
0,0
0,2
2,7
-2,5
2,1
1,1
1,0
4,6
2,1
2,5
2,8
2,4
0,4
2,6
1,4
1,2
4,1
1,9
2,2
-0,7
0,3
-1,0
0,8
1,5
-0,7
-0,7
0,9
-1,6
2,1
0,8
1,7

Նշված մարզերի մեջ մտնող տարածաշրջաններից բացի, գյուղական բնակչության
ծնելիության ՀՀ միջին ցուցանիշից ցածր ցուցանիշ ունեն նաև Գավառի, Կրասնոսելսկի,
Վարդենիսի, Մասիսի, Էջմիածնի, Գուգարքի, Թումանյանի, Ստեփանավանի և Արթիկի
տարածաշրջանները:
Գյուղական բնակչության մահացության գործակիցը ցածր է ՀՀ միջինից Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Արմավիրի, Շիրակի, Արագածոտնի և Արարատի մարզերում, իսկ Տավուշի, Սյունիքի, Լոռու և Վայոց ձորի մարզերում այն բարձր է: ՀՀ գյուղական բնակչության մահացության գործակիցն առավել ցածր է Մարտունու, Բաղրամյանի, Գավառի,
Ապարանի և Ամասիայի տարածաշրջաններում և չի անցնում 7,4‰-ից: Կապանի, Կրասնոսելսկի, Մեղրու, Թումանյանի և Տավուշի տարածաշրջաններում այդ ցուցանիշը մինչև 2
անգամ գերազանցում է վերը նշված տարածաշրջանների նույն ցուցանիշը: Մահացության գործակցի բարձր ցուցանիշով առանձնանում են նաև Ստեփանավանի և Գուգարքի
տարածաշրջանները, որտեղ դա տատանվում է 11,4-12,1‰ սահմաններում: Դժվար չէ
նկատել, որ մահացության գործակիցն առավել բարձր է ՀՀ այն տարածաշրջաններում և
գյուղական համայնքներում, որտեղ հանրապետության մասշտաբով ցածր է ծնելիության
գործակիցը: Սա, անշուշտ, վկայում է այդ տարածաշրջանների գյուղական համայնքների
բնակչության տարիքային կառուցվածքում մեծահասակների մասնաբաժնի ավելացման և
երիտասարդ տարիքի բնակչության նվազման մասին: Վերջինս բացատրվում է այդ տա367

րածաշրջանների գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման նվազ
հնարավորություններով, գյուղատնտեսության ցածր ապրանքայնությամբ, աշխատատեղերի խիստ սահմանափակ հնարավորություններով և այդ ամենի պատճառով երիտասարդների միգրացիայով դեպի հանրապետության կենտրոնական տարածաշրջաններ,
մայրաքաղաք Երևան կամ արտերկիր:
Հասկանալի է, որ ծնելիության համեմատաբար ցածր և մահացության բարձր գործակից ունեցող տարածաշրջանների գյուղական բնակավայրերում բնական հավելաճի գործակիցը կարող է լինել ցածր կամ նույնիսկ բացասական: ՀՀ հինգ տարածաշրջաններում,
որոնք միասին ունեն թվով 119 գյուղական բնակավայր և մոտ 60 հազ. բնակչություն, բնական հավելաճի գործակիցը բացասական է` -1,5-ից -9,9‰: Գյուղական բնակչության հավելաճի ցածր գործակից ունեն նաև Ստեփանավանի, Գուգարքի, Եղեգնաձորի, Սիսիանի,
Գորիսի և Նոյեմբերյանի տարածաշրջանները՝ 0,5-2,6‰:
ՀՀ-ում գյուղական բնակչության բնական հավելաճը 2013 թ. առավել բարձր է եղել
Ամասիայի, Աշոցքի և Ախուրյանի տարածաշրջաններում՝ գերազանցելով հանրապետության միջին ցուցանիշը 1,8-2,1 անգամ: Մարզերից այդ առումով առանձնանում են Շիրակը, Գեղարքունիքը, Արմավիրը, Արագածոտնը և Արարատը: Դրանցում գյուղական բնակչության բնական հավելաճը ՀՀ միջին ցուցանիշից մեծ է 1,1-1,5 անգամ: Մնացած հինգ
մարզերում գյուղական բնակչության բնական հավելաճի գործակիցն էականորեն պակաս
է ՀՀ միջինից, մասնավորապես` Տավուշի և Սյունիքի մարզերում, համապատասխանաբար` 5,2 և 11,75 անգամ:
Այսպիսով՝ կատարված վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ.
1. Վերջին տասնամյակների ընթացքում ՀՀ գյուղական բնակչության բնական շարժի (վերարտադրության) գործընթացներում տեղի են ունեցել նկատելի փոփոխություններ, որոնք առավել ինտենսիվ բնույթ են ունեցել 1990-ական թվականներից
հետո` պայմանավորված մեր երկրում տեղի ունեցած քաղաքական, վարչական,
տնտեսական և սոցիալ-մշակութային վերափոխումներով,
2. գյուղական բնակչության ծնելիության բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշի
նվազման պայմաններում տեղի է ունեցել մահացության բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշների ավելացում, որ հանգեցրել է գյուղական բնակչության բնական հավելաճի կտրուկ նվազմանը հատկապես 1990-2013 թթ. ընթացքում (եթե
1960-1990 թթ. այն նվազել է 1,9, ապա 1990-2013 թթ.` 4,3 անգամ),
3. չնայած վերջին տարիների ընթացքում դիտվում է գյուղական բնակչության բնական հավելաճի ավելացում, սակայն դա հիմնականում տեղի է ունեցել ծնելիության
ցուցանիշի ավելացման շնորհիվ, քանի որ մահացության գործակիցը ոչ միայն չի
նվազել, այլ 2000 թ. համեմատությամբ ավելացել է 1,5‰-ով,
4. ՀՀ-ում կենտրոնական և առավել նպաստավոր աշխարհագրական դիրք, հիմնականում հարթավայրային մակերևույթ, ոռոգելի հողատարածքների և խոտհարքերի ու արոտավայրերի ավելի մեծ մակերես, ենթակառուցվածքային տարրերի ավելի բարձր ապահովվածություն և գյուղական բնակավայրերի համեմատաբար մեծ
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մարդաշատություն ունեցող մարզերում և տարածաշրջաններում 2005-2013 թթ.
ընթացքում գյուղական բնակչության ծնելիության և բնական հավելաճի ավելի
բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվել, քան ծայրամասային, սահմանամերձ դիրք
և լեռնային բարդ մակերևույթ ունեցող մարզերում և տարածաշրջաններում,
5. ՀՀ մարզերի և տարածաշրջանների միջև գյուղական բնակչության բնական շարժի ցուցանիշների զգալիորեն մեծ տարբերություններ կան, որոնք պայմանավորված են դրանց տարածքի աշխարհագրական դիրքով, բնատնտեսական առանձնահատկություններով և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ժամանակակից իրավիճակով: Գյուղական բնակչության մահացության գործակիցն առավել բարձր է
ՀՀ այն տարածաշրջաններում և գյուղական համայնքներում, որտեղ հանրապետության համեմատ ցածր է ծնելիության գործակիցը, որը վկայում է այդ տարածաշրջանների գյուղական բնակավայրերի բնակչության տարիքային կառուցվածքում
մեծահասակների մասնաբաժնի ավելացման և երիտասարդ տարիքի բնակչության մասնաբաժնի նվազման մասին:
ՀՀ գյուղական բնակչության վերարտադրության շարժընթացի առկա միտումները և
ժամանակակից վիճակը հղի են ժողովրդագրական լուրջ հիմնախնդիրներով (բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքի խախտում և ծերացում, գյուղական բնակավայրերի
մեծ մասում բնակչության թվի նվազում և այլն) և կարող են պատճառ դառնալ ՀՀ մարզերում, տարածաշրջաններում և գյուղական բնակավայրերում տնտեսական և սոցիալական
վիճակի էլ ավելի վատթարացման, ընդհուպ` առանձին գյուղերի վերացման:

АКСЕЛ ПОДОСЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РА
Ключевые слова: сельское население, естественное движение, рождаемость, смертность, естественный прирост, тенденции воспроизводства, демографическая ситуация, региональное различие
Политические, экономические и социально-экономические перемены последних двух десятилетий привели к значительным изменениям в демографической ситуации, численности, структуре, размещении и расселении населения в РА. Перечисленные проблемы выражены нагляднее
в марзах и регионах РА, в частности, в сельских поселениях.
В статье рассматриваются особенности региональных изменений динамики воспроизводства сельского населения и возникшие проблемы, в частности, в период с 2005 по 2013 годы.
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AKSEL PODOSYAN
MODERN TENDENCIES AND ISSUES OF RURAL POPULATION DYNAMICS IN RA
Key Words: rural population, natural movement, birthrate,
mortality, natural increase, reproduction
trends, demographic situation, regional
differences
Political, economic and socio-cultural changes in RA in 2 recent decades have caused significant
changes in demographics, population number, population placement and settlement in RA. Issues listed
are more typical to RA marzes and regions, particularly to rural settlements.The article considers rural
population dynamics and its peculiarities in RA, as well as problems, particularly arising for 2005 till
2013 period.

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՋԱՆՋՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԿՐՃԱՏՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բնակչության բարեկեցություն, սոցիալական
լարվածություն, աղքատության գնահատում,
եկամուտների անհավասարություն, շուկայական տնտեսություն, տնտեսական քաղաքականություն, տնտեսական աճի ապահովում,
դրամական եկամուտներ
Զարգացող տնտեսության պայմաններում մեծանում է բնակչության բարեկեցության մակարդակի հետ կապված խնդիրների նշանակությունը։ Բնակչության սոցիալական կենսապայմանների
բարելավումը, շերտավորման ու եկամուտների բաշխման բևեռացման հաղթահարումը յուրաքանչյուր պետության պարտականությունն է։ Իսկ աղքատության հաղթահարումը և եկամտային անհավասարության վերացումը այն գերխնդիրներից են, որոնց լուծմամբ է պայմանավորված երկրի
հետագա առաջընթացը։ Հոդվածում, կարևորելով բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումն
ու աղքատության մակարդակի կրճատումը, առաջարկվել են սոցիալ-տնտեսական այնպիսի միջոցառումներ, որոնց իրականացումը կնպաստի բնակչության դրամական եկամուտների ավելացմանն ու զբաղվածության ապահովմանը։
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Մարդկային զարգացման հայեցակարգում առանձնահատուկ և կարևոր տեղ ունի
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը: Որքան այն բարձր է, այնքան մեծ են
մարդկային զարգացման իրական հնարավորությունները։ Բնակչության կենսամակարդակը և հասարակության զարգացումը գտնվում են փոխադարձ և ուղիղ կախվածության
մեջ։ Ուստի յուրաքանչյուր պետություն պետք է կարողանա իր երկրի բնակչության համար ապահովել բարենպաստ կենսապայմաններ՝ նվազեցնելով աղքատության մակարդակը։ Այսինքն՝ կարևորվում է սոցիալ-տնտեսական նպատակային քաղաքականության
իրականացումը, որը հնարավորություն կտա բնակչության եկամուտների ավելացման ու
կենսամակարդակի բարձրացման։
Բնակչության բարեկեցությունը բնութագրվում է տվյալ երկրի աղքատության մակարդակով։ Ուստի յուրաքանչյուր երկրի առջև ծառացած, հրատապ լուծումներ պահանջող հիմնախնդիրներից են աղքատության, բնակչության խոր բևեռացվածության և սոցիալական
լարվածության հաղթահարումը։
Ներկայումս աղքատությունը ողջ մարդկության համար գլոբալ հիմնախնդիր է։ Հետևաբար՝ աղքատության գնահատումը այսօր աշխարհի բոլոր երկրների տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում է։ Աղքատության հաղթահարումը և եկամտի անհավասարության վերացումն այն գերխնդիրներից են, որոնց լուծմամբ է պայմանավորված երկրի հետագա առաջընթացը։
Հայաստանում աղքատության առաջացման հիմնական պատճառը անցումային ժամանակաշրջանի ցնցումներն էին, մասնավորապես՝ համախառն արդյունքի և սպառման
իրական մակարդակի անկումը, դրանց բաշխման անհավասարությունը և այլն։ Շուկայական տնտեսության պայմաններում երկրում իրականացվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը նպաստեց բնակչության աղքատության կրճատմանը, զբաղվածության ու
եկամուտների ավելացմանը։ Վարկային և հարկային քաղաքականությունների իրականացման շնորհիվ հաջողվեց բարելավել հանրապետության հիմնական մակրոտնտեսական
ցուցանիշները։ 2001-2008 թթ. հանրապետությունում գրանցվեց կայուն տնտեսական աճ,
և Հայաստանը կարողացավ մտնել եկամուտների միջին մակարդակ ունեցող երկրների
խումբ։ Այդ տարիներին տնտեսական աճը հանգեցրեց իրական աշխատավարձի ավելացման, զբաղվածության մակարդակի կայունացման և հնարավորություն ընձեռեց համախմբված բյուջետային ծախսերում ավելացնելու սոցիալական ոլորտներին ուղղվող ծախսերի տեսակարար կշիռը։ Այդ ամենը, մասնավոր տրանսֆերտների աճող հոսքի հետ համատեղ, նպաստեց աղքատության մակարդակի կրճատմանը։ ՀՀ դրամը արժևորվեց ԱՄՆ
դոլարի և այլ արտարժույթների նկատմամբ, որը պայմանավորված էր արտարժույթի ավելացող ներհոսքով (մասնավոր տրանսֆերտների, պետական դրամաշնորհների և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների տեսքով)։ Կայուն տնտեսական աճի պայմաններում ավելացան նաև պետական բյուջեի եկամուտները, որին նպաստեցին հարկային վարչարարության բարելավումը, հարկային ռեժիմի կարգավորման ուղղությամբ կատարված քայլերը։
Սակայն 2009 թ. Հայաստանն ամբողջությամբ կրեց համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը, մասնավորապես՝ մասնավոր ներդրումների
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կրճատումը (40%) կաթվածահար արեց շինարարության ոլորտը, երկրում նկատվեց համախառն պահանջարկի անկում, կրճատվեցին բնակչության տնօրինվող եկամուտները,
իսկ ներդրումային միջավայրում գերակշռում էին անորոշություններն ու բացասական
սպասումները։ Տնտեսության ճգնաժամային իրավիճակն արտահայտվեց մակրոտնտեսական ցուցանիշների վատթարացմամբ։ Համաշխարհային ճգնաժամը վտանգել էր Հայաստանում աղքատության կրճատման վերջին ձեռքբերումները։ Ուստի հետճգնաժամային
զարգացումների հիմնական նախադրյալներն էին կարճաժամկետում տնտեսական աճի
վերականգնումը և երկարաժամկետում՝ կայուն տնտեսական աճի ապահովումը։
Վերջին հինգ տարիներին ՀՀ-ում որոշակի տնտեսական աճի ապահովումը նպաստեց իրական աշխատավարձի բարձրացմանը, սոցիալական ծառայություններին և
տրանսֆերտներին ուղղվող բյուջետային ծախսերի ավելացմանը։
ՀՀ բնակչության կենսամակարդակը բնութագրելու նպատակով ներկայացնենք ՀՀ
դրամական եկամուտների հիմնական ցուցանիշների շարժընթացը 1 շնչի հաշվով 20092013 թթ. (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
ՀՀ դրամական եկամուտների շարժընթացը տնային տնտեսությունների
1 շնչի հաշվով 2009-2013 թթ.1
(միջին ամսական, դրամ)
Չափի
միավորը
Ընդամենը դրամական
եկամուտներ
այդ թվում՝
վարձու աշխատանքից
ինքնազբաղվածությունից
գյուղմթերքի և անասունի
վաճառքից
սեփականությունից
կենսաթոշակներից և
նպաստներից
տրանսֆերտներից
այլ եկամուտներ

դրամ
-

Ընդամենը հանրապետությունում
2009

2010

2011

2012

2013

28038

31553

34206

39056

42404

15328

16738

18135

20453

21869

1534

2193

2325

3038

3429

1667

1181

1731

2223

2441

25

30

141

112

177

5615

5888

6502

7192

7576

2669
1700

3927
1596

4127
1245

4223
1815

4778
2134

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ հանրապետությունում տնային տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական դրամական եկամուտները 2013 թ. նախորդ տարվա նկատմամբ ավելացել են 8.5%-ով, նույնկերպ նաև՝ վարձու աշխատանքից, ինքնազբաղվածությունից, գյուղմթերքի և անասունի վաճառքից, սեփականությունից, կենսաթոշակներից և նպաստներից, տրանսֆերտներից ստացվող դրամական եկամուտները, համապատասխանաբար՝ 6.9, 12.8, 9.8, 58.0, 5.3, 13.1%-ով։ Այլ եկամուտներն աճել են 17.5%-ով,
իսկ 2009 թ. նկատմամբ՝ 25.5%-ով։
1

ՀՀ ԱՎԾ, հրապարակումներ, ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2013 թ.:
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Վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ մեկ շնչի հաշվով դրամական եկամուտները բոլոր ցուցանիշների գծով ունեցել են աճ, այնուամենայնիվ դա չի նպաստել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, քանի որ, դրամական եկամուտների ավելացմանը զուգընթաց, կտրուկ բարձրացել են տարբեր ապրանքների և ծառայությունների, կոմունալ վճարների սակագները։
Կարծում ենք՝ բնակչության կենսամակարդակի և գնողունակության բարելավմանը
կնպաստի գնային քաղաքականության կարգավորումը, հատկապես կարևորվում է տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի կողմից ոլորտը կարգավորող մեխանիզմների կիրառումը։
Վերջին շրջանում տնտեսական զարգացումները բարենպաստ միջավայր են ձևավորում երկրում աղքատության մակարդակի կրճատման համար։ Հայաստանում բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման և աղքատության կրճատման նպատակով 2013
թ. հուլիսի 1-ից ավելացել է նվազագույն աշխատավարձի չափը (սահմանվել է 45000
դրամ), իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 158.967 դրամ՝ նախորդ տարվա նկատմամբ ավելանալով 40.4%-ով։
2013 թ. գործազրկության մակարդակը հանրապետությունում կազմել է 16.5%, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել էր 4.8%-ով՝ նպաստելով զբաղվածության մակարդակի
բարձրացմանը՝ մոտ 3%-ային կետով։
Այնուամենայնիվ, աղքատությունը դեռ շարունակում է խնդիր մնալ Հայաստանի համար: Այստեղ բնակչության 32.5%-ը ապրում է աղքատության շեմից ցածր մակարդակում1։
2012 թ. աղքատության մակարդակը 32.4% էր, ինչը 7.4%-ով ցածր էր նախորդ տարվա
ցուցանիշից (35.0%): 2012 թ. բնակչության գրեթե ամեն երրորդը` 32.4%-ը, աղքատ էր,
նրանցից 13.5%-ը` շատ աղքատ, իսկ 2.8%-ը` ծայրահեղ աղքատ։ Աղքատության խորությունը 5.6% էր, իսկ աղքատության սրությունը՝ 1.6%՝ նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելով 29.2 և 33.4%-ով։ Աղքատության սրությունն արտացոլում է աղքատների միջև եղած
անհավասարությունը, ընդ որում, 2012 թ. Ջինիի գործակից, ըստ եկամուտների անհավասարության 0.372 էր (2011 թ. 0.371-ի դիմաց), իսկ ըստ սպառման անհավասարության՝
0.269 (2011 թ. 0.267-ի դիմաց)։ Ջինիի գործակցի միջոցով գնահատված անհավասարության ցուցանիշները վկայում են, որ Հայաստանում բնակչության բևեռացումն ըստ եկամուտների ցուցանիշի ավելի խորն է՝ սպառման ցուցանիշի համեմատ։
2013 թ. գործազրկության մակարդակը հանրապետությունում 16.5% էր, որը նախորդ
տարվա 17,3 տոկոսից նվազել է 0.8 տոկոսային կետով։ Հայաստանում նվազագույն ամսական աշխատավարձը բարձրացել է 30%-ով՝ կազմելով 45 հազ.դրամ, իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ավելացել է 39.7%-ով և կազմել 158239 դրամ
(2012 թ. 113163-ի դիմաց) (աղյուսակ 22):

1
2

2013 թ. աղքատության ցուցանիշները հրապարակված չեն։
ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012 թ., էջ 39։
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Աղյուսակ 2
Աղքատության ցուցանիշների շարժընթացը 2009-2012 թթ.
Աղքատության մակարդակ, %
Աղքատության խորություն, %
Աղքատության սրություն, %
Ջինիի գործակից
Ըստ եկամուտների անհավասարության
Ըստ սպառման անհավասարության
Գործազրկության մակարդակ
Նվազագույն ամսական աշխատավարձ
Միջին ամսական աշխատավարձ

2009
34.1
7.8
2.4

2010
35.8
8.1
2.5

2011
35.0
7.9
2.4

2012
32.4
5.6
1.6

0.355

0.362

0.371

0.372

0.257
18.7
30000
96019

0.265
19.0
30000
102652

0.267
18.4
32500
108092

0.269
17.3
35000
113163

2013
16.5
45000
158239

Կառավարության 2013-2017 թթ. ծրագրով նախատեսվում է նվազագույն ամսական
աշխատավարձի բարձրացում մինչև 70 հազ. դրամ։
Քանի որ աղքատությունը սոցիալ-տնտեսական, ինչպես նաև հոգեբանական հետևանքներով լի լուրջ երևույթ է, ուստի դրա լուծման և հաղթահարման համար անհրաժեշտ է մշակել միջոցառումների համակարգ և իրականացնել պետական աջակցություն։
Մասնավորապես՝ տնտեսական աճի շարժիչ ուժը պետք է լինեն պետության ֆինանսական կարողությունների (հարկային մուտքերի ավելացմամբ՝ հարկային վարչարարության
բարելավման և տվյալ համակարգի պազեցման միջոցով), պետական ներդրումային ծրագրերի ծավալային աճը (նպատակաուղղված աղքատության ու անհավասարության նվազեցմանը), մասնավոր ներդրումների ավելացումը և այլն։ Կարծում ենք՝ նշված միջոցառումների արդյունավետ իրականացումը թույլ կտա ինչ-որ չափով կրճատել աղքատության մակարդակը երկրում։

АРМЕНУИ ДЖАНДЖОЯН
ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
УРОВНЯ НИЩЕТЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: благосостояние
населения,
социальная
напряженность, оценка нищеты, неравенство доходов, рыночная экономика, экономическая политика, обеспечение экономического роста, денежные доходы
В условиях развивающейся экономики возрастает значение проблем, связанных с уровнем
благосостояния населения. Улучшение социальных условий жизни населения, преодоление расслоения и поляризации распределения доходов – обязанность каждого государства. А преодоление уровня нищеты и устранение неравенства доходов – одна из тех сверхзадач, решением которых обусловлен дальнейший прогресс в стране. Подчеркивая важность повышения уровня
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жизни населения и сокращения уровня нищеты, в статье предложены такие социально-экономические меры, реализация которых будет способствовать увеличению денежных доходов населения и обеспечению занятости.

ARMENUHI JANJOYAN
POSSIBILITIES FOR IMPROVING POPULATION LIVING STANDARDS AND REDUCTION
OF POVERTY IN RA
Key Words:

welfare, social tension, poverty assessment,
income inequality, market economy, economic
policy, economic growth, monetary incomes

Significance of issues associated with the level of public welfare in developing economy increases.
Social living standards improvement, overcoming separation and polarization of income distribution is a
duty of every state. And overcoming poverty and unequal income is one of the most important tasks,
which solution determines continuing progress in the country. Emphasizing importance of improving
living standards and reduction of poverty, the article calls attention to such socio-economic measures,
which can help increase cash income and employment.

ԱՆՆԱ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Հիմնաբառեր. կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն, կորպորատիվ քաղաքացիություն,
կորպորատիվ սոցիալական կատարողական, կայուն բիզնես, կորպորատիվ բարեգործություն,կայուն զարգացում
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը (ԿՍՊ-ն) կորպորատիվ ինքնակարգավորման ձև է, որ միասնանում է ռազմավարական բիզնես ծրագրին։ Որպես կազմակերպության
ռազմավարության տարր՝ ԿՍՊ-ն ինքնակարգավորման հնարավորություն է ապահովում՝ օգնելով
վերահսկել ծավալվող ձեռնարկչատիրական գործունեությունը և վարել այն օրինական դաշտի
ոգուն, էթիկայի նորմերին և միջազգային ստանդարտներին համահունչ։ ԿՍՊ-ն նպատակ է հետապնդում պատասխանատվություն ստանձնելու կազմակերպության կողմից ընդունվող որոշումների և կատարվող քայլերի հանդեպ, օժանդակելու այնպիսի քայլերի և միջոցառումների իրականացմանը, որոնք դրական ազդեցություն կունենան շրջակա միջավայրի վիճակի, ինչպես նաև
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սպառողների, աշխատողների, համայնքների և, առհասարակ, բոլոր այն հետաքրքրված կողմերի
վրա, որոնք որոշակի առնչություն ունեն այն ոլորտների հետ, որոնցում կազմակերպությունը ծավալում է իր գործունեությունը։

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը (ԿՍՊ) կորպորատիվ ինքնակարգավորման ձև է, որ միասնանում է ռազմավարական բիզնես ծրագրին։ Դա անվանվում են նաև «կորպորատիվ խիղճ», «սոցիալական դիրքի ներկայացում», «պատասխանատվության վրա հիմնված կենսունակ ձեռներեցություն» և այլն: Որպես կազմակերպության ռազմավարության տարր՝ ԿՍՊ-ն ինքնակարգավորման հնարավորություն է տալիս՝
վերահսկելով ծավալվող ձեռնարկատիրական գործունեությունը և վարելով այն օրինական դաշտի ոգուն, էթիկայի նորմերին և միջազգային չափանիշներին համահունչ։ Այն
նպատակ է հետապնդում պատասխանատվություն ստանձնելու կազմակերպության կողմից ընդունվող որոշումների և կատարվող քայլերի հանդեպ և օժանդակելու այնպիսի միջոցառումների իրականացմանը, որոնք դրական ազդեցություն կունենան շրջակա միջավայրի վիճակի, ինչպես նաև սպառողների, աշխատողների, համայնքների և, առհասարակ, բոլոր այն հետաքրքրված կողմերի վրա, որոնք որոշակի առնչություն ունեն այն ոլորտների հետ, որոնցում կազմակերպությունը ծավալում է իր գործունեությունը:
ԿՍՊ էությունն ավելի ճիշտ ընկալելու համար պետք է իմանանք, թե ինչ եզրույթներ
կան այդ ոլորտում: Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը.
Կորպորատիվ քաղաքացիություն (corporate citizenship): Այս հասկացությունը ճիշտ
հասկանալու համար կարելի է պարզապես զուգահեռաբար մտածել անհատ քաղաքացու
և ընկերության մասին: Անհատ քաղաքացին ունի իրավունքներ և պարտավորություններ:
Օրենքի նկատմամբ հարգանքն ու օրենքով սահմանված պարտավորությունների կատարումը քաղաքացի լինելու նվազագույն, բայց պարտադիր բաղադրիչներից է, ոչ թե քաղաքացիության գերազանց դրսևորում: Գործարարը նույնպես չի կարող իրեն համարել լավ
կորպորատիվ քաղաքացի, եթե սոսկ հարգում է օրենքը և, օրինակ, վճարում հարկերը:
Անհատը կհամարվի գերազանց քաղաքացի, եթե ինչ-որ կերպ նպաստի իր համայնքի
կամ երկրի զարգացմանը, ակտիվ լինի հասարակական հարցերում, չհանդուրժի անարդարությունը և այլն: Նույնը վերաբերում է լավ կորպորատիվ քաղաքացուն. հասարակական
ակտիվությունը կարող է դրսևորվել բարեգործության կամ ԿՍՊ ձևով, կոռուպցիայի,
խտրականության և այլ անօրինական, ոչ բարոյական երևույթների դեմ պայքարով և այլն:
Կորպորատիվ պատասխանատվություն (corporate responsibility): Որոշ մասնագետներ համարում են, որ այս եզրույթը երկու բաղադրիչ ունի` կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվություն և կորպորատիվ բնապահպանական պատասխանատվություն:
Առաջինը ներառում է հասարակական խնդիրներ` կրթությանն առնչվող հիմնահարցեր,
աղքատության դեմ պայքար, հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններ և այլն, իսկ վերջինն անդրադառնում է զուտ բնապահպանական խնդիրներին:
Կորպորատիվ սոցիալական-կատարողական (corporate social performance): Սա
բնութագրում է ընկերության հասարակական և բնապահպանական ոլորտներում կատա376

րած աշխատանքի ազդեցությունը: Այսինքն՝ այս եզրույթը կիրառելիս ընկերության աշխատանքը բաժանվում է երկու մասի` ֆինանսական-կատարողական (շահույթ ապահովելու
գործառույթ) և կորպորատիվ սոցիալական-կատարողական (հասարակության և շրջակա
միջավայրի համար կատարված աշխատանք):
Կայուն բիզնես կամ կորպորատիվ կայունություն (sustainable business or corporate
sustainability): Այս գաղափարի հիմքում պաշարների խնայողական օգտագործումն է, շրջակա միջավայրի պահպանությունը և ապագայում ծագելիք խնդիրների կանխումը ներկայում խելամիտ քայլերի կատարմամբ:
Կորպորատիվ բարեգործություն: Կորպորատիվ բարեգործության հիմնական նպատակը հասարակությանն օգուտ բերելն է, ինչը կարելի է իրագործել որոշակի միջոցառումներով: Օրինակ` մի ընկերություն կարող է իր ռազմավարության մեջ նշել, որ ուզում է
օգնել առողջապահության ոլորտի զարգացմանը և նվիրատվություններով ու այլ նախաձեռնություններով օժանդակել, հովանավորել, աջակցել բուժհաստատություններին կամ
համագործակցել առողջապահության նախարարության հետ: Սովորաբար, այս բարեգործությունը սերտորեն կապված չի լինում ընկերության գործունեության ոլորտի հետ. օրինակ` այն ընկերությունը, որն օգնում է առողջապահական հիմնարկներին, կարող է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերություն լինել՝ բջջային կապի
օպերատոր, հանքարդյունաբերական գործարան և այլն: Բարեգործության նպատակն է
կարճ ժամանակում ինչ-որ դրական ազդեցություն ունենալ հասարակության վրա` թեկուզ
փոքր չափով: Այն հիմնական օգուտը, որը կարող է ստանալ ընկերությունը նման դեպքերում, բարի համբավն է և «բարի ընկերության» կերպարը: Սակայն, որպես կանոն, այս
գործողությունները ներառված չեն ընկերության ամբողջ գործունեության մոդելում, այդ
իսկ պատճառով ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ անհրաժեշտ է լինում կրճատել
ծախսերը, շատ հաճախ առաջինը տուժում է հենց բարեգործությունը:
ԿՍՊ ոլորտում վերջերս լայն շրջանառություն են գտել նաև ներքին և արտաքին ԿՍՊ
եզրույթները1: Ներքին ԿՍՊ-ն ներառում է այն միջոցները, որոնք վերաբերում են ընկերության ներքին կյանքին` աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների նկատմամբ վերաբերմունք, ներքին բոլոր կարգեր, որոշումներ և այլն: Արտաքին ԿՍՊ-ն վերաբերում է հասարակությանը, բնությանը և, լայն առումով, ամբողջ երկրին: Ընկերության՝ տարբեր ծրագրերով կատարվող գործողություններն ու ներդրումները, որոնցից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն օգտվում են հասարակության անդամները, ընկերության արտաքին ԿՍՊ
ռազմավարության մաս են կազմում: Երբեմն արտաքին ԿՍՊ-ն անվանում են նաև կորպորատիվ սոցիալական ներդրում (corporate social investment):
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմնական գաղափարը ճիշտ
ընկալելու համար կարևոր է հասկանալ այն բնութագրող հետևյալ դրույթները.
 ԿՍՊ-ն հիմնված է ընկերության երկարաժամկետ նպատակների վրա: Եթե մի ընկերությունում կամ ձեռնարկությունում որոշումները կայացվում են միայն կարճա1
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ժամկետ նկատառումներից ելնելով, ապա դժվարությամբ կընկալվեն ԿՍՊ կարևորությունն ու առավելությունները:
 ԿՍՊ արդյունավետ ռազմավարությունը մեծապես կախված է «շահառու» հասկացության ընկալումից: Եթե մի ընկերությունում կամ ձեռնարկությունում որպես շահառու դիտարկվում են միայն բաժնետերերը, հաճախորդները կամ աշխատակազմը, ապա այնտեղ ԿՍՊ-ն լիարժեքորեն չի ընկալվի. շահառուները ներառում են
մարդկանց ավելի մեծ, երբեմն նույնիսկ կազմակերպության հետ անմիջական
շփում չունեցող զանգված:
 Մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչները, ինչպես բոլորը, երկրի օրենքով առաջադրված պարտավորություններ ունեն: Միայն օրենքով սահմանված պարտավորությունների կատարման հանգամանքը դեռևս բավարար չէ ընկերության ԿՍՊ մասին դատելու համար: ԿՍՊ-ին բնորոշ են ընկերությունների այն նախաձեռնությունները, որոնք իրականացվում են կամավոր սկզբունքով:
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության գաղափարը ճիշտ հասկանալու
համար անհրաժեշտ է «կայուն զարգացում» (sustainable development) հասկացության
ընկալումը:
ՄԱԿ-ը 1983 թ. Գրո Հարլեմ Բրունդտլանդի նախագահությամբ ձևավորեց մի հանձնաժողով, որը սահմանեց «կայուն զարգացումը»: Ըստ այդմ՝ կայուն զարգացումը ներկա
սերնդի օրվա կարիքները հոգալու ունակությունն է` առանց գալիք սերունդների նմանատիպ պահանջների բավարարումը վտանգի տակ դնելու1: Նույն հասկացությունը կարելի է
կիրառել մասնավոր հատվածի աշխատանքում՝ տալով հետևյալ սահմանումը. «Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը ձևավորվում է այն բոլոր կամավոր նախաձեռնություններից, որոնց շնորհիվ կազմակերպությունը կամ ընկերությունը տվյալ պահի շահերն ապահովելիս չի վտանգում ավելի երկարաժամկետ շահերը: Առանց ԿՍՊ-ի՝
կայուն զարգացումը գրեթե անհնարին է, որովհետև մասնավոր ոլորտը պետք է ներկա
աշխատանքի ժամանակ մտածի նաև ապագա սերունդների մասին»:
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը բավական լայն հասկացություն
է: Մասնագետները, կազմակերպությունները և մասնավոր ընկերությունները ԿՍՊ-ն հասկանում են յուրովի և տալիս են տարբեր սահմանումներ: Այսպես.
 Ըստ Եվրոմիության հանձնաժողովի՝ ԿՍՊ-ն այն ըմբռնումն է, որով կամավոր
սկզբունքով, նաև հասարակական և բնապահպանական նկատառումներով առաջնորդվում են ընկերություններն իրենց գործունեության մեջ և շահառուների հետ
աշխատանքում (European Commission)2:
 Ըստ Համաշխարհային բանկի՝ ԿՍՊ-ն մասնավոր ընկերությունների` կայուն տնտեսական զարգացմանն աջակցելու պատրաստակամության դրսևորումն է, որն

1
2

Asongu J. (2007), The History of Corporate Social Responsibility. Journal of Business and Public Policy.
European Commission. (n.d.). Retrieved March 28, 2010, from Corporate Social Responsibility:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/ index_en.htm
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իրականացվում է կազմակերպությունների աշխատակիցների, նրանց ընտանիքների, տեղական համայնքների և, առհասարակ, հասարակության հետ համագործակցելով` նպաստելու կյանքի որակի բարձրացմանը, միաժամանակ՝ օգուտ բերելով և՛ բիզնեսին, և՛ զարգացմանը (World Bank)1:
 Ըստ Մալեն Բեյքերի՝ ԿՍՊ-ն մասնավոր ընկերությունների մոտեցումն է, ըստ որի`
աշխատանքային գործընթացը կազմակերպվում է այնպես, որ այն, ընդհանուր առմամբ, դրականորեն անդրադառնա հասարակության վրա (Baker)2:
 Ըստ PricewaterhouseCoopers ընկերության՝ ԿՍՊ-ն մասնավոր ընկերությունների
այն ըմբռնումն է, որ իրենք պատասխանատու են ոչ միայն իրենց շահույթի, այլև աշխատակիցների, հաճախորդների, ընդհանուր առմամբ, հասարակության պահանջմունքների բավարարման համար3:
Այսպիսով` սոցիալական պատասխանատվությունը կարելի է համարել հասուն գործարարության հատկանիշներից մեկը, որ հարաճուն նշանակություն է ձեռք բերում տնտեսավարող կազմակերպությունների հանրային գնահատման համար, ազդում է նաև ներկազմակերպական ռազմավարության վրա, պարտադրում որոշակի լուծումներ: Գործարարության բարոյական չափանիշների, գործարարների սոցիալական պատասխանատվության խնդիրը, թեպետ գիտականորեն նորովի է ձևակերպվում որպես մենեջմենթի դրույթ,
սակայն հանդիպում է նաև կառավարման գիտության ակունքներում: Հիշենք Հենրի Ֆորդի աշխարհայացքային բնույթի այն պնդումը, թե ձեռնարկությունը փող շինելու մեքենա
չէ, այլ հանրային ծառայության գործիք: Սոցիալական պատասխանատվությունը կազմակերպության ղեկավարության բարոյական ընտրության խնդիր է: Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ամեն ինչ հնարավոր չէ խստիվ կանոնակարգել, այսինքն`
տնտեսական կյանքի բոլոր երևույթներն անխտիր ու ամենայն մանրամասնությամբ ենթարկել իրավական կարգավորման: Արտաիրավական կարգավորման առկայությունը
հենց կարևորում է բարոյական կարգավորման հանգամանքը, այն է` տնտեսավարողների
փոխադարձ վստահությունը, գործարարի պատասխանատվությունը, պայմանագրերի հուսալիությունը, գործարքների ազնվությունը և այլն:
Արտադրությունն ու ծառայությունների մատուցումը, կազմակերպությունների ռազմավարական ու մարտավարական նպատակադրումները, մրցակցային պայքարը, բանակցությունների ընթացքը, պայմանագրերի կնքումը, պարտականությունների կատարումը,
տնտեսական կյանքի բոլոր երևույթները պետք է ենթարկվեն ոչ միայն տնտեսական, այլև
բարոյական օրինաչափություններին: Երկարատև ժամանակաշրջանում հասնել տնտեսական հաջողությունների, գործել արդյունավետ` նշանակում է պահպանել նաև բարոյական
կանոնները:
1

World Bank. (n.d.). Corporate Social Responsibility - Introduction. Retrieved March 28, 2010, from
http://www.gcgf.org/ifcext/economics.nsf/Content/CSR-IntroPage
2
Baker M. (n.d.)., Definitions of CSR. Retrieved march 28, 2010, from mallenbaker. net:
http://www.mallenbaker.net/csr/definition.php
3
Pricewater house Coopers. (n.d.). Corporate Responsibility at PwC. Retrieved March 28, 2010,
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АННА САМВЕЛЯН
ЭКОНОМИКО МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративное гражданство, корпоративная социальная эффективность,
устойчивый бизнес, корпоративная благотворительность, устойчивое развитие
Корпоративная социальная ответственность, также называемая корпоративной ответственностью, ответственным бизнесом и корпоративными социальными возможностями —
это концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местных сообществ и прочих заинтересованных сторон общественной
сферы. Это обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.

ANNA SAMVELYAN
ECONOMIC METHODOLOGICAL BASES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Key Words:

corporate social responsibility, corporate
citizenship,
corporate
social
efficiency,
sustainable
business,
corporate
charity,
sustainable development

Corporate social responsibility, also called corporate responsibility, responsible business and
corporate social opportunities is a concept according to which organizations take into consideration
society's interests with responsibility to influence clients, suppliers, workers, shareholders, local
communities and other stakeholders. This commitment goes beyond compliance with legislation and is
meant for organizations to take additional measures to improve workers' and their families' as well as
local community's and society's quality of life.
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ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ԱՆԴՐԵՅ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԱՂԱՎՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՀՀ-ՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ
ԹՎԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. տեղեկատվական հասարակություն, էլեկտրոնային բիզնես, թվային բացատ
Հոդվածում դիտարկված է ՀՀ-ում Էլեկտրոնային հասարակության կայացման հիմնախնդիրը
որպես թվային բիզնեսի զարգացման կարևոր նախադրյալ: Իրականացված է էլեկտրոնային հասարակության զարգացման մակարդակի վերլուծություն միջազգային գնահատումների հիման
վրա: Վերլուծված են նաև ՀՀ-ում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային բիզնեսի
ոլորտների վիճակագրական համակարգի ստեղծման և կիրառման խնդիրները:

Տեղեկատվական հասարակություն ասելով ենթադրվում է ավելի լայն խավերի ներգրավում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտ՝ ապահովելով դրա զարգացումը, ըստ այդմ՝ էլեկտրոնային հասարակության կայացումը: Ոլորտի այս երկու կարևորագույն ուղղություններն անմիջականորեն փոխկապված են միմյանց, քանի որ էլեկտրոնային հասարակությունը ձևավորում է ՏՏ արդյունաբերության արտադրանքի պահանջարկ և նպաստում ներքին շուկայի առաջընթացին:
ՀՀ Կառավարության 25.02.2010 թ. N7 արձանագրային որոշմամբ հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման հայեցակարգը (2010-2012 թթ.)» նույնպես նպատակաուղղված է վերոնշյալ խնդրի լուծմանը՝
հետևյալ միջոցառումների ծրագրերով և ժամանակացույցներով1.
 համացանցային լայնաշերտ հիմնացանցի տարածում,
 համակարգչային հագեցվածություն,
1

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման հայեցակարգ (2010-2012
թթ.), ՀՀ Կառավարության 2010 թ. փետրվարի 25-ի նիստի N7 արձանագրային որոշման հավելված:
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էլեկտրոնային անվտանգություն,
էլեկտրոնային կառավարում, էլեկտրոնային ծառայությունների ներդրում:

1. Թվային բացատի և ցանցային հասանելիության խնդիրը
Էլեկտրոնային հասարակության կայացումը և թվային բացատի կրճատումը, ի վերջո,
հանգեցնում են թվային ճեղքվածքի նվազեցմանը երկրի տարբեր տարածքներում, հասարակության տարբեր խավերի միջև:
Էլեկտրոնային հասարակության կայացման գործընթացը շարունակական բնույթ ունի
և չի կարող սահմանափակվել որոշակի ժամկետներում: Այժմ նոր հայեցակարգը ձևավորման և հաստատման փուլում է:
2009 թ. սկսած՝ ՄՀՄ (Միջազգային հեռահաղորդակցային միություն) կողմից հրապարակվող ամենամյա հաշվետվություններում առկա ցուցանիշների օգնությամբ մշտադիտարկվում է ամբողջ աշխարհում տեղեկատվական հասարակության զարգացման գործընթացը, իսկ վերլուծական արժեքավոր տեղեկատվությունն օգնում է մշակելու գիտականորեն հիմնավորված ռազմավարություն, իրականացնելու փորձի արդյունավետ փոխանակում: ՄՀՄ հաշվետվություններում ներկայացվող IDI համաթիվը արտացոլում է երկրների վարկանիշներն ըստ որոշակի ցուցանիշների` կապված ՏՀՏ ենթակառուցվածքների,
դրանց ներդրման մակարդակի և ՏՀՏ ծառայությունների գնային զամբյուղի հետ. վերջինս առանձնահատուկ պարամետր է, որը համադրում է ՏՀՏ ծառայությունների արժեքները և գնային մատչելիությունը: IDI համաթիվը հնարավորություն է ստեղծում իրականացնելու համադրական վերլուծություն համաշխարհային, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում: ՄՀՄ հաշվետվություններից ակնհայտ է թվային ճեղքվածքի առկայությունը տարբեր երկրների միջև: Այս սոցիալ-քաղաքական բնույթի եզրը դարձել է
ժամանակակից աշխարհում առկա զարգացման ծայրահեղությունների, հակասությունների, անհավասարության նկարագրման հիմնական չափանիշներից մեկը: Այն կիրառվում է
ինչպես առանձին երկրների, այնպես էլ նույն երկրի տարբեր տարածքների, սոցիալական
խավերի միջև գոյություն ունեցող տարբերությունների նկատմամբ՝ ներկայացնելով ՏՀՏ
հասանելիության, օգտագործման անհավասար հնարավորությունների հետ կապված սոցիալական շերտավորման տարատեսակ: 2013 թ. փետրվարի 25-27-ը Փարիզում կայացած տեղեկատվական հասարակության զարգացման հարցերով միջազգային համաժողովում (World Summit on the Information Society-WSIS) ՄՀՄ գլխավոր քարտուղար Համադուն Տուրեն նշեց, որ աշխարհի բնակչության 60%-ին համացանցը հասանելի չէ, և որ
աշխարհում ինտերնետ օգտագործողների քանակը 2.5 մլրդ է1:
Հայաստանում հեռահաղորդակցային ենթակառուցվածքների համարյա 100% կայացածության, ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների 70%-ին մոտ ցուցանիշների պայմաններում համացանց օգտագործողների 50%-ից ցածր ցուցանիշը չի կարող բավարար
լինել (գծապատկեր 1):

1

http://www.unesco.org/
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Գծապատկեր 1. Համացանցից օգտվող բնակչության մասնաբաժինը, համացանցի
բաժանորդների թիվը 100 բնակչի հաշվով, 2008-2013 թթ.1

Չնայած դիտարկված ժամանակահատվածում նկատելի են 100 բնակչի հաշվով համացանցի բաժանորդների թվի և դրանից օգտվող բնակչության մասնաբաժնի տարբերության կրճատման միտումներ (2008 թ. նշված ցուցանիշների հարաբերությունը 3.5 է,
իսկ արդեն 2013 թ.՝ 1.5), այդուհանդերձ համացանցից օգտվող բնակչության մասնաբաժնի ներկայիս ցուցանիշը` 45.35%, տեղեկատվական հասարակության բնութագրման անբավարար պարամետր է: Գծապատկերը հստակորեն ընդգծում է թվային բացատի կրճատման ներուժը: Բարձր զարգացած երկրներում այս ցուցանիշը տատանվում է 79-96 միջակայքում, ընդ որում, 2012 թ. տվյալներով համացանցից օգտվող բնակչության ամենամեծ
մասնաբաժինը` 96%, պատկանել է Իսլանդիային2: Ընդ որում, այս ցուցանիշն անմիջական կախվածություն ունի երկրի բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակից: Նույնիսկ
այնպիսի բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներում, որտեղ առկա են համացանցի
օգտագործման որոշակի խոչընդոտներ, պայմանավորված կրոնական, ազգային առանձնահատկություներով, դարձյալ առկա են բարձր ցուցանիշներ (Արաբական Միացյալ Էմիրություններում 2012 թ. այդ ցուցանիշը 85% էր, Կատարում` 88%):
Մեր երկրի պարագայում 45.35% ցուցանիշի ձևավորման պատճառներից մեկը հիմնականում 37% կազմող գյուղական բնակչության համար համակարգչային տեխնիկայի և
բջջային սարքերի, դրանց գնային, իսկ հեռավոր բնակավայրերում՝ նաև ֆիզիկական անմատչելիությունն է, համապատասխան հմտությունների բացակայությունը: Ոչ պակաս
նշանակություն ունեցող հանգամանք է նաև աղքատության ոչ ցածր մակարդակը. Համ-

1

2

http://www.mtc.am, ԱՎԾ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2013, տրանսպորտ և կապ, էջ 345,
բնակչություն, էջ 26: ԱՎԾ, Հրապարակումներ, ժողովրդագրություն, 2014, էջ 3:
Measuring the Information Society, ITU, Geneva Switzerland 2013, p. 230-231.
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աշխարհային բանկի 2012 թ. տվյալներով Հայաստանի բնակչության 32.4%-ը ապրում է
37.044 դրամ աղքատության շեմից ցածր1:
Նշված խնդիրները չեն բացառվում նաև քաղաքային բնակչության շրջանում: Եվ այս
ամենը, առկա ժողովրդագրական հիմնախնդրի զուգակցմամբ, լուրջ խոչընդոտներ է
ստեղծում ոլորտի աճի և զարգացման համար` նվազեցնելով հեռահաղորդակցային ծառայությունների պահանջարկը, որն էլ, իր հերթին, հանգեցնում է ընդհանրապես ՏՏ կիրառման ոչ բավարար մակարդակի՝ ձևավորում փոքր ներքին շուկա` համապատասխան
տնտեսական հետևանքներով: Բայց սա ընդամենը խնդրի մի կողմն է. իրականում մենք
բախվում ենք թվային բացատի առկայությանը, որի տնտեսական և սոցիալական
հետևանքները պայմանավորված են աղքատության և գործազրկության ցուցանիշներով:
Եվ մենք դարձյալ հանգում ենք տեղեկատվական հասարակության կայացման միջոցառումների լուրջ, նպատակային իրականացմանը, թվային բացատի նվազեցման անհրաժեշտությանն ու հրատապությանը:
Անդրադառնալով 2008 թ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հայեցակարգի` տեղեկատվական հասարակությանը վերաբերող նպատակային ցուցանիշներին, նշենք, որ տնային տնտեսությունների համակարգչային հագեցվածութունը 2013 թ.
գերազանցել է 50% նպատակային ցուցանիշը` կազմելով 58%: Բայց տվյալ ցուցանիշը
դեռևս չի ենթադրում տնային տնտեսությունների ներգրավվածություն տեղեկատվական
հասարակությունը բնութագրող գործընթացների մեջ: Տեղեկատվական հասարակությանն
անդամակցման չափանիշները ձևավորվում են համապատասխան հմտությունների, կիրառությունների ոլորտի, նպատակների համախմբմամբ:
2. ՀՀ-ում տեղեկատվական հասարակության կայացման շարժընթացն ըստ միջազգային վարկանշային համակարգի
ՄՀՄ տարբեր տարիների հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա փորձել ենք
գնահատել Հայաստանում տեղեկատվական հասարակության կայացմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետությունը և ներկայացնել իրավիճակը:
Գծապատկեր 2-ում արտացոլված են 2002-2012 թթ. ժամանակահատվածում Հայաստանի տեղեկատվական հասարակության զարգացման շարժընթացը բնութագրող ցուցանիշները: IDI համաթվի աճը 2002-2012 թթ. վկայում են տեղեկատվական հասարակության կայացման գործընթացի դրական զարգացումները, սակայն ակնհայտ են աճի ոչ
բարձր տեմպեր: Ի դեպ, ՄՀՄ հաշվետվություններում առանձնացվում է IDI համաթվի և
հետևաբար՝ երկրի վարկանշի աճի բարձր տեմպեր արձանագրած երկրների խումբը.
2012 թ. տվյալներով այդ խմբին են պատկանել Արաբական Միացյալ Էմիրությունները,
Բելառուսը, Կոստա Ռիկան, Օմանը, Բարբադոսը և այլն: Այս շեշտադրման իմաստը
նշված երկրների` այլ երկրների համեմատությամբ թվային բացատի կրճատումն է:

1
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Գծապատկեր 2. IDI համաթվի և դրա ենթահամաթվերի Հայաստանի միավորները
2002-2012 թթ.1

Զարգացածության համաթվի և ենթահամաթվերի դրական փոփոխություններն առկա
են, բայց որակական գոհացուցիչ արդյունքների հասնելու համար ակնկալվում են համաթվի աճի բարձր տեմպեր, որ կհանգեցնի վարկանշային ցուցանիշների բարելավմանը
(գծապատկեր 3), հետևաբար՝ այլ երկրների նկատմամբ թվային ճեղքվածքի նվազմանը:
157 երկրների շարքում վարկանշային աղյուսակի 74-րդ կետում հայտնվելու փաստը վկայում է այն մասին, որ անելիքները դեռևս շատ են, և համաշխարհային ներկայիս զարգացումներում մեր երկրի համար կենսական անհրաժեշտություն է ապահովել տեղեկատվական հասարակության թվային տնտեսության հենքը և միջավայրը:
Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների կիրառման մյուս կարևոր ուղղությունների, կամ, այլ կերպ ասած, թվային տնտեսության բաղադրիչների`
էլեկտրոնային գործարարության, էլեկտրոնային կառավարության և, ընդհանրապես,
թվային տնտեսության զարգացման հնարավորությունների գնահատումը ավելի հանգամանորեն և մանրամասն ցուցանիշների օգնությամբ կարելի է իրականացնել Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի (ՀՏՖ), Միջազգային բիզնես դպրոցի (INSEAD) կողմից հաշվարկվող ցանցային պատրաստվածության համաթվի` NRI (Networked Readness Index)
օգնությամբ: ՀՏՖ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային զեկույցը, որը
սկսել է հրապարակվել 2001 թ., վերլուծում է ՏՀՏ փոխակերպող ազդեցությունը համաշխարհային հասարակության և բիզնեսի զարգացման վրա, լուսաբանում սոցիալ-տնտեսական անհավասարակշռության, թվային ճեղքվածքի հիմնախնդիրները: Զեկույցը ներա-

1

Measuring the Information Society, ITU, Geneva Switzerland, 2009, p. 22, 36, 38, 40, 2010, p. 10, 19, 22, 23,
2011, p. 13, 31, 34, 36, 2013, p. 24, 46, 50, 54.
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ռում է 148 երկրների∗ և NRI համաթվի ցուցանիշները: NRI համաթիվը հաշվարկված է 54
ցուցանիշների հիման վրա∗, որոնք բաշխված են 4 հիմնական կատեգորիաներում. միջավայր, պատրաստվածություն, օգտագործում և ազդեցություն:

զարգացածության
վարկանիշ
Գծապատկեր 3. IDI համաթվի և դրա ենթահամաթվերի Հայաստանի վարկանշային
ցուցանիշները 2002-2012 թթ.1

2014 թ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային զեկույցում նշվել է, որ
այս տարի Հայաստանը կտրուկ բարելավում արձանագրած երկրներից մեկն է և հասել է
65-րդ կետին` շարունակելով վարկանիշների առավել բարձր դիրքերի հասնելու դրական
ընթացքը:
2008-2014 թթ. ցանցային պատրաստվածության համաթվի դրական շարժընթացն առկա է, բայց համաթվերի վարկանշային ցուցանիշները մինչ 2014 թ. ներկայացնում են միջինից ցածր տվյալներով անբավարար իրավիճակ (գծապատկեր 42), իսկ 2014 թ. պատկերը
լիովին փոխվել է. Հայաստանի ցանցային պատրաստվածության համաթիվը գտնվում է 65
կետում՝ 148 երկրների շարքում: 2013 թ. համեմատությամբ NRI համաթվի վարկանիշային
ցուցանիշն ավելացել է 17 կետով:

∗
∗
1

2

Տարբեր տարիների զեկույցներում ընդգրկված է երկրների տարբեր քանակություն:
Այլ տարիների զեկույցներում ցուցանիշների քանակը տարբեր է:
Measuring the Information Society, ITU, Geneva Switzerland, 2009, p. 22, 36, 38, 40, 2010, p. 10, 19, 22, 23,
2011, p. 13, 31, 34, 36, 2013, p. 24, 46, 50, 54.
2012 թ. սկսած՝ ավելացել է նաև ազդեցության ենթահամաթիվը, բայց տվյալների համասեռությունը պահպանելու համար գծապատկերում չի ներառվել:
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Գծապատկեր 4. NRI համաթվի և դրա ենթահամաթվերի Հայաստանի վարկանշային
ցուցանիշները 2008-2014 թթ.1

Հայաստանի հիմնական միջազգային վարկանշային ցուցանիշները զբաղեցնում են
միջին դիրքեր (աղյուսակ 1).
Աղյուսակ 1
NRI, IDI, EGDI համաթվերի Հայաստանի ցուցանիշները
Տարեթիվ

Համաթիվ

Վարկանիշ

Միավոր

2012
2014
2012

ՏՀՏ զարգացման համաթիվ (IDI)
Ցանցային պատրաստվածության համաթիվ (NRI)
Էլ. կառավարության զարգացման համաթիվ (EGDI)

74
65
94

4.45 (0-9)
4.0 (1-7)
0.4997 (0-1)

Երկրների
քանակ
157
148
190

NRI համաթիվն ավելի ընդգրկուն է մյուս համաթվերի համեմատ և անդրադառնում է
երկրների քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական բազմաբնույթ բաղադրիչների գնահատմանը՝ ներառելով նաև այլ համաթվերը ձևավորող բաղադրիչներ:
Համաթվի բազմաբնույթ բաղադրիչների և ենթաբաղադրիչների ցուցանիշների դիտարկումները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ Հայաստանում դեռևս առկա են շատ ցածր
ցուցանիշներով ենթաբաղադրիչներ, որոնց բացասական ազդեցությունը տնտեսության
վրա չի կարելի թերագնահատել: Նրանց ճառագայթային և փոխկապակցված ազդեցությունը տնտեսական գործունեության տարբեր ուղղություններում հանգեցնում է շղթայական խափանումների և արգելքների: Սա նշանակում է, որ թվային տնտեսության զարգացումը պահանջում է համալիր և հստակ ռազմավարությամբ տնտեսական քաղաքականություն, որի հաջողված տարբերակները կարելի է տեսնել բազմաթիվ կայացած թվային
տնտեսություն ունեցող երկրներում:

1

World Economic Forum, The Global Information Technology Report, Geneva Switzerland, 2008-2009, p. 153,
2009-2010, p. 183, 2010-2011, p. 166, 2012, p. 178, 2013, p. 145, 2014, p. 104.
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Կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանում առկա է թվային տնտեսության զարգացման որոշակի հարթություն, գուցեև՝ ոչ կատարյալ, սակայն դրական զարգացումներով.
ՏՏ արդյունաբերության ակնհայտ առաջընթացը, տեղեկատվական հասարակության և
ցանցային պատրաստվածության միջին մակարդակի վարկանիշները միջազգային գնահատումներով որոշակի հիմքեր են թվային տնտեսության զարգացման համար: Եվ մեր
երկրի ապագան կանխորոշող ներկայիս զարգացումները միանշանակ կապված են թվային տնտեսության կայացման և առողջ կենսագործունեության հետ:
3. ՀՀ ՏՏ և էլեկտրոնային գործարարության ոլորտի ներքին վիճակագրության
հիմնախնդիրը
Տեխնոլոգիական ոլորտը, ինչպես ցանկացած այլ բնագավառ, կարիք ունի պատշաճ
վիճակագրության: ՀՀ ՏՏ և էլեկտրոնային գործարարության ոլորտի վերլուծությունների
զգալի մասը ներկայումս հիմնված է միջազգային վիճակագրական ցուցանիշների կամ
տարբեր համաթվերի վրա: Սա կարելի է անվանել հայացք դրսից, որը, իհարկե, ունի իր
կարևորության աստիճանը: Սակայն, կարծում ենք, առավել կարևոր է ներքին վիճակագրությունը, որը հանդես կգա նաև որպես պաշտոնական:
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) «Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2013 թ.1» հրապարակման մեջ տեղ գտած համախառն
ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների:
Այստեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտը ներառված է տեղեկատվության և կապի հիմնարար ճյուղում, որը բավական առաջատար
դիրքերում է. այն յոթերորդն է քսան հիմնարար ճյուղերի շարքում և իր ցուցանիշներով
զիջում է միայն գյուղատնտեսությանը, անտառային տնտեսությանը և ձկնորսությանը, շինարարությանը, մեծածախ և մանրածախ առևտրին, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների
նորոգմանը, մշակող արդյունաբերությանը, ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությանը, առողջապահությանը և բնակչության սոցիալական սպասարկմանը, պետական կառավարմանը և պաշտպանությանը, պարտադիր սոցիալական ապահովագրությանը:
Սակայն բերված ցուցանիշները չեն կարող պարզորոշ և ճշգրտորեն ներկայացնել ՏՏ
ոլորտի իրավիճակն այն պարզ պատճառով, որ տեղեկատվության և կապի ճյուղը ներառում է նաև տնտեսական գործունեության դասակարգչով սահմանված այլ գործունեության տեսակներ (օրինակ՝ կինոնկարների, տեսաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի արտադրություն, ձայնագրումների և երաժշտական ձայնագրումների հրատարակման ծառայություններ), որոնք չեն կարող դիտարկվել ՏՏ ոլորտի նկարագրման դաշտում, և ճյուղի ցուցանիշների նվազման միտումները, 2009 թ. սկսած, չեն արտացոլում ՏՏ ոլորտի իրական
պատկերը: Սա, իրոք, լուրջ խնդիր է, որ առկա է ոլորտի վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և կիրառման գործում: Ոլորտի գերակայությունը պահանջում է առավել ման1

ԱՎԾ, Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2013, ՀՆԱ արտադրությունը, էջ 37:
http://armstat.am/am/?nid=82&id=1510
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րակրկիտ, հավաքական, ամփոփ վիճակագրության առկայություն մակրո- և միկրոմակարդակներում: Առանց համարժեք վիճակագրության հնարավոր չէ եզրակացություն անել
որոշակի ծրագրերի արդյունավետության վերաբերյալ, հստակեցնել տնտեսական աճի
աղբյուրները, ընդունել ռազմավարական որոշումներ: Հետարդյունաբերական տնտեսության վիճակագրության կառուցվածքային փոփոխությունները սահմանափակվել են նոր
տեխնոլոգիաների հետ կապված՝ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչում (ՏԳՏԴ) ոչ լիարժեք ընդգրկմամբ, երբ առավել քան կարևորվում են բարձրտեխնոլոգիական ոլորտի ենթաճյուղերի, մասնագիտացումների վերաբերյալ վիճակագրական
ընդգրկուն տեղեկատվությունը, տնտեսական բազմաբնույթ ցուցանիշների մշակումը:
Աղյուսակ 2
Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների, 2008-2011 թթ.1
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
Շինարարություն
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների
նորոգում
Մշակող արդյունաբերություն
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր սոցիալական
ապահովագրություն
Տեղեկատվություն և կապ
Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
Կրթություն
Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն
Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում
Սպասարկման այլ ծառայություններ
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

2008
16.3
25.3

2009
16.9
18.6

2010
17
17.3

2011
20.3
13

11.5

12.6

12.9

12.6

8.5
3.4
2.7

8.6
3.9
3.5

9.7
3.6
3.2

10.6
4
3.7

2.7

3.8

3.7

3.7

3.7
2.7
2.7
3.5
2.2
1.6
0.9
0.6
0.7
0.4
0.4
0.3

4.5
2.9
3.6
3.3
2.3
1.7
1.5
0.8
1
0.6
0.5
0.4

3.8
2.8
3.5
3.4
2.1
2.6
1.4
0.9
1
0.7
0.6
0.5

3.6
3.5
3.2
3.1
2.7
2.7
1.2
1
1
0.7
0.6
0.4

Այժմ Հայաստանում ՏՏ ոլորտի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվությունը
ձևավորվում է հայաստանյան ՏՏ ոլորտի ընկերություններից ստացված հարցման արդյունքների հիման վրա` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության (ՏՏՁՄ) և Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի (ՁԻՀ) համատեղ նախաձեռնությամբ:

1

http://www.armstat.am/file/article/hah_13_4.pdf, էջ 37:
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Ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) տվյալները բոլորովին չեն պարունակում տեղեկություններ նաև Հայաստանում առկա էլեկտրոնային գործարարության ցուցանիշների վերաբերյալ: Իհարկե, էլեկտրոնային գործարարությունը Հայաստանում դեռևս
չունի բավարար ծավալներ, բայց ամբողջ աշխարհում մեծածավալ շրջանառություն ապահովող և նաև սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող
ու հեռանկարային գործունեության այս տեսակը վաղ, թե ուշ պետք է ենթարկվի վիճակագրական հաշվառման՝ անկախ էլեկտրոնային գործարարության ներկայիս փոքր ծավալներից: Ընդհանրապես, Հայաստանում «էլեկտրոնային գործարարություն» եզրը չի
դրվել շրջանառության մեջ. նույնիսկ օրենսդրական, կառավարական նախագծերում շրջանառվում է «էլեկտրոնային առևտուր» հասկացությունը, որն ընդամենը էլեկտրոնային գործարարության որոշակի բաղադրիչ է: ԱՎԾ դասակարգիչների և մեթոդաբանության բաժնի տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ խմբ.2-ում (ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարի N 874-Ն 19.09.2013 թ. հրաման ՀՀ ԳՏ 04.11.2013 թ. 30/ (474).1) էլեկտրոնային առևտուրն ընդգրկված է «Ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ
առևտուր» դասում (կոդ` 47/91)1: Վերջինս առևտրի երկու տարբեր տեսակների անտեղի
համատեղություն է, ընդ որում, ԱՎԾ-ն չի տիրապետում համացանցային առևտրի վերաբերյալ որևէ տվյալի: Էլեկտրոնային գործարարության տարատեսակների, դրանց տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ վիճակագրությունը կարևոր տեղեկատվություն է սպառողների համար նոր տնտեսության ներկայիս զարգացումներում:
ԱՎԾ ձևաչափում ՏՏ ոլորտի ցուցանիշների առանձնացված ներկայացումն անհրաժեշտություն է: Քանակական և որակական մանրակրկիտ ցուցանիշները, հիմնված գործող ընկերությունների պաշտոնական հաշվետվությունների վրա, կարող են նպաստել կառավարչական և ռազմավարական նպատակային որոշումների ընդունմանը: Մասնավորապես՝ ՏՏ ոլորտի հետևյալ ցուցանիշների համալիրը կարևոր վիճակագրական տեղեկատվություն կարող է լինել մասնավոր և պետական ոլորտների սպառողների համար.
 ՏՏ ոլորտի ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշներ,
 ճյուղերի և ենթաճյուղերի կառուցվածք ու տնտեսական ցուցանիշներ,
 ՀՀ տնտեսության մյուս ոլոտներում (ներառյալ՝ սոցիալական) ՏՏ կիրառությունների ցուցանիշներ,
 ՀՀ տնտեսության վրա ՏՏ ոլորտի ազդեցության ցուցանիշներ,
 արտերկրների հետ համագործակցության արդյունքների ցուցանիշներ,
 ոլորտում ընդգրկված աշխատուժի որակական, քանակական ցուցանիշներ,
 ՏՏ կրթության ոլորտի ցուցանիշներ:
ԱՎԾ ձևաչափում Էլեկտրոնային գործարարության ոլորտը բնութագրող վիճակագրական ցուցանիշների համակարգի ներդրումը ևս նշանակալի քայլ է ՀՀ տնտեսության զարգացմանը նպաստող միջոցառումների շարքում: Մասնավորապես.
 ոլորտի` ՀՀ-ում գործող տարատեսակների տարանջատված հաշվառում և տնտեսական ցուցանիշների հրապարակում,
1

ԱՎԾ, Դասակարգիչներ և մեթոդաբանություն, էջ 35:
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ոլորտի ապրանքների և ծառայությունների հայաստանյան սպառողների տարածքային, սեռատարիքային, կրթական ցուցանիշների հրապարակում,
 ոլորտի ապրանքների և ծառայությունների արտասահմանյան սպառողների տարածաշրջանային տվյալների հրապարակում,
 ոլորտում ընդգրկված աշխատուժի որակական և քանակական ցուցանիշների հրապարակում:
ՀՀ-ում ՏՏ և էլեկտրոնային գործարարության վերջին զարգացումները, ինչպես նաև
կարևորության աստիճանը մեր հանրապետության համար ավելի է ընդգծում համապատասխան վիճակագրական համակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը, որը կխթանի
գիտական ուսումնասիրությունները, առավել խոր եզրահանգումների և ռազմավարական
մշակումների առիթ կդառնա:

ВАРДАН САРГСЯН
АНДРЕЙ АВЕТИСЯН
АГАВНИ ВАРДАНЯН
АНДРАНИК САРГСЯН
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОНОГО ОБЩЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА В РА
Ключевые слова: информационное общество, электронный
бизнес, цифровой разрыв
В статье рассмотрена проблема становления электронного общества Армении как важная предпосылка развития цифрового бизнеса. На основе международных оценок осуществлен
анализ уровня развития электронного общества. В статье рассмотрены также проблемы создания и применения статистической системы в сферах электронного бизнеса и информационных технологий.

VARDAN SARGSYAN
ANDREY AVETISYAN
AGHAVNI VARDANYAN
ANDRANIK SARGSYAN
INTERRELATIONS OF INFORMATION SOCIETY AND E-BUSINESS DEVELOPMENT IN RA
Key Words: information society, e-business, digital divide
The article deals with the problem of RA Electonic Society formation as an important prerequisite
for development of digital business in Armenia. Based on international estimates, close analysis of esociety development level has been carried out. Problems of Creation and application of IT and
E-Business statistical system in Armenia are also considered in the article.
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ԱԼՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԱՆԻ ՍԵՐՈԲՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Հիմնաբառեր. փոքր և միջին բիզնես, շրջանառության
հարկ, հարկային բարեփոխումներ, հարկային բեռ, ՓՄՁ սուբյեկտներ, ավելացված արժեքի հարկ
Հոդվածում քննարկվում են փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հարկման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում և դրանց հետ կապված խնդիրներ: Վերլուծվում է հարկային օրենսդրության
սպասվելիք բարեփոխումների հնարավոր ազդեցությունը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
զարգացման վրա:

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի
համաձայն՝ ՓՄՁ սուբյեկտները բաժանվում են գերփոքր, փոքր և միջին ձեռնարկատերերի1.
 գերփոքր են համարվում մինչև 10 աշխատող և մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ տարեկան
շրջանառություն ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտները,
 փոքր են համարվում մինչև 50 աշխատող և մինչև 500 մլն ՀՀ դրամ տարեկան
շրջանառություն ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտները,
 միջին են համարվում մինչև 250 աշխատող և մինչև 1 500 մլն ՀՀ դրամ տարեկան
շրջանառություն ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտները:
Մինչդեռ, ՀՀ հարկային օրենսդրության համաձայն, ՓՄՁ սուբյեկտները բաժանվում
են շրջանառության հարկի դաշտում՝ որպես մինչև 58,35 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցողներ և ընդհանուր հարկման դաշտում գործող հարկ վճարողներ: Սակայն գերփոքր, փոքր կամ միջին ձեռնարկատերերի մասին հարկային օրենսդրությունում
հիշատակված չէ, և հարկային փաստացի արտոնյալ կամ պարզեցված ռեժիմներ ՓՄՁ
սուբյեկտների համար սահմանված չեն: Ակնհայտ է, որ այսպիսի մոտեցումը շփոթությունների առիթ է դառնում բոլորի համար՝
 պետական մարմինների ներկայացուցիչներ,
 տնտեսավարող սուբյեկտներ,
 վերլուծություններ իրականացնողներ,
 ուսումնասիրողներ:

1

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք, 2-րդ հոդված:
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Ուստի առաջարկում ենք հետագա շփոթություններից խուսափելու նպատակով ՓՄՁ
սուբյեկտներին նկարագրող՝ գործող երկու մոտեցումները նույնականացնել՝ դարձնելով
մեկը1: 2013 թվականի արդյունքներով առկա են 123195 հաշվետվություն ներկայացնող
հարկատուներ, իսկ մեկ այլ տեղեկանքի համաձայն ընդհանուր ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը
73803 հարկատու է, այսինքն՝ հաշվետվություն ներկայացնող հարկատուների մոտ 60
տոկոսը2:

Խոշոր
40%

ՓՄՁ
60%

ՓՄՁ
Խոշոր

Գծապատկեր 1. Հաշվետվություն ներկայացնողների քանակը

Ըստ գերփոքր3 սուբյեկտների 2013 թ. I կիսամյակի արդյունքների՝ վճարված հարկերը մոտ 45.2 մլրդ դրամ են, որը, ըստ ֆինանսների նախարարության հրապարակած տեղեկատվության, ընդհանուր հարկային մուտքերի՝ 467,7 մլրդ դրամի 10 տոկոսն է:
Այն հարկատուները, որոնք վարում են հասույթի ճշգրիտ հաշվառում, պետք է չառնչվեն հարկային վերահսկողության արդյունքում ծագող խնդիրների:
Սակայն օրենքի տեքստը գրված է ոչ պարզ՝ հանգեցնելով բազմաթիվ տարընթերցումների և մեկնաբանությունների:
Օրինակ՝ նախկինում «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված էր՝ այն կազմակերպությունները, որոնց ֆիզիկական անձ հանդիսացող
հիմնադիրները կամ մասնակիցները միևնույն ժամանակ ունեն այլ կազմակերպությունում
20 տոկոս և ավելի փայամասնակցություն, ապա տվյալ երկու կազմակերպությունները համարվում են ԱԱՀ վճարողներ՝ անկախ շրջանառության չափից:

1

Սույն վերլուծության մեջ առաջնորդվում ենք «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության
մասին» ՀՀ օրենքի պահանջով: Գերփոքր ձեռնարկատերերը տարեկան մինչև 100 մլն շրջանառություն և
մինչև 10 աշխատող ունեցողներն են:
2
www.taxservice.am
3
Գերփոքր են այն հարկատուները, որոնց տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցում 100 մլն դրամը, և
աշխատողների միջին ցուցակային քանակը չի գերազանցում տասը: «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք, 2-րդ հոդված:
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ՓՄՁ
10%

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Խոշոր

Խոշոր
90%

ՓՄՁ

Գծապատկեր 2. Հարկային եկամուտներ

Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական էջի էլեկտրոնային հաշվետվությունների բաժնում տեղադրված է ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ երկու հաշվետվություն.
 հայտարարություն՝ որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու և
ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համար կիրառելու մասին,
 հայտարարություն՝ ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ
(01.10.2012 թ. հետո ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար):
Այս հանգամանքը շփոթության մեջ է գցել բազմաթիվ տնտեսավարող սուբյեկտների:
Արդյունքում այսօր ունենք մի խումբ հարկատուներ, որոնք իրենց համարել են ԱԱՀ վճարողներ, սակայն, ըստ ֆինանսների նախարարության, պետք է լինեին շրջանառության
հարկ վճարողներ, հետևաբար՝ պետք է վճարեն խոշոր տույժեր, տուգանքներ: Ընդ որում,
ֆինանսների նախարարության իրազեկումներում այս դրույթի մասին ոչինչ չի հիշատակվել: Սակայն պետք է նշենք, որ ՓՄՁ բարենպաստ հարկային միջավայրի ապահովման և
գործարքների փաստաթղթավորման հարցերի կանոնակարգման նպատակով 21.06.2014
թ. ՀՀ ԱԺ կողմից ընդունված հարկային օրենսդրության փոփոխությունների փաթեթով
վերոնշյալ խնդիրները սույն թվականի հոկտեմբերի մեկից այլևս չեն առաջանա: Միաժամանակ, չպետք է անտեսել այն հարկատուներին, ովքեր արդեն վճարել են խոշոր չափի
տույժեր, և խաթարվել է նրանց գործունեության բնականոն ընթացքը:
2013 թ. I կիսամյակի արդյունքներով շրջանառության հարկի գծով պետական բյուջե
է մուտքագրվել 5,1 մլրդ դրամ, որից 3,7 մլրդ դրամը գոյացել է առևտրական գործունեությունից վճարված շրջանառության հարկից: Միևնույն ժամանակահատվածում ընդհանուր հարկային եկամուտների (467,7 մլրդ) մեջ այլ գործունեությունից շրջանառության
հարկը կազմում է 0,3 տոկոս, իսկ առևտրի ոլորտից մուտքագրված հարկը՝ 0,8 տոկոս:
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0.3%

Հարկեր
98,9%

Շրջ հարկ այլ
0.8%

Շրջ հարկ առևտուր
0.3%

Գծապատկեր 3. Հարկային եկամուտներ

2013 թվականի ընթացքում, 2012 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ,
մանրածախ առևտրով զբաղվող խանութների քանակը 18%-ով նվազել է: Պետք է նշել, որ
նվազման միտում է սպասվում սույն թվականի հոկտեմբերի մեկից հետո: Քանի որ ՓՄՁ
բարենպաստ հարկային միջավայրի ապահովման և գործարքների փաստաթղթավորման
հարցերի կանոնակարգման նպատակով ուժի մեջ է մտնում 21.06.2014 թ. ՀՀ ԱԺ ընդունած հարկային օրենսդրության փոփոխությունների փաթեթը, որի առանցքային դրույթներից է շրջանառության հարկ վճարող բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտների պարտադիր
փաստաթղթաշրջանառության ապահովումը, ուստի հարկ է նշել, որ միակողմանի գնման
ակտը չի համարվում ապրանքներ ձեռք բերելու գործարքները հաստատող փաստաթուղթ: Նախորդ մի քանի տարիներին բյուջեի եկամուտներն էականորեն աճեցին: Բայց
դրա արդյունքում առանց այդ էլ թույլ ու խոցելի մեր տնտեսությունն էլ ավելի «խեղճացավ»: Անշուշտ, այդ «խեղճացման» պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ տնտեսությունից
հարկերի տեսքով չափազանց մեծ գումարներ բերվեցին բյուջե: Դրա հետևանքով տնտեսությունը մնաց առանց «թթվածնի»: Բայց այստեղ կա մի նրբություն: Բարեփոխումների
հիմնական մասն ավարտվում է այս տարվա ընթացքում: Խոսքը մատակարարումների
լիակատար փաստաթղթաշրջանառության ապահովման, փաթեթավորված գրեթե բոլոր
ապրանքների դրոշմապիտակավորման, «նոր սերնդի» ՀԴՄ-ների համատարած ներդրման և այլնի մասին է: Հաջորդ տարին մեր տնտեսությունը դիմավորելու է նշված բարեփոխումներով: Եվ դա ուղղակիորեն ենթադրում է, որ հաջորդ ողջ տարվա ընթացքում
հարկային եկամուտները պետք է շեշտակիորեն աճեն՝ ի հաշիվ ստվերի կրճատման:
2014 թ. հոկտեմբերի 1-ից առևտրի ոլորտի ընկերությունների համար ուժի մեջ է մտնելու շրջանառության հարկի 1 տոկոս դրույքաչափը (ներկայիս 3,5 տոկոսի փոխարեն)՝ անխտիր փաստաթղթավորման դեպքում: Առավելագույնը, որ կշահեն ՓՄՁ-ները, 1-2 ամիս
1 տոկոս հարկ վճարելն է, ապա կմուծեն տույժ և տուգանքներ, որոնց դիմանալ հնարավոր չէ, և կործանումն անխուսափելի կլինի: Փոքրերը ԱԱՀ դաշտում աշխատել չեն կարող: ՓՄՁ-ների համար դաշտը պետք է պարզագույն լինի, որպեսզի կախված չլինեն ուրիշների բարի կամքից: ՓՄՁ-ն այն հատվածն է, որ պետք է աճեցնել, ոչ թե ճնշել:
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ՀՀ հարկային օրենսդրության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գործնականում
որևէ արտոնյալ կարգավիճակ չի սահմանվում ՓՄՁ սուբյեկտների համար, այլ ավելի է
ծանրանում դրանց հարկային բեռը։ ՓՄՁ սուբյեկտներին ուղղված հարկային մեխանիզմներն իրականում միայն ՓՄՁ սուբյեկտների շարքը դասվող գերփոքր կազմակերպություններին են վերաբերում, իսկ փոքր և միջին ձեռնարկությունները, չունենալով մրցակցային առավելություններ, խոշոր ընկերությունների կողքին դառնում են անմրցունակ:
Այնուամենայնիվ, ակնկալում ենք, որ ստվերի դեմ հայտարարած պայքարը չի ծանրանա
փոքր և միջին բիզնեսի ուսերին:

АЛВАРД САРГСЯН
АНИ СЕРОБЯН
О РЯДЕ ПРОБЛЕМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: малый и средний бизнес, налог с оборота,
налоговая реформа, налоговое бремя,
субьекты МСБ, налог на добавленную
стоимость
В статье обсуждаются особенности налогообложения малого и среднего бизнеса в Армении
и исходящие из них проблемы. Проанализировано возможное влияние ожидаемых реформ налогового законодательства на развитие малого и среднего бизнеса.

ALVARD SARGSYAN
ANI SEROBYAN
ABOUT SEVERAL PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS PRACTICES
Key Words: small and medium business, subjects of small
and medium business, value added tax, tax
reform, tax burden, turnover tax
The article discusses peculiarities of small and medium business taxation and associated issues in
Armenia. Possible influence of expected tax reforms on development of small and medium business is
analyzed.
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ՍՊԱՐՏԱԿ ՍԱՐԱՏԻԿՅԱՆ
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հիմնաբառեր. սոցիոլոգիական հետազոտություններ, ապրանքագիտություն, որակի ցուցանիշների
կարևորություն
Հիմնավորվում են ժամանակակից ապրանքագիտության մեջ սոցիոլոգիական հետազոտությունների դերի բարձրացումը և դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը: Առաջարկվում են նաև
մասնավորապես ապրանքի որակի ցուցանիշների կարևորության գնահատման բնագավառում սոցիոլոգիական հետազոտությունների անցկացման մի շարք եղանակներ:

Ինչպես հայտնի է, ապրանքագիտության մեջ, այդ թվում` ապրանքագիտական փորձաքննության բնագավառում առավել հաճախ կիրառվում են լաբորատոր, գործիքային,
զգայորոշման, փորձագիտական, և շատ հազվադեպ` սոցիոլոգիական հետազոտություններ: Մինչդեռ ժամանակակից ապրանքագիտական հետազոտություններում, հատկապես
ապրանքների որակի և տեսականու գնահատման մեջ սոցիոլոգիական մեթոդների դերը
գնալով ավելի է կարևորվում: Դա բացատրվում է ինչպես սպառողների, այնպես էլ արտադրողների վարքագծի որոշակի փոփոխություններով: Այսպես՝ ներկայումս ձևավորվում է հասարակական մի նոր, այսպես կոչված՝ նեոինդուստրիալ (նորարդյունաբերական) համակարգ, երբ տնտեսական զարգացման առավել հզոր գործոն համարվող
բարձր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հավասարապես հասանելի են համաշխարհային խոշոր ֆիրմաներին: Այդ տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ, նախ՝ կտրուկ
նվազել է տեխնիկապես անկատար, թերություններով, առավել ևս` խոտան արտադրանքի թողարկման հավանականությունը: Երկրորդ՝ այդ ֆիրմաների կողմից շուկա հանվող
համանման մրցակից ապրանքների տեխնիկական կամ, այսպես ասած` «կոշտ» բնութագրերը միմյանցից էականորեն չեն տարբերվում, հետևաբար՝ այլևս վճռորոշ դեր չեն խաղում ապրանքի ընտրման գործընթացում: Սպառողի համար կարևորվում են ապրանքի
«փափուկ» բնութագրերը` գեղեցկությունը, հարմարավետությունը, գինը, ապրանքանիշը,
արտադրողի հեղինակության, գործարար վարկի նկատմամբ ձևավորված վերաբերմունքը, կանխակալ կարծիքը: Երրորդ՝ տեղի է ունենում ֆիրմաների արտադրական և տնտեսական գործունեության վերակողմնորոշում որոշակի սպառողից դեպի հասարակական
լայն միջավայր, այդ թվում` կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության բարձրացում: Այսպիսով՝ ժամանակակից արտադրողի և սպառողի համար մեծանում է ապրանքի` որպես միմյանց և հասարակության հետ հարաբերվելու յուրատեսակ սոցիալական միջնորդի, այդ թվում՝ սեփական սոցիալական կարգավիճակն ընդգծելու դերը: Դա
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ակնհայտորեն դրսևորվում է, առաջին հերթին՝ ոչ պարենային ապրանքների գերակշիռ
մասի և մի շարք պարենային ապրանքների մեջ: Հաշվի առնելով այդ իրողությունները՝
արտադրողը ձգտում է համակողմանիորեն հետազոտել բուն սպառողին, պարզել նրա
վարքի շարժառիթները, վերլուծել նրա կողմից տրվող գնահատականները, ինչն առավել
հարմար է իրականացնել սոցիոլոգիական հետազոտությունների միջոցով: Ինչպես հայտնի է, սոցիոլոգիական մեթոդները հիմնված են ապրանքի փաստացի և հնարավոր սպառողների կարծիքների հավաքման ու վերլուծման վրա, որ իրականացվում է զանազան
միջոցներով, ինչպիսիք են, օրինակ՝ բանավոր, համացանցային հարցումները, հարցաթերթիկների տարածումը, ցուցահանդես-վաճառքների, կոնֆերանսների, աճուրդների
կազմակերպումը և այլն: Կախված նպատակից և առաջադրված խնդիրներից՝ սոցիոլոգիական հարցման մասնակիցներ կարող են լինել հաճախորդները, գնորդները, սպառողները, բնակչությունը: Նախկինում ապրանքների արտադրության և իրացման, շուկայի
ուսումնասիրման հեռահար ռազմավարական խնդիրների լուծման նպատակով կիրառվում էին, այսպես կոչված, սպառողական պանելներ, որոնք ձևավորվում էին տարբեր
տարածաշրջաններից համամասնորեն ընտրված ընտանիքներից: Նրանց պարբերաբար
ուղարկվում էին համապատասխան հարցաթերթիկներ և ստացված պատասխանների
հիման վրա պարզում սպառողների կարծիքը տվյալ հարցի կամ հարցերի վերաբերյալ:
Այս մեթոդի արդյունավետությունը մեծապես կախված էր դրա կազմակերպման և ստացվող տեղեկատվության վերամշակման եղանակների մակարդակից: Կայուն և զարգացող
մարքեթինգային ցանց ունենալու համար խոշոր ֆիրմաներին անհրաժեշտ է ստեղծել համանման տեղեկատվական բազա: Ապրանքագիտության մեջ սոցիոլոգիական մեթոդների
կիրառման կարևոր բնագավառ է ապրանքների որակի գնահատումը, մասնավորապես՝
որակի ցուցանիշների թվային արժեքների (նիշային սանդղակներով) և կարևորության
որոշումը: Թեև սոցիոլոգիական մեթոդի դերն ավելի է կարևորվում ներկա շուկայական
պայմաններում, այդուհանդերձ, ապրանքագիտության մեջ այն դեռևս բավարար չափով
ուսումնասիրված չէ և լայն կիրառություն չունի: Հարկ է նշել, որ սոցիոլոգիական մեթոդն
առավել նպատակահարմար է կիրառել ապրանքի այնպիսի ցուցանիշների գնահատման
դեպքում, որոնք չեն պահանջում մասնագիտական խոր գիտելիքներ և լաբորատոր, գործիքային միջոցների գործադրում (սոցիալական նշանակման, գեղագիտական, էրգոնոմիկական և այլն): Այսպես, օրինակ, որակի ցուցանիշների կարևորությունը կամ դրանց կշռելիության գործակիցները սոցիոլոգիական մեթոդով կարելի է որոշել ուղղակի և անուղղակի եղանակներով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելությունները և թերությունները: Ուղղակի եղանակի դեպքում որոշակի ապրանքատեսակի համար որակի ցուցանիշների կարևորության վերաբերյալ սպառողի անձնական կարծիքը կարելի է պարզել ուղղակի, անմիջական, «ճակատային» հարցադրումներով, մասնավորապես` «Ո՞ր ցուցանիշներն եք կարևորում», «Նշեք ցուցանիշներն ըստ կարևորության նվազման (աճման)»,
«Գնահատեք ցուցանիշների կարևորությունն ըստ սանդղակի (տրվում է միավորների
սանդղակ` տոկոս, նիշ կամ մատրիցային դիագրամներ և այլն)»: Արդյունքում ստանում
ենք սպառողի միանշանակ գնահատականը ցուցանիշների կարևորության վերաբերյալ:
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Անուղղակի եղանակի դեպքում սպառողի համար ցուցանիշի կարևորության աստիճանը
որոշվում է կողմնակի ճանապարհներով՝ առանց հարցման իրական նպատակը հայտնելու: Սպառողի կողմից ցուցանիշների կարևորության անուղղակի կամ, այսպես կոչենք՝
«թաքնված» գնահատականները կարելի է վերհանել՝ վերլուծելով, օրինակ՝
1. որակի ցուցանիշների պատճառով գնումներից հրաժարվելու փաստերը,
2. համանման նմուշների գնահատման, համեմատման ժամանակ սպառողների կողմից կիրառվող ցուցանիշների համախումբը,
3. արդեն հայտնի, ավանդական ապրանքի թերությունների ու առավելությունների
վերաբերյալ սպառողի դատողությունները,
4. ցուցանիշի և գնումների հաճախության միջև մոտավոր կապի ստեղծման հնարարավորությունը և այլն:
Ինչպես տեսնում ենք, սոցիոլոգիական մեթոդի հիմքում հիմնականում հոգեբանական այն մոտեցում է, ըստ որի` որքան ցածր է գնահատվում տվյալ ցուցանիշը սպառողի
կողմից, այնքան մեծ է դրա կարևորությունը, որովհետև հենց այդ ցուցանիշը կարող է ապրանքի ցածր որակի և չիրացման պատճառ դառնալ: Մյուս կողմից՝ եթե համեմատվող
նմուշների միջև որևէ ցուցանիշի գծով առկա են միմյանց մոտ արժեքներ, ապա այդ ցուցանիշը չի կարող վճռական ազդեցություն ունենալ ապրանքի որակի վրա: Այսպիսով՝ սոցիոլոգիական մեթոդով կշռելիության գործակիցների գնահատումը, ըստ էության, կողմնորոշված է նախ և առաջ վատագույն ցուցանիշների հայտնաբերմանը: Հաշվի առնելով
արդյունքների սուբյեկտիվ բնույթը՝ սոցիոլոգիական մեթոդը չի կարելի հեռանկարային
պլանավորման հիմք ընդունել: Սակայն դա բավական արդյունավետ միջոց է որակի ցուցանիշների ընթացիկ ուսումնասիրման, ինչպես նաև կազմակերպական, տեխնիկական,
կոմերցիոն բնույթի համապատասխան միջոցառումների անցկացման համար:
Սոցիոլոգիական մեթոդներն ապրանքագիտության մեջ կարելի է արդյունավետորեն
կիրառել ոչ միայն սպառողական ամենատարբեր ապրանքների որակի ցուցանիշների
գնահատման, այլ նաև դրանց տեսականու և, ընդհանրապես, պահանջարկի ուսումնասիրմանն առնչվող զանազան խնդիրների լուծման համար:
СПАРТАК САРАТИКЯН
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТОВАРОВЕДЕНИИ
Ключевые слова: социологические исследования, товароведение, важность показателей качества
Автор обосновывает повышение роли социологических исследований и необходимость их
применения в современном товароведении. Также рекомендуется ряд способов проведения социологических методов оценки важности показателей качества товаров.
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SPARTAK SARATIKYAN
SOCIOLOGICAL RESEARCH IN COMMODITY SCIENCE
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significance of quality idexes

science,

The author substantiates the rising role and necessity of sociological reseach in modern commodity
science. Also, some sociological methods, particulary, in estimation of quality indices of commodities
are recommended.

ՆԱՐԵԿ ՍԱՐԱՏԻԿՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտ,
դասախոս, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ
Հիմնաբառեր. տարածական զարգացում, գիտություն, գիտելիքահենք տնտեսություն, մարդկային կապիտալ, տնտեսության զարգացում, կրթություն
Հոդվածում քննարկվում է տարածքային տնտեսության և գիտության միջև առկա կապը: Այսօր ՀՀ-ում տարածքային տնտեսությունը խիստ անմխիթար վիճակում է, իսկ դա իր բացասական
ազդեցություն է թողնում երկրի ընդհանուր տնտեսության վրա: Խնդրի կարգավորման համար
առաջարկվում է անցում կատարել գիտելիքահենք տնտեսության:
Մրցունակ տնտեսություն ունենալու համար պետք է շարժվել շուկայի ժամանակակից պայմաններին և թելադրանքին համահունչ, քանի որ շուկայական նախկին մեթոդներն այլևս չեն տալիս ցանկալի արդյունք: Պետք է շարժվել նոր մոտեցումներով՝ զարգացնելով կրթությունը, գիտությունը, նորաստեղծական տնտեսությունը: Նման մոտեցումն առավել արդիական է ՀՀ տնտեսության համար, որը չունի բավարար բնական պաշարներ:

Շուկայական տնտեսության ներկայիս փուլում կարևորվում է տնտեսության համաչափ զարգացումը, ինչը ենթադրում է կենտրոնացման բարձր տեմպերի թուլացում, այսինքն՝ տարբեր մարզերի և համայնքների տարածական զարգացում:
Հարկ է նշել, որ այսօր ՀՀ-ում այդ գործընթացը անմխիթար վիճակում է: Ասվածի
վառ վկայությունն են ինչպես պաշտոնական վիճակագրության1, այնպես էլ հետազոտողների հրապարակումները1:
1

http://www.armstat.am/file/article/marz_12_10.pdf
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Տարածքային անհամաչափ զարգացման նման վիճակը կարելի է բացատրել մի շարք
հանգամանքներով, որոնցից առավել ուշագրավ են երկուսը.
1. Մեզանում վերջին վարչատարածքային բաժանումը տեղի է ունեցել 1995 թ.՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի
հիման վրա: Պետք է նշել, որ այդ բաժանումը լուծում էր տվյալ ժամանակի խնդիրները, իսկ ռազմավարական զարգացման առումով, որևէ հիմնավորում չուներ2:
Ասվածից պարզ է դառնում, որ տարածքային տնտեսության անհամաչափ զարգացման հիմնական և գլխավոր պատճառը տարածական ոչ ճիշտ կամ անհամապատասխան
բաժանումն է, որ բացասաբար է ազդում տնտեսության զարգացման վրա: Բնականաբար, նորանկախ Հայաստանն այդ ժամանակ ուներ ավելի կարևոր՝ պետությունը կայունացնելու և պատերազմի հասցրած վնասները փոխհատուցելու խնդիրներ:
2. Տարածքային զարգացման անհամաչափությունները Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել են խորանալ տնտեսական աճի արագացմանը զուգընթաց՝ 2000
թվականից, և հիմնականում արտահայտվում են մայրաքաղաք Երևանի տնտեսական դերի և նշանակության աճով, որի արդյունքում կենսամակարդակի տարբերությունը Երևանի և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի միջև անընդհատ
աճել է: Մեծ են նաև անհամաչափությունները մարզերի միջև: Երկարաժամկետ
ապագայում, տարածքային մեծ և, առավել ևս, խորացող անհամաչափությունները
կարող են ուղղակիորեն և անուղղակիորեն բացասաբար անդրադառնալ երկրի
ընդհանուր տնտեսական զարգացման վրա: Մասնավորապես` անհամաչափ տարածքային զարգացումը նպաստում է տնտեսապես թույլ զարգացած տարածաշրջաններից բնակչության անցանկալի արտահոսքին ու քաղաքային համայնքներում, հատկապես` Երևանում կենտրոնացմանը3:
Տարածքային տնտեսության անհամաչափ զարգացումը էլ ավելի խոր կերպով սկսել է
արտահայտվել տնտեսական աճին զուգընթաց: Այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցավ
արդյունաբերության արագ զարգացում, մեծացավ Երևանի տնտեսական նշանակությունը, մյուս արդյունաբերական քաղաքները (Վանաձոր, Գյումրի, Սպիտակ, Ալավերդի և այլն)
ամենատարբեր պատճառներով սկսեցին հետընթաց ապրել: Մարզային տնտեսության ոչ
ճիշտ կառավարումը, ենթակառուցվածքների թույլ զարգացած լինելը, բնակչության արտագաղթը նույնպես բացասական ազդեցություն թողեցին տարածքային զարգացման
վրա:

1

Գրիգորյան Կ., Տարածական զարգացման ծրագրամեթոդական և գիտահետազոտական հիմնախնդիրները: Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2012 թ.,
գիտաժողովի նյութեր, Եղեգնաձոր, 2013, էջ 32:
2
Խաչիկյան Ս., Տարածական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ մարզերում: Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 582:
3
Տարածքային զարգացման հայեցակարգ, ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի նիստ, N25 արձանագրային որոշում, էջ 2:
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Ներկայումս մշակվում են ամենատարբեր ծրագրեր և միջոցառումներ այս ամենը
շտկելու ուղղությամբ:
Սակայն, հարկ է նշել, որ ինչպես տնտեսության, այնպես էլ տարածքային համաչափ
զարգացումը ենթադրում է զգալի չափով ֆինանսական միջոցների ներգրավում, ռեսուրսների առկայություն, արտաքին տնտեսական հարաբերությունների կայունացում, արտահանման ծավալների ավելացում և այլն:
Այլընտարանքային տարբերակ է գիտության, գիտակրթական քաղաքականության
խթանումը:
Գաղտնիք չէ, որ ներկայումս շատ պետություններ բուռն կերպով զարգացնում են գիտությունն ու կրթությունը, որն ունի շատ պարզ բացատրություն` այսօր տնտեսության
հիմնական շարժիչ ուժ են համարվում գիտությունը, նորարարական տեխնոլոգիաները և
մարդկային ներուժը:
Չի կարող լինել կայուն զարգացում առանց մարդկային կապիտալի զարգացման.
մարդկային ներուժը վճռորոշ դեր ունի ցանկացած երկրի տնտեսության համար: Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ այսօր գիտելիքը պետք է դիտարկել նաև որպես տնտեսական ապրանք, որի որակից և քանակից է կախված տնտեսության հետագա զարգացումը,
ապրանք, որի ճիշտ օգտագործումը կարող է զգալի օգուտներ տալ տնտեսությանը, իսկ
սխալ օգտագործումը կամ ուղղակի չօգտագործելը՝ վնասներ հասցնել դրան: Նման մոտեցումն առավել արդիական է հատկապես բնական պաշարներով և ռեսուրսներով աղքատ ՀՀ տնտեսության համար:
Ամփոփելով միտքը՝ կարելի է ասել, որ գիտելիքից կախված այդ նոր համակարգն ընդունված է անվանել գիտելիքահենք տնտեսություն1, որը ՏՀԶԿ-ն սահմանել է որպես
«տնտեսություն, որ ուղղակիորեն հիմնված է գիտելիքի և տեղեկատվության արտադրության, բաշխման և օգտագործման վրա»2:
Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ տարածական զարգացումը կարող է հիմնվել
գիտելիքահենք տնտեսության վրա, որի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ապահովում է երկարատև կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ մարդկային կապիտալի կուտակում և դրա արդյունավետ զարգացում3:
Պատահական չէ, որ ականավոր տնտեսագետ Ա. Մարշալը կապիտալը բնութագրել
է հետևյալ կերպ. «Կապիտալի նշանակալի մասը գիտելիքներն են և կազմակերպությունները…»4:
Այսինքն՝ եթե այսօր համադրում ենք տարածքային տնտեսության հնարավորությունները և հեռանկարները, ապա հստակ երևում է, որ տարածքային տնտեսության զարգաց1

Վարդանյան Գ., Գիտելիքի կառավարումը և տնտեսական զարգացումը: Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 13:
2
OECD (1996), ''The Knowledge-based Economy'' OECD / STI Outlook, Paris. p. 3.
3
Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, «Գիտություն»,
Ե., 2008, էջ 150:
4
Маршал А., Принципы экономической науки, т. I, М., Прогрес, 1993, с. 208.
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ման հեռանկարները կամ գոնե դրանց ներկայացված պահանջներն ավելի մեծ են, քան
հնարավորությունները: Եթե չիրականացվեն որոշակի փոփոխություններ, ապա շատ հավանական է, որ տարածքային տնտեսության համաչափ զարգացումն այդպես էլ կմնա որպես երազանք: Իսկ որպեսզի երազանքը դառնա իրականություն, անհրաժեշտ է կատարել որոշակի փոփոխություններ, որոնք կարող են զգալի կերպով ազդել տարածքային
տնտեսության համաչափ զարգացման վրա: Իսկ այդ ամենի համար անհրաժեշտ չեն
նավթ, շուկաներ, ծով, ոսկի, այդ ամենին կարելի է հասնել միայն ու միայն գիտելիքահենք տնտեսության և կրթված հասարակության շնորհիվ:
Գիտության զարգացումը կենսական նշանակություն ունի հատկապես բնական պաշարներով ոչ հարուստ, աշխարհաքաղաքական բարդ խնդիրներ ունեցող Հայաստանի
համար:
Այսպիսով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր գիտությունը մեծ ազդեցություն ունի տնտեսական զարգացման վրա, ինչպես նաև տնտեսության շարժիչ ուժն է,
կարող ենք վստահորեն ասել, որ գիտակրթական քաղաքականության ճիշտ կառավարումը կարող է նաև զգալիորեն մեծացնել տարածքային տնտեսության զարգացման ներուժը, հանդես գալով որպես յուրօրինակ ուժ հասարակության զարգացման, կայունացման գործում, ինչպես նաև խթանել տնտեսական աճը:
Գիտելիքահենք տնտեսության մոդելն անմիջական ազդեցություն է թողնում նաև սոցիալական միասնության վրա կամ, այլ կերպ ասած, գիտելիքի հասարակությունը հանդես է գալիս որպես սոցիալական միասնության գրավական1:
Գիտակրթական քաղաքականության ճիշտ կառավարումը և դրա զարգացումը մարզերում կարող են զգալիորեն թեթևացնել նաև մարզերի բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ հատկապես բարձրագույն կրթությունը
գտնվում է կենտրոնացման բարձր փուլում, կրթական ենթակառուցվածքների զարգացումը մարզերում կարող է դրական ազդեցություն թողնել տարածքային տնտեսության վրա`
դիտարկվելով որպես յուրօրինակ ներդրում մարզերում2:
Այս համատեքստում կարևորվում է նաև գիտության կառավարման խնդիրը: Կառավարում, որը պահանջում է բարդ և համակողմանի մոտեցումներ կրթության ոլորտում:
Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ այս պարագայում պետությունն ունի զգալի
անելիք երկրի կառավարման և դրա զարգացման գործում: Պետության դերը գիտության
կառավարման գործում պայմանավորված է նաև այն գործոնով, որ կառավարումը պետք
է բխի պետության որդեգրած քաղաքականությունից և ներդաշնակ լինի պետական քաղաքականությանը:
Այսպիսով՝ պետության կողմից գիտության կառավարումը պետք է ներդաշնակ լինի
կրթության և մշակույթի ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությանը, նկատի ունե-

1
2

Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն, Ե., 2008, էջ 347:
Սարատիկյան Ն., Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցերը: Ուսանողների, ասպիրանտների և
երիտասարդ գիտնականների միջազգային 2-րդ գիտաժողով, ԵՊՀ, Ե., 2014, էջ 104:
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նալով, որ վերոնշյալ ոլորտները փոխկապակցված են հետևյալ բանաձևով. «Գիտությունը
նոր գիտելիք է գեներացնում, կրթության միջոցով փոխանցում է սերունդներին, իսկ ձեռք
բերած գիտելիքը պահպանում է մշակույթը»1:
Որպես ամփոփում՝ հարկ ենք համարում ներկայացնել մի քանի դրույթներ և առանձնահատկություններ, որոնք, մեր կարծիքով, կարող են ապահովել տարածքային տնտեսության զարգացում գիտելիքահենք տնտեսության պայմաններում.
1. ունենալ լավ կրթված հասարակություն,
2. տնտեսության մեջ զարգացնել գիտատար ճյուղերը,
3. մարզերում իրականացնել ներդրումներ գիտության ոլորտում,
4. բարելավել մարդկային կապիտալի որակական կողմերը:
Մրցունակ և զարգացող տնտեսություն ունենալու համար պետք է շարժվել շուկայի
ժամանակակից պայմաններին և թելադրանքին համահունչ, շուկայական տնտեսության
նախկին մեթոդներն այլևս չեն տալիս ցանկալի արդյունքներ, պետք է զարգացնել կրթությունը, գիտությունը, նորաստեղծական տնտեսությունը, ապահովել տարածքային տնտեսության համաչափ զարգացում՝ մարդկային կապիտալի և գիտության ներուժի շնորհիվ:
Չպետք է մոռանալ, որ նյութական բարիքները սպառվում են դրանց օգտագործմանը
զուգընթաց, իսկ գիտությունը, ընդհակառակը` ավելանում:
«Հաջորդ հասարակությունը կլինի գիտելիքի հասարակությունը: Գիտելիքը կլինի
հիմնական շարժիչ ուժը, և գիտելիքային աշխատողները կլինեն աշխատուժի գերիշխող
խումբը»2:

НАРЕК САРАТИКЯН
РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: региональное (пространственное) развитие, наука, экономика основанная на знаниях, человеческий капитал, развитие экономики, образование
В статье обсуждается связь между наукой и развитием региональной экономики с учетом
того, что сегодня в РА региональная экономика находится в плохом состоянии, что отрицательно воздействует на общее экономическое развитие. Для решения этого вопроса предлагается перейти на экономику, основанную на науке. Представляются особенности основанной
на науке экономики, и его эффективность для развития экономики.
1

2

Աթոյան Կ., Համալսարանական գիտության և երկրի տնտեսական զարգացման քաղաքականության
առնչությունները: Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ
23-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 5:
Drucker P., The Next Society. Economist, 1 November, 2000. http://www.economist.com/node/770819
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Для того, чтобы иметь конкурентоспособную и развивающуюся экономику, нужно двигаться соответственно тому, что старые методы рыночной экономики больше не дают желаемых эффектов, нужно двигаться новыми подходами, развивать образование, науку, инновационную экономику. Нельзя также забывать, что материальные блага истекают параллельно
их потреблению, а наука, наоборот, увеличивается (распространяется). Такой подход более
актуален, особенно для экономики РА, так как он беден природными ресурсами и резервами.
Следующее общество будет обществом знаний. Знание станет главной действующей силой, научные работники будут доминирующей группой рабочей силы.

NAREK SARATIKYAN
ROLE OF SCIENCE IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Key Words: regional development, science, knowledgebased economy, human capital, economic
development, education
This article discusses relationship between regional economic development and science. Taking
into consideration the fact that nowadays regional economy in RA is in a very poor condition, it has
negative effect on overall economic development of the country. For solution of this problem transition
to knowledge-based economy is suggested. Peculiarities of knowledge-based economy and its influence
on economic development are introduced.
To have competitive and developing economy it's important to move in accordance with conditions
and requirements of modern market, as former methods of market economy are no longer productive.
Therefore, we should move forward with new approaches, develop education, science, innovative
economy without forgetting that material goods are exhausted while in use, but science, on the
contrary, enlarges. Such approach is more up-to-date, especially for RA economy, which isn't rich in
natural reserves and resources.
''Next society will be the society of knowledge. Knowledge will serve as the main driving force, and
scientific workers will be a dominant group in future workforce”.
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ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ
Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հիմնաբառեր. տնտեսություն, իրական հատված, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, պետություն,
ծրագիր, աջակցություն
Ճգնաժամային իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական գործընթացների կառավարման, ինչպես նաև տնտեսության անխափան գործունեության հիմնական ծանրությունը և պատասխանատվությունն ընկնում է պետական իշխանությունների վրա: Վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն ապացուցեց պետության առաջատար դերը հակաճգնաժամային քաղաքականության հիմնական խնդիրների լուծման գործում: Հենց պետության ակտիվ գործողությունների արդյունքում
հնարավոր եղավ բավական արագ կերպով հաղթահարել ճգնաժամի սրացման փուլը և տնտեսությունը վերադարձնել բնականոն գործունեության:

Ճգնաժամային իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական գործընթացների կառավարման, ինչպես նաև տնտեսության անխափան գործունեության հիմնական ծանրությունը և
պատասխանատվությունն ընկնում է պետական իշխանությունների վրա: Վերջիններս ինչպես մակրոմակարդակում, այնպես էլ միկրոմակարդակում հանդես են գալիս որպես
ճգնաժամի հաղթահարման տնտեսական, ֆինանսական, իրավական, կազմակերպչական և կառավարչական գործընթացների կազմակերպիչ ու համակարգող1: Վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն ապացուցեց պետության առաջատար դերը՝ հակաճգնաժամային քաղաքականության հիմնական խնդիրների լուծման գործում: Հենց պետության
ակտիվ գործողությունների արդյունքում հնարավոր եղավ բավական արագ կերպով հաղթահարել ճգնաժամի սրացման փուլը և տնտեսությունը վերադարձնել բնականոն գործունեության: Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունների ի
հայտ գալու պես պետությունների կառավարություններն ակտիվորեն սկսեցին մշակել հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագրեր, որոնց հիմանական մասը կյանքի կոչվեց
2008 թվականի վերջից մինչև 2009 թվականի սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում:
Տնտեսության ամենաշատ վնաս կրած ճյուղերից մեկը համաշխարհային ճգնաժամի
1

Саргсян К., Основные проблемы и подходы к совершенствованию антикризисных мероприятий государства, повышению их эффективности. /Проблемы современной экономики: сборник материалов XVIII международной научно-практической конференции, Новосибирск, 2014, с. 55-59.
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պայմաններում դարձավ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը: Այդ պատճառով գրեթե
բոլոր երկրների հակաճգնաժամային ծրագրերը ներառում էին ազգային ավտոմոբիլային
արդյունաբերության աջակցության միջոցառումներ՝ հետևյալ հիմնական ուղղություններով.
 միջոցների հատկացում (վարկեր կամ լրահատկացումներ) անմիջապես ավտոարտադրողներին նոր և հատկապես էկոլոգիապես մաքուր ավտոմեքենաների մոդելների մշակման համար (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Եվրոմիության երկրներ, Շվեդիա,
Չինաստան, Հարավային Կորեա),
 արտոնյալ վարկերի տրամադրում ֆինանսական հաստատություններին ավտովարկավորման խթանման համար (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Հարավային Կորեա),
 միջոցների հատկացում անմիջապես ավտոարտադրող ընկերությունների մատակարարներին (ԱՄՆ),
 հին մեքենաների հետգնման ծրագրի մեկնարկ` նոր մեքենաների պահանջարկի
բարձրացման նպատակով (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Գերմանիա, Նիդեռլանդներ, Լեհաստան),
 տրանսպորտային միջոցների նոր պարկի գնման համար պետական պատվերներ
(առավելապես՝ վառելիքախնայող), (ԱՄՆ),
 ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ ներդրումների իրականացման հատուկ
ֆոնդի ստեղծում (մասնավորապես` 744,5 մլն դոլար ծավալով նման ֆոնդ ստեղծվել է Հարավային Կորեայում` պետական բանկի աջակցությամբ):
Արժե նշել, որ ավտոմոբիլային արդյունաբերության աջակցման այնպիսի միջոցառում, ինչպիսին բնակչության կողմից նոր ավտոմեքենաների գնման ծրագրի սուբսիդավորումն է, դարձավ այնքան պահանջված (հատկապես Եվրոպայում և Մեծ Բրիտանիայում), որ որոշ երկրներ ընդլայնեցին և երկարացրին դրա գործունեության ժամկետները:
Հին մեքենաներով նոր մեքենաների գնումն իրականացվում էր հին մեքենաների ուտիլիզացումից հետո (օրինակ` Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Հարավային Կորեայում
հին ավտոմեքենայի շահագործման ժամկետը պետք է լինի 9 տարուց ոչ պակաս): Այդ ծրագրի անուղղակի նպատակը հին ավտոմեքենաների օգտագործման բացասական ազդեցության նվազեցումն է շրջակա միջավայրի վրա:
Նշենք նաև, որ, բացի ավտոարտադրությունից, պետական աջակցություն ստանում
էին նաև տնտեսության այլ հատվածներ և ճյուղեր, մասնավորապես.
 Էներգետիկան` կապված էներգակիրների գների անկայունության հետ. պետական
իշխանության մարմինների կողմից հատուկ ուշադրություն էր հատկացվում էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի տեսակների արտադրության խթանմանը` դրա այլընտրանքային տեսակների ավելացման և էներգախնայողության նախագծերի իրականացման նպատակով (ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Շվեյցարիա,
Նորվեգիա):
 Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը (թվային, հեռուստահաղորդակցության և այլն).
մասնավորապես՝ Ճապոնիայում ավելի քան 30 մլրդ դոլար էր հատկացվել էլեկ407

տրոնային կառավարության ստեղծմանը, փաստաթղթերը աստիճանաբար տեղափոխվում են էլեկտրոնային կրիչների վրա, ինչը կարող է հանգեցնել ավելի քան 2
մլրդ դոլարի խնայողության և 400-500 հազ. աշխատատեղերի ստեղծման:
 Տրանսպորտի ոլորտում պետական ներդրումները ուղղված էին ավիացիոն արդյունաբերությանը, ծովային և գետային նավահանգիստների արդիականացմանը,
ավիափոխադրող կազմակերպություններին, նավաշինական արդյունաբերությանը, երկաթուղային տրանսպորտին աջակցմանը (Կանադա, Ֆրանսիա, Չինաստան, Հարավային Կորեա, Հոնկոնգ, Արգենտինա): Օրինակ՝ Ֆրանսիայում կառավարությունը հայտարարել էր նավահանգիստների արդիականացման նպատակով
ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին (2013 թվականի կապիտալ ներդրումները շուրջ 445 մլն եվրո էին), որը պետք է բարձրացներ դրանց մրցունակությունն ու արտադրողականությունը, ինչպես նաև ընկերություններին հնարավորություն ընձեռեր ավելի արդյունավետ օգտագործելու դրանք փոխադրումների իրականացման ժամանակ: Հարավային Կորեայում կառավարությունը կորեական արտահանման և ներմուծման բանկի և արտահանման ապահովագրության կորեական կորպորացիայի միջոցով ապահովեց նավաշինական ճյուղի ֆինանսավորումը` 7,1 մլրդ դոլարի չափով` փոխառությունների և երաշխիքների տեսքով, ինչպես
նաև մինչև 2009 թվականի ավարտը հատկացրեց նույնքան միջոցներ ազգային և
արտասահմանյան նավագնացության ոլորտի ընկերություններին փոխառությունների տրամադրման համար` օգնելով ֆինանսավորել համապատասխան պատվերները:
Ֆրանսիայի կառավարությունը ավիափոխադրողներին ֆինանսական օգնություն է
տրամադրել երկրի 3 խոշոր բանկերի՝ «Calyon», «Societe Generale» և «BNP Paribas» միջոցով: Վերջիններիս այդ նպատակով հատկացվել էր 5 մլրդ եվրո` աջակցելու իրենց հաճախորդներին Airbus մակնիշի նոր ինքնաթիռների գնման պարտականությունների իրականացման գործում: Ինչ վերաբերվում է Արգենտինային, ապա տեղի կառավարությունը
պետականացրեց երկրի խոշորագույն ավիափոխադրողին` «Aerolineas Argentinas» ընկերությունը, ինչպես նաև վերջինիս դուստր ընկերությունը` «Austral»-ը, որոնք ավելի վաղ
ղեկավարվում էին «Marsans» իսպանական զբոսաշրջային կոնսորցիումի կողմից: Հարկ է
նշել, որ պետականացման արդյունքում ավիափոխադրող ընկերության բաժնետոմսերի
10%-ը հատկացվեց ավիաընկերությունների ծառայողներին:
 Շինարարություն (Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Արգենտինա). մասնավորապես՝ Մեծ Բրիտանիայում հակաճգնաժամային քաղաքականության շրջանակներում կառավարության կողմից հատկացվեց 400 մլն ֆունտ ստերլինգ (շուրջ
444 մլն եվրո) առաջնային շուկայում բնակարանների գնորդների աջակցման համար: Միջոցները ուղղվում էին 130 հատուկ ընտրված շինարարական ընկերություններին, որոնք պետք է կառուցեին 18 հազ. բնակելի անշարժ գույքի օբյեկտներ:
Բացի դրանից, համաձայն նշված ծրագրի, երիտասարդ ընտանիքներին տրամադրվում էր 30% զեղչ բնակարանների գնման համար: 2009 թվականի մարտին կա408










ռավարության կողմից ստեղծվեց 13 մլրդ ֆունտ ստերլինգ (շուրջ 185 մլրդ դոլար)
ծավալով հատուկ ֆոնդ` արդեն գոյություն ունեցող 110 նախագծերի, այդ թվում`
ճանապարհաշինության, դպրոցաշինության և առողջապահական օբյեկտների շինարարության ֆինանսավորման համար։ Այս ծրագրի իրականացումը պայմանավորված էր մասնավոր բանկերի կողմից շինարարական ծրագրերի գծով ֆինանսավորման գրեթե բացակայությամբ:
Ենթակառուցվածքներ (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Կանադա, Գերմանիա, Ֆրանսիա,
Շվեյցարիա, Հունաստան, Չեխիա, Ֆինլանդիա, Նորվեգիա, Ավստրալիա, Չինաստան, Թայվան). դրանց զարգացման նպատակով շատ երկրների կառավարություններ ակտիվորեն լրացուցիչ միջոցներ ուղղեցին, որի նպատակն էր, իհարկե,
կյանքի որակի բարելավումը և տևական ճգնաժամի շրջանում լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծումը: Առաջին հերթին, սա վերաբերում էր տարբեր օբյեկտների
վերանորոգմանը և ենթակառույցների վերակառուցմանը. սոցիալական բնակարանների, խճուղային և երկաթուղային ճանապարհների, կամուրջների, դպրոցների և համալսարանների, օդանավակայանների կառուցում և վերանորոգում, ջրամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի արդիականացում
և այլն: Օրինակ, ԱՄՆ կառավարության գնահատմամբ` ենթակառույցների զարգացումը երկրում թույլ կտար ստեղծել շուրջ 400 հազ. աշխատատեղեր, Ֆինլանդիայում՝ շուրջ 25 հազ. նոր աշխատատեղ: Ավստրալիայում բնակարանաշինության, նոր դպրոցների և այլ ենթակառուցվածքային նախագծերի, ինչպես նաև
նոր տեխնոլոգիաների ֆինանսավորման ավելացումը պետք է ապահովեր, ըստ
նախատեսվածի, մինչև 30 հազ. աշխատատեղ, նաև նպաստեր տնտեսական
աճին` 0,5-ից մինչև 1%:
Լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտ և մետալուրգիա (Կանադա, Չինաստան):
Նավթային և նավթաքիմիական արդյունաբերություն (Չինաստան):
Թեթև արդյունաբերություն, այդ թվում` նաև փայտավերամշակում (Կանադա, Չինաստան):
Ագրոարդյունաբերության համալիր. ֆերմերների աջակցությունը իրականացվում
էր սուբսիդիաների տրամադրման տեսքով, հետևյալ ուղղություններով. արտահանման աջակցություն, ֆերմերների մասնավոր վարկավորում, գնման գների աճի
փոխհատուցում, նոր ֆերմաների, գյուղատնտեսական մթերքների պահպանման
պահեստների, գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման փոքր գործարանների, ինչպես նաև գյուղական վայրերում ենթակառուցվածքային օբյեկտների կառուցում (Կանադա, Չինաստան, Ղազախստան):
Ռազմական արդյունաբերություն (Ֆրանսիա):
Հակաճգնաժամային միջոցառումներ էին իրականացվում փոքր և միջին բիզնեսի
աջակցման նպատակով, որին բաժին էր ընկնում զարգացած երկրներում համախառն ներքին արդյունքի զգալի մասը (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Գեր409

մանիա, Իտալիա, Հունգարիա, Հունաստան, Չեխիա, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Ղազախստան): Նմանատիպ աջակցման ծրագրերը, մասնավորապես, ներառում էին.
− Փոքր ձեռնարկությունների անմիջական աջակցության ծավալների ավելացում:
Օրինակ՝ Ֆրանսիայում տնտեսական ճգնաժամից տուժած փոքր և միջին ձեռնարկություններին 2 մլրդ եվրոյի չափով օգնություն հատկացվեց սեփական
կապիտալի ընդլայնման համար: Գերմանիայում 7,5 մլրդ եվրո ուղղվեց փոքր և
միջին ձեռնարկություններին` փոխառությունների տեսքով: Ճապոնիայի կառավարությունը 54 մլրդ դոլար հատկացրեց փոքր բիզնեսի վարկավորման և աշխատատեղերը կորցրած բանվորների ու ծառայողների աջակցման համար:
Հունգարիայում արտոնյալ վարկեր տրամադրվեցին փոքր և միջին ձեռնարկություններին` շրջանառվող միջոցների լրացման համար` շուրջ 700 մլն դոլարի
չափով:
− Փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին` փոխառությունների գծով պետական երաշխիքների չափերի ավելացում: Մասնավորապես՝ Հարավային Կորեայում փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման երաշխավորման համար 2009
թվականի փետրվարին պահուստավորվել էր 37 մլրդ դոլար, Հունգարիայում`
3,4 մլրդ դոլար:
− Երաշխիքների տրամադրում փոքր և միջին բիզնեսներին վարկավորող ֆինանսական կառույցներին (օրինակ` գերմանական բանկին` «IKB Deutsche
Industriebank»):
− Փոքր և միջին բիզնեսի սուբյեկտների մոտ ստուգումների ժամանակավոր դադար (մորատորիում): Փոքր և միջին ձեռնարկություններին օգնություն ցուցաբերվեց նաև միջազգային մակարդակով: Օրինակ՝ Եվրոպական ներդրումային
բանկը 2009 թվականի առաջին եռամսյակում ֆինանսական միջոցներ հատկացրեց Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի, ինչպես նաև Բալկանյան մի
շարք երկրների փոքր և միջին ընկերություններին:
Իշխանությունները տնտեսության իրական հատվածին աջակցություն էին ցուցաբերում ոչ միայն անմիջապես, այլև միջնորդավորված` պահանջարկի խթանման միջոցով:
Օրինակ՝ Չինաստանում բնակչությանը լրահատկացումներ էին տրամադրվում կենցաղային տեխնիկայի գնման համար, իսկ տեղական իշխանությունը դաշնային կառավարությանը ստիպում էր գնել տեղական արտադրողների արտադրանքը: ԱՄՆ-ում կառավարությունը օգնություն էր ցուցաբերում այն ոչ բանկային կազմակերպություններին, որոնք
աշխատում էին սպառողական վարկերով և լիզինգով:
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КАРЕН САРГСЯН
АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В
КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Ключевые слова։ экономика, реальный сектор, финансовый
кризис, государственная программа, поддержка
В кризисных ситуациях основная нагрузка и ответственность в управлении социальноэкономическими процессами, а также за обеспечение бесперебойной деятельности всей экономики ложатся на органы государственной власти. Недавний финансовый кризис продемонстрировал ведущую роль государства в решении основных вопросов антикризисной политики. Именно в результате активных действий государств появилась возможность довольно
быстро преодолеть острую фазу кризиса и вернуть экономику к нормальной деятельности.

KAREN SARGSYAN
ANALYSIS OF MEASURES FOR SUPPORTING REAL SECTOR OF ECONOMY IN
CONTEXT OF OVERCOMING FINANCIAL CRISIS
Key Words: economy, real sector, financial crisis, state
program, support
During crises the main burden and responsibility for management of socio-economic processes, as
well as ensuring smooth functioning of the whole economy falls on state government bodies. Recent
financial crisis has demonstrated the leading role of the state in solution of main anti-crisis policy
issues. Rapid overcoming of crisis escalation and return of economy to normal activities was a result of
Government active operations.
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ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

IS-LM-BP ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բաց տնտեսություն, ներքին հավասարակշռություն, արտաքին հավասարակշռություն,
ապրանքների շուկա, փողի շուկա, կոր
Հոդվածում ներկայացվել են IS, LM, BP կորերի դիրքերը ՀՀ տնտեսության համար, բացահայտվել, ՀՀ տնտեսության առանձնահատկություններով պայմանավորված, այդ կորերի ոչ ավանդական դիրքերի պատճառները, IS-LM-BP մոդելի շրջանակներում ՀՀ տնտեսական քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունները:

Ժամանակակից բաց տնտեսության պայմաններում արժութային ռեժիմից և փոխարժեքի շարժընթացից մեծապես կախված են մակրոտնտեսական քաղաքականության գործիքների ընտրությունը, դրանց կիրառման արդյունավետությունը:
Բաց տնտեսության պայմաններում մակրոտնտեսական իրավիճակը բնութագրող
հիմնական ցուցանիշների փոխադարձ կապերը և փոխազդեցությունները բարդանում են,
քանի որ միջնորդավորվում են արտաքին աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներով:
Միևնույն ժամանակ, այն տնտեսական փոփոխականները, որոնք բնութագրում են երկրի
տնտեսական և «մնացյալ» աշխարհի փոխադարձ կապերի զարգացման աստիճանը, ազդում են ներքին իրավիճակի բնութագրերի վրա, և իրենք էլ գտնվում են ներքին փոփոխականների ազդեցության տակ: Սա ավելի է բարդացնում արդյունավետ մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացումը, քանի որ պահանջվում է հաշվի առնել տնտեսական իրավիճակի վրա ազդող, տնտեսության բացությամբ պայմանավորված գործոնների աճող թիվը:
Երկրի ազգային տնտեսության հավասարակշռության և իրականացվող մակրոտնտեսական քաղաքականության արդյունավետության վրա մեծ ազդեցություն ունի կապիտալի շարժունակությունը: Աշխարհի զարգացած երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ
կարճաժամկետում կապիտալի խոշոր ներհոսքն ի վիճակի է արագորեն ապակայունացնել տնտեսական իրավիճակը և նվազեցնել մակրոտնտեսական կարգավորման միջոցառումների արդյունավետությունը:
ՀՀ տնտեսության զարգացման հնարավորությունների բացահայտման տեսանկյունից, իրականացվող տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության գնահատման համար արդիական ու կարևոր են մակրոտնտեսական ցուցանիշների պատճառա412

հետևանքային կապերի վերլուծությունը և ներքին ու արտաքին հավասարակշռության
միաժամանակյա ձեռքբերման մեխանիզմի պրակտիկ գործողության բացահայտումը:
Ներքին ու արտաքին մակրոտնտեսական հավասարակշռության IS-LM-BP մոդելի տեսական դրույթները և յուրաքանչյուր որոշակի դեպքի համար մակրոտնտեսական քաղաքականության առաջարկվող միջոցառումները ՀՀ տնտեսությունում կիրառելու հնարավորությունները բացահայտելու նպատակով փորձենք ներկայացնել մոդելի կորերի դիրքերը՝ հիմք ընդունելով դրանք բնութագրող ցուցանիշների և ՀՆԱ-ի միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ կապերը:
Այդ նպատակով օգտագործենք էկոնոմետրիկ մոդել ու օգտվենք դրա լուծման
արդյունքներից:
IS-LM-BP-ը, լինելով փոքր բաց տնտեսությունը բնութագրող տիպիկ մոդել, ներկայացվում է հետևյալ հավասարումներով.
IS Y=a0+a1G+a2Y*-a3r-a4ε
LM Y=b1M+b2r
BP Y=c1(r-r*)+c2Y*-c3ε+c0
Մոդելի կազմման տնտեսական ցուցանիշների վիճակագրական շարքերը 2000-2013
թթ. համար հարթեցվել են ըստ սեզոնայնության, լոգարիթմվել են և իրականացվել են
համապատասխան գնահատումներ:
IS կորի կառուցման համար ընտրվել են ապրանքների և ծառայությունների շուկան
առավելագույնս բնութագրող հետևյալ ցուցանիշները` պետական ծախսեր, օտարերկրյա
ՀՆԱ (ՌԴ ՀՆԱ), տոկոսադրույք ու իրական արդյունավետ փոխարժեք: IS-LM-BP մոդելի
հավասարումներում a0,a1,a2,a3,a4-ը ազատ գործակիցներ են, որոնք ցույց են տալիս, թե
որքանով է ընտրված ցուցանիշների միավոր փոփոխությունն ազդում ՀՀ ՀՆԱ փոփոխության վրա:
Ստացել ենք հետևյալ պատկերը.
Աղյուսակ 111
IS-LM-BP մոդելի գնահատման արդյունքները IS-ի համար
Փոփոխական
GOVEXP (պետական ծախսեր)_SA
RUS_GDP (ՌԴ ՀՆԱ)
INT (տոկոսադրույք)
REER (ԻԱՓ)
C (ազատ անդամ)
R2

1

Գործակից
0.182223
2.106410
-0.000563
-0.071206
-2.105781

Ստնդ. սխալ
0.032907
0.120585
0.002479
0.072611
0.401434

0.995005

t-վիճ
5.537580
17.46832
-0.226939
-0.980657
-5.245645

Հավ.
0.0000
0.0000
0.8214
0.3314
0.0000
13.26818

Այս և հետագա վերլուծությունների հիմք են մակրոտնտեսական վերոհիշյալ ցուցանիշների 2000-2013 թթ.
եռամսյակային տվյալները (աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայք` www.armstat.am, www.cba.am
www.imf.org): Տվյալների շարքերը լոգարիթմվել են, հարթեցվել, ինչպես նաև շարքերից հանվել է սեզոնայնության գործոնը: Հաշվարկները կատարվել են Eviews 7 ծրագրային փաթեթի օգնությամբ:
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Աղյուսակից երևում է, որ 2000-2013 թթ. պետական ծախսերի 1% աճի դեպքում մեկ
եռամսյակ անց ՀՆԱ-ն ավելանում է 0,18 տոկոսային կետով, օտարերկրյա ՀՆԱ-ի 1% աճի
դեպքում մեկ եռամսյակ անց ՀՆԱ-ն ավելանում է 2,1 տոկոսային կետով, տոկոսադրույքի
1% աճի դեպքում մեկ եռամսյակ անց ՀՆԱ-ն նվազում է 0,0005 տոկոսային կետով, իսկ
իրական արդյունավետ փոխարժեքի 1% աճի (արժևորման) դեպքում մեկ եռամսյակ անց
ՀՆԱ-ն կրճատվում է 0,07 տոկոսային կետով:
Գնահատումից երևում է, որ IS կորն ընդունում է ուղղահայաց դիրք ամբողջական եկամտի առանցքի նկատմամբ: Սա բացատրվում է նրանով, որ, ըստ ստացված արդյունքների, իրական տոկոսադրույքի և ներդրումների կապը ձգտում է զրոյի, այսինքն` ներդրումները զգայուն չեն տոկոսադրույքի նկատմամբ, և ՀՀ տնտեսությունը գտնվում է ներդրումային ծուղակում:
LM կորի կառուցման համար օգտագործվել են հետևյալ ցուցանիշները` փողի առաջարկ ու տոկոսադրույք: Սրանք առավելագույնս են բնութագրում փողի շուկան: Մոդելում
b1, b2-ը ազատ գործակիցներ են, որոնք բնութագրում են, թե որքանով է փողի առաջարկի և տոկոսադրույքի միավոր փոփոխությունն ազդում ՀՆԱ-ի վրա: Վերցվել են փողի
առաջարկի և տոկոսադրույքի ժամանակագրական շարքերը (2000-2013 թթ.), դրանք լոգարիթմվել են, հարթեցվել են ըստ սեզոնայնության, և ստացել ենք հետևյալ պատկերը.
Աղյուսակ 2
IS-LM-BP մոդելի գնահատման արդյունքները LM-ի համար
Փոփոխական
M2 (փողի առաջարկ)
INT (տոկոսադրույք)
C (ազատ անդամ)
R2

Գործակից
0.136104
-0.006731
2.499433
0.991971

Ստնդ. սխալ
t-վիճ.
0.037237
3.655086
0.002563
-2.625973
0.535829
4.664608
Mean dependent var

Հավ.
0.0006
0.0114
0.0000
13.28410

Աղյուսակից երևում է, որ 2000-2013 թթ. փողի առաջարկի 1% աճի դեպքում մեկ եռամսյակ անց ՀՆԱ-ն ավելանում է 0,13 տոկոսային կետով, իսկ տոկոսադրույքի 1% աճի
դեպքում մեկ եռամսյակ անց ՀՆԱ-ն նվազում է 0,006 տոկոսային կետով:
Գնահատումից երևում է, որ ՀՀ տնտեսության համար LM կորն ընդունում է իրեն ոչ
բնորոշ դիրք՝ ուղղված ձախից աջ-ներքև, որը բացատրվում է մեր երկրում փողի նկատմամբ սպեկուլյատիվ պահանջարկի աճով:
BP կորի կառուցման համար ընտրվել են հետևյալ ցուցանիշները` ՀՀ և համաշխարհային տոկոսադրույքներ, օտարերկրյա ՀՆԱ (ՌԴ ՀՆԱ), իրական արդյունավետ փոխարժեք: Սրանք առավելագույնս են բնութագրում արտաքին աշխարհի և ՀՀ տնտեսության
կապը: Մոդելում c1,c2,c3,c0-ն ազատ գործակիցներ են, որոնք բնութագրում են, թե որքանով է ՀՀ և համաշխարհային տոկոսադրույքների տարբերության, օտարերկրյա ՀՆԱ և
իրական արդյունավետ փոխարժեքի միավոր փոփոխությունն ազդում մեր երկրի ՀՆԱ-ի
վրա: Վերցվել են երկրի և համաշխարհային տոկոսադրույքների, օտարերկրյա ՀՆԱ և
իրական արդյունավետ փոխարժեքի ժամանակագրական շարքերը (2000-2013 թթ.),
դրանք լոգարիթմվել են, հարթեցվել են ըստ սեզոնայնության, և ստացել ենք հետևյալ
պատկերը.
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Աղյուսակ 3
IS-LM-BP մոդելի գնահատման արդյունքները BP-ի համար
Փոփոխական
INT-US_INT (ԱՄՆ տոկոսադրույք)
RUS_GDP (ՌԴ ՀՆԱ)
REER (ԻԱՓ)
C
R2

Գործակից
0.003624
1.753101
-0.129954
-2.311206
0.994886

Ստնդ. սխ.
0.002069
0.256472
0.057486
0.498672

t-վիճակ.
1.751191
6.835438
-2.260645
-4.634718
Mean dependent var

Հավան.
0.0860
0.0000
0.0282
0.0000
13.28410

Աղյուսակից երևում է, որ 2000-2013 թթ. երկրի և համաշխարհային տոկոսադրույքների տարբերության 1% աճի դեպքում մեկ եռամսյակ անց ՀՆԱ-ն ավելանում է 0,003 տոկոսային կետով, ՌԴ ՀՆԱ 1% աճի դեպքում մեկ եռամսյակ անց մեր երկրի ՀՆԱ-ն աճում
է 1,75 տոկոսային կետով, իսկ իրական արդյունավետ փոխարժեքի 1% աճի (արժևորման)
դեպքում մեկ եռամսյակ անց ՀՆԱ-ն կրճատվում է 0,12 տոկոսային կետով:
Դա թույլ է տալիս եզրակացնել, որ կապիտալն աչքի չի ընկնում բարձր շարժունակությամբ, և BP կորի դիրքը կտրուկ է: Ստացված մոդելն ունի այսպիսի տեսք.
r

IS
BP
LM

Y

ՀՀ տնտեսության համար IS-LM-BP մոդելի կորերի դիրքերը թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ երկրում փողի, ապրանքների և ծառայությունների շուկաների գործառելու և
ինքնակարգավորվելու տնտեսական և շուկայական մեխանիզմները խեղաթյուրված են,
չեն կարող բացատրվել ներքին ու արտաքին մակրոտնտեսական հավասարակշռության
մոդելի տեսական դրույթներով:
Նման իրավիճակում ՀՀ տնտեսությունում ներքին ու արտաքին մակրոտնտեսական
հավասարակշռության ապահովման համար նպատակահարմար է իրականացնել դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների այնպիսի զուգակցում, որը
հնարավորություն կտա մեղմելու ներդրումային ծուղակը, մասնավորապես` ներդրումների
ակտիվ խթանման քաղաքականությունը (հատկապես ռեզիդենտների կողմից կատարվող ներդրումների) պետք է զուգակցվի ԿԲ տոկոսադրույքների իջեցման քաղաքականության հետ: Ներդրումների ներգրավման ռազմավարության առաջնային տարրերը պետք
է լինեն իրավական համակարգի և պատշաճ ենթակառուցվածքների ապահովումը, միջազգային չափանիշներին համապատասխան հարկային համակարգի ձևավորումը:
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КНАРИК ВАРДАНЯН
ГАЯНЭ АВАГЯН
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ IS-LM-BP В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: открытая экономика, внутреняя устойчивость, внешняя устойчивость, товарный
рынок, денежный рынок, кривые
В статье были представлены позиции кривых IS, LM, ВР для экономики РА, выявлены
причины нетрадиционных позиций этих кривых, обусловленные особенностями экономики РА,
особенности реализации экономической политики РА в рамках модели IS-LM-BP.

QNARIK VARDANYAN
GAYANE AVAGYAN
IS-LM-BP MODEL APPLICATION IN RA ECONOMY
Key Words:

open economy, internal stability, external stability, commodity market, money market, curves

The article introduces IS LM BP positions of curves for RA economy, reasons for these curves’ non
traditional positions, determined by peculiarities of RA economy and peculiarities of RA economic policy
implementation within IS-LM-BP model.

ՎԱՐԴԱՆ ՎԼԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏՀՏ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ՈՒ ԴՐԱ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. տեղեկատվական

և հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական հասարակություն, շահութահարկ, օտարերկրյա ներդրում,
իրավական կարգավորում, տեխնոպարկ

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի իրավական հիմնախնդիրների հետազոտությանը: Մասնավորապես՝ վերլուծվել են այն իրավական ակտերը, որոնք ունեն էական նշանակություն: Հետազոտության արդյունքում բացահայտվել են իրավական կարգավորման համակարգի այն դրույթները, որոնք խոչընդոտում են ոլորտի զարգացումը և նախանշվել դրանց կատարելագործման ուղիները:

Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտը տնտեսության առավել դինամիկ զարգացողներից է: Այս
հարցում մեծ դերակատարությունում ունի ՀՀ Կառավարության հետևողական քաղաքակա416

նությունը: Մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2000 թ.
դեկտեմբերի 28-ի N 58 որոշմամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը ճանաչվել է ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղերից մեկը1, որին հաջորդել է «ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգի» ընդունումը (2001 թ.)2, իսկ 2008 թ. ընդունվել է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգը»3: ՀՀ նախագահի 2001 թ. հուլիսի 20-ի
N ՆՀ-896 հրամանագրով ստեղծվեց ՏՀՏ զարգացմանն աջակցող խորհուրդ, որի նախագահը ՀՀ վարչապետն է4: ՏՀՏ զարգացմանն աջակցող խորհուրդը, որպես կապող
օղակ կառավարության և ՏՀՏ բիզնեսի, կրթական հաստատությունների, ՏՀՏ հասարակական կազմակերպությունների, դոնոր և միջազգային կազմակերպությունների միջև,
կազմակերպում և անցկացնում է տեղեկատվական հասարակության կայացմանն ու ՏՀՏ
ոլորտի խնդիրների լուծմանը նպաստող քննարկումներ:
ՀՀ ՏՀՏ ոլորտը միջազգային չափանիշներին հասցնելու համար նախապայմաններ
ստեղծելու նպատակով ՀՀ Կառավարության 2001 թ. նոյեմբերի 27-ի N1165 որոշմամբ,
Համաշխարհային բանկի հետ կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակներում,
հիմնվել է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը»5: 2001-ից գործում է «Վիասֆեր տեխնոպարկ» ՓԲԸ-ն, որի տարածքում համախմբված են ոլորտի շուրջ 30 ձեռնարկություններ: Ընդունվել են նաև ոլորտին վերաբերող մի շարք իրավական ակտեր. մասնավորապես՝ 2004 թ. դեկտեմբերի 14-ին` «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային
թվային ստորագրության մասին» N ՀՕ-406 և 2005 թ. հուլիսի 8-ին` «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» N ՀՕ-1767 ՀՀ օրենքները: Կնքվել են նաև մի շարք պայմանագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր ինչպես այլ պետությունների (Հնդկաստանի Հանրապետություն, Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն և այլն), այնպես էլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող մի շարք ընկերությունների («Մայքրոսոֆթ», «Ալկատել», «Հյուլեթ Փակարդ», «Սան-Մայքրոսիսթեմս», «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» և այլն) հետ8:
1

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության N 58 որոշում՝ «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից մեկը ճանաչելու մասին», Ե., 2000:
2
«ՀՀ ինֆորմացիոն (տեղեկատվական) տեխնոլոգիաների արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգ»,
ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն, Ե., 2001:
http://www.mineconomy.am/upload/file/pdfs/it_concept.pdf
3
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգ», ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Ե., 2008:
4
ՀՀ նախագահի հրամանագիր N ՆՀ-896՝ «ՏՀՏ զարգացմանն աջակցող խորհուրդ ստեղծելու մասին», Ե.,
2001:
5
ՀՀ Կառավարության N 1165 որոշում՝ «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ ստեղծելու մասին»,
Ե., 2001:
6
ՀՀ օրենք N ՀՕ-40՝ «էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», Ե.,
2004:
7
ՀՀ օրենք N ՀՕ-176՝ «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին», Ե., 2005:
8
ՀՀ Կառավարության 2009 թ. ապրիլի 23-ի N 658-Ն որոշման հավելված N1:
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Այդուհանդերձ, ՀՀ-ում տնտեսական գործունեության, հետևաբար՝ տնտեսական ակտիվության վրա առավել մեծ ազդեցություն է ունենում շահութահարկը: Հայաստանի
Հանրապետությունում շահութահարկի որոշման և վճարման հետ կապված հարաբերությունները, շահութահարկ վճարողների շրջանակը, շահութահարկի դրույքաչափերը, հաշվարկման և վճարման կարգը կարգավորվում են «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով:
Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է դրա ստացմանն
անհրաժեշտ և փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսերի չափով1: Ըստ օրենքի՝ հարկվող
շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է մաշվածքի ենթակա սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ երկարաժամկետ ֆինանսական
վարձակալությամբ (լիզինգով) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների գումարի չափով:
Հաշվողական և համակարգչային տեխնիկայի ամորտիզացիոն մասհանումների գումարը հաշվարկվում է 1 տարի նվազագույն ժամկետի համար:
Ուշագրավ է, որ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների վրա կատարված ծախսերի չափով` այդ ծախսերի
կատարման տարվա ընթացքում ամբողջովին2:
ՀՀ ՏՀՏ ոորտի համար առավել կարևորվում են հատապես ոչ ռեզիդենտների հարկման մեխանիզմները, քանի որ ոլորտի զարգացումը մեծապես պայմանավորված է օտարերկրյա ներդրումներով և զարգացման մշակույթի ներմուծմամբ:
Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի կողմից հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող եկամուտների հարկումը կատարում է հարկային գործակալը` եկամտի
վճարման աղբյուրի մոտ: Հայաստանյան աղբյուրներից ոչ ռեզիդենտի ստացած եկամտից վճարման աղբյուրի մոտ «Շահութահարկի մասին» օրենքի 64 հոդվածում սահմանված կարգով հարկային գործակալները շահութահարկը պահում (գանձում) են հետևյալ
չափերով3.
1. ապահովագրական հատուցումներ, վերաապահովագրական վճարներ և փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց ստացված եկամուտներ` 5%,
2. շահաբաժիններ, տոկոսներ, ռոյալթիներ, գույքի վարձակալությունից եկամուտ,
գույքի արժեքի հավելված և այլ պասիվ եկամուտներ (բացի փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց ստացված եկամուտներից)` 10%,
3. ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ,
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս Հայաստանի
Հանրապետության ռեզիդենտին կամ այլ ոչ ռեզիդենտի` Հայաստանի Հանրապե-

1

ՀՀ օրենք N ՀՕ-155՝ «Շահութահարկի մասին», Ե., 30.09.1997 թ., հոդված 10:
ՀՀ օրենք N ՀՕ-155՝ «Շահութահարկի մասին», Ե., 30.09.1997 թ., հոդված 12:
3
ՀՀ օրենք N ՀՕ-155՝ «Շահութահարկի մասին», Ե., 30.09.1997 թ., հոդված 57:
2
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տությունում հաշվառված առանձնացված ստորաբաժանմանը մատուցվող ծառայությունների դիմաց ստացված եկամուտներ` 20%:
Ինչպես նկատելի է, ՀՀ-ում ՏՀՏ ոլորտի ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների համար շահութահարկի դրույքաչափը 20% է: Կարծում ենք՝ այս մոտեցումը չի բխում ՏՀՏ
ոլորտը ՀՀ արդյունաբերության գերակա ուղղություն ճանաչելու տրամաբանությունից:
Անհրաժեշտ է ցուցաբերել տարբերակված մոտեցում, ինչը լրացուցիչ խթան կդառնա
ՀՀ ՏՀՏ ոլորտ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման համար՝ շնորհիվ ներդրումային
գրավչության բարձրացման: Դա հնարավորություն կտա ապահովելու բյուջետային լրացուցիչ մուտքեր՝ ի հաշիվ հարկման բազայի մեծացման, ոլորտում սրելու մրցակցությունը,
մեծացնելու զբաղվածությունը և, շնորհիվ գների նվազման, ապահովելու տեղական շուկայում իրացման ավելի մեծ ծավալ: Վերջինն էլ, իր հերթին, կնպաստի տեղեկատվական
հասարակության կայացման նպատակի իրականացմանը:
ՏՀՏ ոլորտի իրավական կարգավորման համակարգում նշանակալի է նաև «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը՝ հաշվի առնելով ոլորտում օտարերկրյա կապիտալի նշանակալի դերն ու չափերը: «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ներդրումների
իրականացման իրավական, տնտեսական ու կազմակերպական հիմքերը և ուղղված է
օտարերկրյա ներդրողների իրավունքների, օրինական շահերի, գույքի պաշտպանության
ապահովմանը, օտարերկրյա նյութական և ֆինանսական միջոցների ներգրավման, առաջավոր տեխնոլոգիաների, կառավարման և կազմակերպման փորձի ներդրման ու արդյունավետ օգտագործման նախադրյալների ստեղծմանը: Օրենքի 2-րդ բաժինն ամբողջությամբ նվիրված է օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության պետական երաշխիքներին1: Ընդ որում, 6-րդ հոդվածով հստակ սահմանվում է, որ օտարերկրյա ներդրումների և
դրանց հետ կապված իրավական ռեժիմը Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող
նվազ բարենպաստ լինել, քան երկրի քաղաքացիների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների գույքի, գույքային իրավունքների և ներդրման գործունեության ռեժիմը:
Ավելին, սոցիալական և տնտեսական զարգացման կարևորագույն բնագավառներում
օտարերկրյա ներդրումների խրախուսման նպատակով կարող են սահմանվել լրացուցիչ
արտոնություններ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 8-րդ հոդվածով ամրագրված է, որ օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանի Հանրապետությունում ազգայնացման ենթակա չեն: Պետական մարմինները չեն կարող նաև
բռնագրավել օտարերկրյա ներդրումները: Առգրավումը, որպես բացառիկ միջոց, թույլատրվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված արտակարգ դրության պայմաններում` դատարանի վճռով և լրիվ փոխհատուցմամբ2:

1
2
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Ըստ էության, «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքն ամրագրում է այն
հիմնական իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ են ՏՀՏ ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների խթանման համար: Կարծում ենք՝ այսպիսի իրավական կարգավորման համակարգը, զուգորդված որոշակի հարկային արտոնություններով, կարող է էապես բարձրացնել
ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի ներդրումային գրավչությունն ու տարածաշրջանային մրցունակությունը:
ՏՀՏ ոլորտում իրավահարաբերությունները կարգավորող մեկ այլ առանցքային իրավական ակտ է «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքը՝ ընդունված
2005 թ.: Վերջինիս հիմնական նպատակներն են՝ նպաստել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էլեկտրոնային հաղորդակցության զարգացմանը, առավելագույնս երաշխավորել արդար և բաց մրցակցություն1:
Այսպիսով՝ ՏՀՏ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը կարելի է համարել
ՀՀ-ում ոլորտի համակարգման ուժեղ կողմերից: Միաժամանակ, մեր կատարած վերլուծությունները հիմք են տալիս պնդելու, որ ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի իրավական կարգավորման
համակարգը աչքի է ընկնում հստակ մեխանիզմներով և նպաստավոր է ոլորտի զարգացման համար: Այդուհանդերձ, միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը հնարավորություն
է տալիս առաջ քաշելու դրա կատարելագործման որոշակի նկատառումներ: Այսպես, ինչպես արդեն նշել ենք, միջազգային ՏՀՏ ոլորտի առանցքի՝ Սիլիկոնյան հովտի զարգացմանը մեծապես նպաստել է ԱՄՆ կառավարության հետևողական քաղաքականությունը՝
զուգորդված հարկային արտոնություններով: Նկատի ունենալով ՀՀ օրենսդրական դաշտի առանձնահատկություններն ու ՏՀՏ ոլորտը տնտեսության գերակա ուղղություն ճանաչելու վերաբերյալ ՀՀ Կառավարության 2000 թ. դեկտեմբերի 28-ի N 58 որոշումը՝
կարծում ենք, որ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 12.1 հոդվածի 2-րդ կետի Դ ենթակետի «հաշվողական և համակարգչային տեխնոլոգիա» հասկացությունը պետք է փոխարինվի «տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիա» եզրույթով, ինչը կընդարձակի ենթակետի ընդգրկման շրջանակը՝ նպաստավոր պայմաններ ապահովելով
ոլորտի զարգացման համար: Միաժամանակ, առաջարկում ենք միայն ՏՀՏ ընկերությունների համար նշված հոդվածում սահմանված ամորտիզացիոն հատկացման նվազագույն
ժամկետը 1 տարուց կրճատել 6 ամիս՝ հաշվի առնելով տեխնոլոգիական առաջընթացի
առաջանցիկ տեմպերը:
Հաշվի առնելով ՏՀՏ ոլորտի զարգացման կարևորությունն ու տարածաշրջանում
մրցակցային առավելությունների ձեռքբերման անհրաժեշտությունը, կարծում ենք՝ ոլորտում անհրաժեշտ է խրախուսել օտարերկրյա ներդրումները: Այդ նպատակով առաջարկում ենք «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարել ևս մեկ փոփոխություն. 57-րդ
հոդվածի 1-ին ենթակետում ներկայացված գործունեության ձևերի և շահութահարկի
դրույքաչափի փոխառնչությունն արտացոլող աղյուսակում արտոնյալ պայմաններ նախա-
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տեսել գերակա ուղղությունների համար՝ ներկայացնելով առանձին տողով և սահմանելով
համեմատաբար ցածր դրույքաչափ, դիցուք՝ 15%:
Կարծում ենք, որ նշված օրենսդրական փոփոխությունները բխում են ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի
զարգացման շահերից, և դրանց իրականացումն էականորեն կնպաստի ոլորտի զարգացմանը:

ВАРДАН ВЛАСЯН
СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕКТОРА ИКТ И ПУТИ ЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РА
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационное общество, налог на
прибыль, иностранные инвестиции, правовое регулирование, Технопарк
Данная статья посвящена исследованию проблем системы правового регулирования сектора ИКТ в РА. В частности, детально изучены те правовые акты, которые имеют особое
значение. В результате исследований выявлены те пункты правовых актов, которые не способствуют развитию в РА ИКТ сектора, где изложены пути их совершенствования.

VARDAN VLASYAN
LEGAL REGULATION OF ICT SPHERE AND MEANS OF ITS IMPROVEMENT IN RA
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This article is devoted to problems of legal regulation of ICT sphere in RA. Particularly, legal acts
of special importance are studied in detail. As a result those items of legal acts are identified which do
not contribute to development of ICT sector in RA and for them means for their improvement are
proposed.
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ՎԱՐՍԻԿ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հակաճգնաժամային միջոցառումներ, պարտքային ճգնաժամ, տնտեսական անկում, խթանող քաղաքականություն, ամբողջական պահանջարկ, տնտեսական աճ
Համաշխարհային տնտեսության կայունացմանը զուգընթաց, անհրաժեշտ է աստիճանաբար,
առանց խոչընդոտելու տնտեսական աճն ու ֆինանսական կայունությունը, նվազեցնել պետության
ակտիվ միջամտությունը: Իսկ քանի դեռ վերելքի փուլը չի նշմարվում, հարկ է իրականացնել պահանջարկի կայունացման քաղաքականություն` խթանելով արդյունավետ ներդրումները և ապահովելով պահանջարկի համապատասխանեցումն առաջարկի նոր կառուցվածքին:

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության զարգացումը խոչընդոտող մարտահրավերներն ունեն խորքային արմատներ, որոնք պայմանավորված են նաև համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով: Ճգնաժամային իրավիճակներում շուկայական
տնտեսության զարգացումը խոչընդոտվում է, և դրա ինքնակարգավորվող մեխանիզմը
կարճաժամկետում չի գործում: Հետևաբար՝ պետությունն իրականացնում է հակապարբերաշրջանային կարգավորում, որը տնտեսագիտական գրականության մեջ հիմնականում ներկայացվում է որպես կարճաժամկետ հավասարակշռության ապահովման հայեցողական տնտեսական քաղաքականություն:
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից առաջ համաշխարհային շուկայում ձևավորված
անշարժ գույքի բարձր գները ոչ միայն առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության, այլև ֆինանսական գործակալների կողմից գների արհեստական բարձրացումների
հետևանք էին: 2007 թ., համաշխարհային տնտեսության մեջ սկսված խուճապն աճելով,
2008 թ. կեսերին զարգացած երկրներում որակվեց որպես ռեցեսիա: Համաշխարհային
ՀՆԱ աճը 2008 թ., 2007 թ. 5.2%-ից իջավ մինչև 3.1%, իսկ 2009 թ. կազմեց -0.8%1:
Երկրների կառավարությունները եկան այն համոզման, որ անհրաժեշտ է իրականացնել
հակապարբերաշրջանային կարգավորում:
Համաշխարհային ֆինանասատնտեսական ճգնաժամի «մեկնարկից» անցել է շուրջ 6
տարի: Պարզելու համար, թե ինչ արդյունքներ են ձեռք բերվել իրականացված հակաճգնաժամային քաղաքականությունների հետևանքով, ընդհանուր գծերով ներկայացնենք
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Մեծ յոթնյակի երկրներից ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում և Գերմանիայում, զարգացող երկրներից՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում (ՌԴ), Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում (ՉԺՀ) և Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված հակաճգնաժամային
միջոցառումները:
2007 թ. երկրորդ կեսին, հիփոթեքային ճգնաժամից տուժած վարկառուների վիճակը
մեղմելու նպատակով, ԱՄՆ-ում իրականացվեցին առաջին հակաճգնաժամային քայլերը:
Նախ՝ վերանայվեցին հիփոթեքային վարկերի մարման պայմանները` հատկապես նրանց
համար ովքեր ձեռք էին բերել փոփոխվող տոկոսադրույքներով վարկեր: 2008 թ. սկզբից
ԱՄՆ դաշնային պահուստային համակարգը (ԴՊՀ) սկսեց վարել խթանող դրամավարկային քաղաքականություն` վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն աստիճանաբար իջեցնելով նախ՝ տարեկան մինչև 3.5, ապա՝ 3, այնուհետև՝ 2, իսկ տարեվերջին՝ 0-0.25%:
2008 թ. սկզբին, ներքին պահանջարկի խթանման նպատակով, ԱՄՆ կոնգրեսը ֆինանսական միջոցներ տրամադրեց տնային տնտեսությունների հարկային նվազեցումներին1:
Վատատեսական սպասումներով պայմանավորված` 2008 թ. մարտից իրականացվեցին
ֆինանսական շուկայի իրացվելիության ճգնաժամը կասեցնող միջոցառումներ: Այդ նպատակով ԴՊՀ պահուստներից կարճաժամկետ վարկավորում հատկացվեց որոշ բանկերի
և ներդրումային ընկերությունների, ֆինանսական շուկաներից գնվեցին 700 մլրդ ԱՄՆ
դոլարի չափով հիփոթեքային վատ ակտիվներ, «Մորգան Սթենլին» և «Գոլդման Սաքսը»՝
հզոր ներդրումային բանկերը, ԴՊՀ վարկավորումից օգտվելու համար վերակազմավորվեցին որպես առևտրային բանկեր: 2009 թ. ԱՄՆ տնտեսական անկումը կազմեց 3.5%: Հիփոթեքային շուկան վերջնական փլուզումից փրկելու համար ազգայնացվեցին դրա հիմնական դերակատարները՝ «Ֆանի Մեյ» և «Ֆրեդի Մաք» ընկերությունները2: 2010-2011 թթ.
ԱՄՆ-ում սկսեցին իրականացվել սոցիալ-տնտեսական բնույթի հակաճգնաժամային միջոցառումներ` որոշակի գումար հատկացնելով բիզնեսի կազմակերպման հարկային արտոնություններին, հասարակության խոցելի խավերին, ենթակառուցվածքներում՝ ներդրումներին: ԱՄՆ-ում, կայունացման ֆինանսատնտեսական միջոցառումների շնորհիվ,
վերականգնվեց ֆինանսական խոշոր ինստիտուտների բնականոն աշխատանքը:
Ճգնաժամի ֆոնի վրա 2009 թ. Ճապոնիայում տնտեսական անկումը կազմեց 6.3,
Գերմանիայում` 5.1%: Համաշխարհային շուկայում իրենց դիրքերը պահպանելու համար
2009-2012 թթ. այս երկրների կառավարություններն իրենց ջանքերն ուղղեցին ֆինանսական համակարգի կայունացմանը3: Առաջին հերթին, լայնամասշտաբ ֆինանսական օգնություն ցուցաբերվեց փոքր բիզնեսին աջակցել պարտավորվող բանկային համակար1

Кириченко Э., Антикризисная политика США, Международная экономика, 11/2009, с. 5-6.
Перспективы социально-экономического развития США после кризиса 2008-2009 гг., под ред. Э. Кириченко, М., ИМЭМО РАН, 2012, с. 7-12.
3
Մեծ յոթնյակի երկրներում է արտադրվում համաշխարհային ՀՆԱ 50.4%-ը, թողարկվում համաշխարհային
ֆինանսական համակարգում գերիշխող՝ ԱՄՆ դոլար, եվրո, ճապոնական իեն արժույթները: Սակայն նշված
երկրները տարբերվում են բյուջեի մեծությամբ, բանկային համակարգի վիճակով, քաղաքական կողմնորոշումներով, ԱՄՀ և ՀԲ միջազգային վարկավորման ծրագրերի պահանջներով:
2
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գին: Գերմանիայում բանկերը ապակապիտալացվեցին, Ճապոնիայում դրանց հաշվեկշիռները զտվեցին, այդ թվում՝ խնդրահարույց ակտիվներին տրամադրվեցին պետական
երաշխիքներ, Ճապոնիայում և Գերմանիայում ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդներին տրամադրվեց մինչև 100% երաշխիք: Միջոցառումների երկրորդ խումբը վերաբերում էր դրամավարկային քաղաքականությանը, որի նպատակն էր տոկոսադրույքի միջոցով կայունացնել ներքին շուկան, հասանելի և մատչելի վարկային միջոցներով խթանել
տնտեսական աճը: 2009 թ. Ճապոնիայում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նախաճգնաժամային 0.5%-ից իջեցվեց մինչև 0.1%, իսկ Եվրոպական ԿԲ-ը նախաճգնաժամային 4%-ից իջեցրեց մինչև 1.25%:
Հակաճգնաժամային միջոցառումների 3-րդ խումբը հարկաբյուջետային բնույթի էին
և ուղղված էին իրական հատվածի աջակցությամբ ներքին պահանջարկի և զբաղվածության խթանմանը: Այդ նպատակով Ճապոնիայում և Գերմանիայում կրճատվեցին ուղղակի և անուղղակի հարկատեսակների գծով հարկերը, աջակցություն ցուցաբերվեց փոքր և
միջին բիզնեսին, ավելացվեցին պետական փոխառությունները:
Միջոցառումների 4-րդ խումբն ուղղված էր տնտեսավարող սուբյեկտների վատատեսական սպասումների չեզոքացմանը, խնայողությունների խթանմանը. Ճապոնիայում՝ սոցիալական վճարների ավելացում, Գերմանիայում` պետության կողմից ճգնաժամային
իրավիճակում գտնվող ձեռնակությունների աշխատողների սոցիալական վճարների կիսով չափ վճարում, աշխատանքից ազատելու փոխարեն՝ աշխատանքային շաբաթի
կրճատում1:
Երբ 2009 թ. աշխարհի բազմաթիվ երկրներում արձանագրվեց խոր տնտեսական անկում, Չինաստանում տնտեսական աճը կազմեց 9.2%: Լինելով արտահանող երկիր, համաշխարհային պահանջարկի անկման բացասական հետևանքներից խուսափելու նկատառումով, 2009-2010 թթ. Չինաստանի Կառավարությունը վարեց ներքին պահանջարկի
խթանման քաղաքականություն: Իրականացվեցին մատչելի վարկավորման լայնածավալ
ծրագրեր, ներդրումներ կատարվեցին ենթակառուցվածքներում, սոցիալական խնդիրների լուծման համար հատկացվեցին խոշոր գումարներ: Դրամավարկային քաղաքականության շրջանակներում Չինաստանում իջեցվեցին վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը,
պահուստավորման նորմը, իրականացվեցին իրական հատվածին աջակցության լայնամասշտաբ միջոցառումներ: Հարկաբյուջետային քաղաքականության շրջանակներում
իջեցվեցին ուղղակի և անուղղակի հարկերը, աջակցություն ցուցաբերվեց փոքր և միջին
բիզնեսին:
ՌԴ-ում իրականացված հակաճգնաժամային միջոցառումները տարբերվում էին զարգացած երկրների միջոցառումներից: Սկզբնական փուլում պետությունը, փողի և ապրանքների շուկաներին աջակցելու համար, իր արտարժութային պահուստներից մոտ 600
մլրդ ԱՄՆ դոլար ներդրեց շրջանառության մեջ: 2009 թ. տնտեսական անկումը ՌԴ-ում
1
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կազմեց 7.8%: Պետությունը որոշեց երկրում գործող 1200 բանկերից ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել միայն 20-30-ին` խուսափելով «էժան փողերի» քաղաքականությունից1:
2009-2011 թթ. Ռուսաստանի Կառավարությունն աջակցեց պետական կորպորացիաների
և բնական մենաշնորհների սուբյեկտների ներդրումային ծրագրերին, մեծացրեց պետական գնումները և արդյունաբերողների սուբսիդավորումը: Այսինքն՝ Ռուսաստանում իրականացվեց խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականություն, այնուհետև ենթակառուցվածքներում ներդրումային ծրագրերից անցում կատարվեց սպառողական պահանջարկի
խթանմանը: 2009 թ. շահութահարկի դրույքաչափը 24%-ից իջեցվեց 20%-ի2: 2011 թ. ՌԴ-ը,
բյուջեի ճեղքվածքը նվազեցնելու նկատառումով, իրականացրեց զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականություն:
ՀՀ տնտեսությունը մինչճգնաժամային փուլում համեմատաբար կայուն ֆինանսական
շուկաներ ուներ, հետևաբար, ճգնաժամի տարածման տեսանկյունից, հարաբերական
առավելություն ձեռք բերեց այլ երկրների նկատմամբ, որտեղ ճգնաժամն ուղղակի ներթափանցեց ֆինանսական շուկաներ: Այնուամենայնիվ, արտաքին ազդակներով և ներքին տնտեսական խորքային խնդիրներով պայմանավորված, ՀՀ-ում 2009 թ. տնտեսական անկումը կազմեց 14.1 տոկոս: 2009 թ. ՀՀ-ում իրականացվեց խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականություն` կարևորելով աշխատավարձերի, թոշակների, նպաստների
նախկին չափերի պահպանումը, հակաճգնաժամային գերակա բյուջետային ծրագրերի,
հարկային և մաքսային վարչարարության բարելավման ծրագրերի կատարումը: Խթանող
դրամավարկային քաղաքականության շրջանակներում ՀՀ ԿԲ-ը վերաֆինանսավորման
տոկոսադրույքը 7.25%-ից իջեցրեց 5%-ի: Արդյունքում պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը՝ 2008 թ. -0.7%-ի դիմաց, 2009 թ. կազմեց -7.6%: 20102011 թթ. ՀՀ-ում զսպող հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունները
զուգորդվեցին, որը հանգեցրեց աստիճանական տնտեսական աճի` զսպելով նախկինում
իրականացված խթանող քաղաքականությունների լագային ազդեցությունը:
Տնտեսության անկման և ճգնաժամի փուլերում կարգավորումն արդյունավետ է խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքներով, որոնք, սակայն, չեն կարող
օգտագործվել անընդհատ, երկարաժամկետ կտրվածքով, քանի որ երկրները կանգնում
են բյուջեի պակասուրդի և պարտքային ճգնաժամերի առջև: Պետական ծախսերի ավելացումը, որպես ամբողջական պահանջարկի բաղադրիչ, կարող է հանգեցնել ոչ միայն
իրական ՀՆԱ աճի, այլև գների ընդհանուր մակարդակի բարձրացման: Դրամավարկային քաղաքականության տեսանկյունից, կարևորվում է ԿԲ-երի կողմից դրա խթանող և
զսպող ուղղությունների կիրառման ճիշտ հաջորդականությունը: Խթանող դրամավարկային քաղաքականության միջոցառումներն արդյունավետ են հետճգնաժամային առաջին
փուլում, քանի որ ամբողջական պահանջարկի խթանմամբ ավելանում են ներդրումների
և թողարկման ծավալները, բարձրանում է զբաղվածության մակարդակը: Երկարատև
ժամանակահատվածում դրա կիրառումը գնաճային վտանգ է պարունակում, քանի որ

1
2

rudocs.exdat.com/docs/index-530710.html,IV. Антикризисная политика в крупных государствах.
denga.ru/articles/97/4962, Антикризисные меры в мире.
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Էժան փողերի քաղաքականության շարունակական կիրառման դեպքում մեծանում է արտարժույթով կապիտալի հոսքը տվյալ երկիր, և այդ երկրի արժույթը զգալիորեն թանկանում է արտարժույթի նկատմամբ` վտանգելով գների կայունությունը, ուստի այս քաղաքականության դրական ազդեցությունը նույնպես ժամանակավոր բնույթ է կրում: Թանկ
փողերի կամ զսպող դրամավարկային քաղաքականությունն անհրաժեշտ է իրականացնել այն ժամանակ, երբ տնտեսությունում չափից ավելի բարձր է ծախսերի մակարդակը,
և առկա են գնաճային երևույթներ: Այս քաղաքականության արդյունքում նվազում է էժան
վարկերի հասանելիությունը, կրճատվում են ներդրումները, ընդհանուր ծախսերը,
զսպվում է գնաճը: Թանկ փողերի քաղաքականությունը նույնպես պետք է կրի ժամանակավոր բնույթ, քանի որ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում խոչընդոտում է
իրական հատվածի աճը: 2009-ից աշխարհի ինչպես զարգացած և զարգացող երկրները,
այնպես էլ բոլոր միջկառավարական, վերազգային կազմավորումներն իրականացրին
լայնածավալ հակաճգնաժամային միջոցառումներ, որոնք նախատեսված էին երկու տարվա համար: 2010 թ. Եվրոգոտին կանգնեց պարտքային ճգնաժամի առաջ, իսկ ԱՄՆ-ին
2011 թ. սպառնում էր տեխնիկական դեֆոլտ (ԱՄՆ բյուջեի պակասուրդը կազմեց ՀՆԱ
10.9%-ը), որից խուսափելու համար բարձրացվեց պետական պարտքի շեմը՝ այն հասցնելով 16.4 տրլն ԱՄՆ դոլարի1:
Հակաճգնաժամային միջոցառումների իրականացման արդյունքում համաշխարհային ՀՆԱ աճի տեմպը 2011 թ. կազմեց 3.8%, իսկ 2013 թ. նվազեց` կազմելով 2.8%: Նշենք,
որ մեր կողմից առանձնացված երկրներում տնտեսական աճը 2013 թ. ԱՄՆ-ում 1.6 էր,
Ճապոնիայում` 2, Գերմանիայում` 0.5, Չինաստանում` 7.6, Ռուսաստանում` 1.3, Հայաստանում՝ 4.6%2: Կարելի է ասել, որ տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղումը պայմանավորված է աշխարհում անորոշության բարձր մակարդակով, ԱՄՆ և Եվրոմիության խոր
պարտքային ճգնաժամերով, տնտեսական բարձր ռիսկերով:

1

2

http: //www.groaccess.gov/usbudget/, 2011 Budget of the United States Federal Covernment. US Government
Printing office.
http://www.ereport.ru/stat.php
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ВАРСИК ТИГРАНЯН
РЕЗУЛЬТАТЫ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
И В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: антикризисные мероприятия, долговой кризис, экономический спад, стимулирующая
политика, полный спрос, экономический
рост
Паралельно стабилизации мировой экономики, необходимо постепенно, не препятствуя
экономическому росту и финансовой стабильности, снизить активное вмешательство государства.
А пока стадия подъема не выявляется, необходимо проводить политику стабилизации
спроса, стимулируя эффективные инвестиции, и обеспечить соотвествие спроса новой
структуре предложения.

VARSIK TIGRANYAN
RESULTS OF ANTI-CRISIS POLICY IN FOREIGN COUNTRIES AND IN REPUBLIC OF
ARMENIA
Key Words: anticrisis measures, debt crisis, economic recession, stimulating policy, full demand, economic growth
In terms of world economy stabilization it is necessary to gradually reduce government intervention without impeding economic growth and financial stability.
And while the stage of growth is not marked, it is necessary to pursue a policy of demand
stabilization by stimulating effective investments, and provide compliance with new supply structure.
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՓԱԶՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԳԱՐԵՋՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. մրցակցություն, մրցակցային միջավայր,
մրցակից, գարեջուր, գարեջրի շուկա, մարքեթինգային միջավայր
Կազմակերպության համար մրցակցային միջավայրի վերլուծությունը բարդ խնդիր է, որը լուծելու համար անհրաժեշտ է բացահայտել մի շարք օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ:
Հոդվածում, ՀՀ գարեջրի շուկայի մրցակցային միջավայրի վերլուծության շրջանակներում,
ներկայացվել են արտադրվող գարեջրի որակական և համային առանձնահատկությունները, գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների շուկայական գործունեությունը, նրանց ռազմավարությունները, հիմնախնդիրները և հեռանկարները:

Կազմակերպության համար մրցակցային միջավայրի վերլուծության և կառավարման
մեթոդների ընտրությունը համարվում է բարդ խնդիր, որը լուծելու համար անհրաժեշտ է
բացահայտել մարքեթինգային միջավայրում կազմակերպությունների գործունեության
օրինաչափությունները և հաշվի առնել ճյուղային առանձնահատկությունները: Մրցակցային միջավայրում արդյունավետ կառավարչական որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել մարքեթինգային վերլուծություն, որը հնարավորություն է ընձեռում
բացահայտելու առկա հիմնախնդիրները և առաջարկելու մրցակցային քաղաքականության ճշգրտման և զարգացման իրատեսական լուծումներ: Մրցակցային միջավայրի ճանաչումը, բնույթը, շեղումների պատճառները որոշվում են մարքեթինգային վերլուծության
միջոցով, մասնավորապես՝ մրցակցային հարաբերությունների բազմակողմանի ուսումնասիրմամբ: Վերլուծությունը ներառում է գործընթացի կազմակերպման կարգը, մրցակցային միջավայրի հնարավոր շեղումների բացահայտումը:
Որոշվում են մրցակցային միջավայրի ընթացիկ և հեռանկարային հնարավոր զարգացումները: Ստացված արդյունքների հիման վրա շուկայագետը մշակում է միջոցառումների իրականացման կարգ, որն ավելի է ամրապնդում ընկերության հնարավորությունները մարքեթինգային տեսանկյունից: Վերլուծության արդյունքները անհրաժեշտ են մարքեթինգային տվյալների ձևավորման և ընկերության մրցակցային քաղաքականության
մշակման համար:
Վերլուծությունը միջոց է ինչպես սեփական և մրցակից ընկերությունների ուժեղ և
թույլ կողմերի բացահայտման համար, այնպես էլ մրցակից ընկերություններին հնարավորություն է տալիս մրցակցության ժամանակ խուսափելու ծայրահեղական իրավիճակնե428

րից և արդյունավետ կազմակերպելու ու օգտագործելու սեփական միջոցներն ու ուժերը:
Հետևաբար` մրցակցային միջավայրի վերլուծությունը պետք է սահմանի ուժերի այն հարաբերակցությունը, որն առաջանում է սեփական բաղադրատարրերի դրսևորման արդյունքում: Այն պետք է սահմանի մրցակցային պայքարի ինտենսիվությունը, քանի որ միայն այդ գործոնի բավարար մակարդակով վերլուծության իրականացման արդյունքում է
հնարավոր ծավալել ձեռնարկատիրական գործունեություն` պահպանելով ընկերության
ինչպես ֆինանսական, արտադրական հնարավորությունները, այնպես էլ հեղինակությունն ու ճանաչվածությունը:
Մրցակցային միջավայրը ընկերության շրջանակներից դուրս ձևավորված ու գործող
սուբյեկտների և ուժերի ամբողջությունն է: Դրանք ազդում և նպաստում են ինչպես տնտեսության, պետության, այնպես էլ կազմակերպության գործունեության ընթացքի վրա, սահմանելով այն հիմնական գործելաձևերի ամբողջությունը, որոնց կիրառումը դառնում է
«գոյության պահպանման» հիմքը:
Գարեջուրը տարածված է աշխարհի շատ երկրներում և հայտնի է շնորհիվ իր համի
ու բույրի: Այն ցածր ալկոհոլային խմիչք է, որը ձեռք է բերվում ածիկի ալկոհոլային խմորումով և գայլուկի համեմումով: Գոյություն ունեն գարեջրի հազարավոր տեսակներ, որոնց
համային հատկությունները կարող են արմատապես տարբերվել: Գարեջուրը երրորդ ամենատարածված ըմպելիքն է աշխարհում՝ ջրից և թեյից հետո: Այն պահպանել է իր հեղինակությունը հազարամյակներ շարունակ և շատ երկրներում նույնիսկ դարձել տեղի մշակույթի անբաժանելի մասը: Գարեջրագործությունը աշխարհի հնագույն մասնագիտություններից է: Յուրաքանչյուր երկիր ունի գարեջրի պատրաստման իր յուրահատուկ բաղադրատոմսը. ստանում են ցորենից, վարսակից, աշորայից, կորեկից, գարուց և նույնիսկ՝ բրնձից:
Հայաստանում գարեջրագործությունը ևս հին ավանդույթ է: Ներկայում գարեջրի արտադրությունն այստեղ աճի միտումներ է դրսևորում: Սննդի արդյունաբերության մեջ գարեջրի և ոգելից խմիչքների արտադրությունը համարվում է աճող և զարգացող ճյուղ: Շուկան բաժանված է երեք տեղական խոշոր` «Երևանի գարեջուր», «Գյումրի գարեջուր» և
«Կոտայք գարեջուր» արտադրողների միջև:
Գարեջրի շուկայի ապրանքատեսակային սահմանը ներառում է գարեջուր արտադրող և ներկրող տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից միջնորդներին և սպառողներին
իրացված գարեջրի ողջ տեսականին: Նշված ընկերությունների կողմից արտադրված գարեջրի ամբողջ տեսականին առկա է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում,
գնորդների համար մատչելի է, մարզերի միջև տեղափոխումը հնարավոր է առանց սահմանափակումների` որակի ու սպառողական հատկանիշների պահպանմամբ և տնտեսապես նպատակահարմար է:
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` ապրանքային շուկայում իրացման
(ձեռքբերման) առավել մեծ ծավալներ ունեցող երեք տնտեսավարող սուբյեկտներից յուրաքանչյուրը տվյալ ապրանքային շուկայում համարվում է գերիշխող դիրք ունեցող: 2014
թվականի տվյալներով «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ-ը, «Գյումրի գարեջուր» և «Կոտայք գա429

րեջրի գործարան» ՍՊԸ-ները համարվում են գերիշխող դիրք ունեցող, քանի որ իրացման ծավալներով, միասին գրավում են շուկայի ավելի քան երկու երրորդը` 89,88%:
Գարեջրի արտադրությունը Հայաստանում կրում է խիստ սեզոնային բնույթ` վեց
ամիս, պահանջարկը առավելագույնի է հասնում մայիս–հունիս ընկած ժամանակահատվածում: Ճյուղային մակարդակում գարեջրի հիմնական մրցակիցներն են գինին և օղին,
սակայն եթե գարեջուրը դիտարկենք ոչ թե որպես ալկոհոլ, այլ զովացուցիչ ըմպելիք,
ապա ճյուղային մրցակիցներն ակնհայտորեն շատանում են: Սպառողների մոտ 95%-ը
տղամարդիկ են, ինչը պայմանավորված է ազգային առանձնահատկություններով, տարիքը՝ տասնվեցից սկսած, քանի որ խստացված չէ հսկողությունը անչափահասների ալկոհոլ օգտագործելու նկատմամբ: Ինչ վերաբերում է արտահանմանը, ապա 75%-ը պատկանում է «Կիլիկիա» արտադրատեսակին:
Ապրանքային շուկայում 2014 թվականի տվյալներով գարեջրի ներկրման ծավալները
2715208,3 լիտր են, արտադրության ծավալները` 19830638,5 լիտր, արտահանման ծավալները` 2341338,0 լիտր:
Հայաստանի Հանրապետությունում գարեջրի 51,39%-ը արտադրվել է «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ-ում, 29,99%ը` «Գյումրի գարեջուր» և 10,13%ը` «Կոտայք գարեջրի գործարան» ՍՊԸ-ներում:
ՀՀ գարեջրի շուկայի կառուցվածքը

Երևանի գարեջուր
Գյումրի
Կոտայք
ներմուծող այլ

Գծապատկեր 1. ՀՀ գարեջրի շուկայի կառուցվածքը

«Երևանի գարեջուր»` շուկայի առաջատար՝ 51,39%,
«Գյումրի»` շուկայի հավակնորդ՝ 29,99%,
«Կոտայք»` շուկայի հետևորդ՝ 10,13%,
Այլ` որմնախորշային առաջարկողներ՝ 10%:
Ընդհանուր առմամբ, ճյուղերի մեծ մասում գոյություն ունի առաջատար, որը տիրապետում է շուկայի ամենամեծ բաժնեմասին և, սովորաբար, մյուս ընկերություններից առաջ
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է նոր ապրանքներ շուկա դուրս բերելու արագությամբ, գնային փոփոխություններով, ապրանքների իրացման ուղիներով, խթանման ծախսերով: Իրենց դիրքերը պահպանել ձգտող
առաջատար ընկերությունները պետք է մշտապես զգոն լինեն և պաշտպանեն իրենց բաժնեմասը հսամապատասխան միջոցառումներով, այդ թվում` մշտապես նվազեցնելով ծախսերը, միաձուլվելով կամ կլանելով այլ ընկերություններ, գտնելով պահանջարկը մեծացնելու հնարավորություններ և ուղիներ: Հետևաբար` առաջատար ընկերությունները պետք
է անընդհատ որոնեն նոր սպառողների: Դրանք կարող են աճել նաև շուկայի իրենց բաժնեմասի մեծացման, մրցակիցների սպառողներին գրավելու հաշվին: Սակայն նշենք, որ
կայացած առաջատար ընկերություններն ավելի շուտ գերադասում են գնել իրենց մրցակիցներին, քան գրավել նրանց սպառողներին: Միաձուլման և կլանման միջոցով ընկերությունները կարող են փոխել մրցակցային միջավայրը և ավելացնել իրենց եկամուտները:
Շուկայական ներուժի մեծացման նպատակով ընկերությունը կարող է կապեր հաստատել շուկայի հետևյալ մասնակիցների հետ` մրցակիցների հավակնորդներ, զինակիցներ,
հումքի մատակարարներ, հաճախորդներ, սպառողներ: Սպառողների հավատարմության
նվաճման լավագույն միջոցը նրանց հետ հարաբերությունների հաստատումն է, որն էլ, իր
հերթին, նպաստում է շուկայական բարձր արդյունքի հասնելուն: Առաջատարները մրցունակ մնալու համար մշտապես պետք է կիրառեն պաշտպանողական ռազմավարություն:
Հարկ է նշել, որ երկար տարիներ գարեջրի շուկայում հիմնական մրցակիցները եղել
են «Կոտայք գարեջուր» և «Երևանի գարեջուր» ընկերությունները: Սակայն վերջին տարիներին «Գյումրի գարեջուր» ընկերությունը գերազանց մարքեթինգային քաղաքականությամբ հաջողեց շուկայի իր բաժնեմասը հասցնել 29,99%-ի: Այս ձեռքբերումը իրականացվեց հիմնականում «Կոտայք գարեջրի» մասնաբաժնի հաշվին, որը շուկայի առաջատար
չէր: Այդ հանգամանքը հիմնականում պայմանավորված էր արտադրանքների համային
նմանություններով:
այլ երկրներ

25%
ՌԴ

90%

22 %
ՀՀ
մարզեր
Տեղական շուկա
Արտահանում

78 %
ԵՐԵՎԱՆ

75 %

Գծապատկեր 2. «Կիլիկիա» գարեջրի տեղաբաշխումը ՀՀ-ում և դրա սահմաններից դուրս
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Չնայած «Երևանի գարեջուրը» և «Կիլիկիան» առանձնանում են իրենց դառը համով,
բնավ չի նշանակում, որ «Գյումրի գարեջուրը» վտանգ չի ներկայացնում նաև այդ արտադրանքի համար: «Կիլիկիայի» հիմնական սպառման շուկան Երևանն է, ինչը, անշուշտ,
պայմանավորված է մայրաքաղաքում բնակչության կենտրոնացվածության բարձր աստիճանով: Ընդհանուր արտադրանքի 75%-ը սպառվում է տեղական շուկայում, իսկ 25%-ը արտահանվում է Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Լեհաստան, Սինգապուր, Մալայզիա, Վրաստան և այլ երկրներ: Արտահանման երկրներից առյուծի բաժինը` 90%-ը, պատկանում
ՌԴ-ին, ինչը պայմանավորված է շուկայի հարաբերականորեն մոտ լինելով և այնտեղ մեր
հայրենակիցների մեծ թվով: Մաքսային միության ստեղծումով, մեր կարծիքով, առավել
մեծ հեռանկարներ կբացվեն «Կիլիկիա» արտադրանքի համար: Ինչ վերաբերում է տեղական շուկային, արտադրանքի 78%-ը սպառվում է մայրաքաղաքում, իսկ 22%-ը՝ մարզերում:
Տարիների ընթացքում ընկերությունը դուրս է եկել նոր շուկաներ` դրսևորելով ճիշտ
մարքեթինգային քաղաքականություն: Շնորհիվ բարձր որակի, ժամանակակից մենեջմենթի և ճկուն մարքեթինգային ռազմավարության՝ ընկերության արտադրանքը նշանակալից
տեղ է զբաղեցնում ներքին շուկայում, ինչպես նաև արտահանվում է:
3%

4%

2%

0%
Ռուսաստան

6%

ԵՄ երկրներ

4%

Վրաստան
Ուկրաինա

6%

Թուրքմենիա

53%
7%

Թուրքիա

Բելառուս
Լիբանան

5%

ԱՄՆ

8%

Հարավային Աֆրիկա
Իրաք

Գծապատկեր 3. Արտահանման կառուցվածքն ըստ երկրների, 2013 թ.

Կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ «Երևանի գարեջուր» ընկերության մարքեթինգի բաժինն ունի բազմաթիվ բացթողումներ, որոնցից մրցակիցները կարող են օգտվել: Այսպես՝ հարցումներից պարզվեց, որ սպառողների 95%-ը կարողացավ
մտաբերել միայն «Գյումրի» ընկերության գովազդները, և հատկանշական է, որ դրանց
նկատմամբ համակրանքը անհնար էր չնկատել: Իսկապես, գարեջուրը խեցգետնով համադրելը, գովազդային հոլովակներում հմայիչ աղջիկների ներկայությունը (հաշվի առնելով, որ սպառողների մեծամասնությունը տղամարդիկ են) և «Գարեջուր իսկական տղա432

մարդկանց համար» (վերջինս գրավում է նույնիսկ կին սպառողներին) կարգախոսը չէին
կարող չտալ ցանկալի արդյունք:
Ինչ վերաբերում է մյուս մրցակցին՝ «Կոտայք» ընկերությանը, ապա 2006 թ. այն
զբաղեցնում էր ներքին շուկայի 53%-ը, իսկ «Կիլիկիան»` 39%-ը, սակայն 2007 թ. նկատվել է հակառակ միտում՝ «Կիլիկիա»` 60%, «Կոտայք»` 38%, որը աստիճանաբար հանգեցրել է շուկայի մասնաբաժնի փոքրացման: Սա, միանշանակ, պայմանավորված չէ գարեջրի ցածր որակով: Նշենք որ վերջին շրջանում ընկերությունը վաճառվել է ֆրանսիական
Castel Beer կոնցեռնին, հետո նորից հետ է գնվել, որը բացասաբար է ազդել «Կոտայք
գարեջուր» ՍՊԸ-ի վրա: «Կոտայքը» տեղական շուկայում մարքեթինգային միջոցառումներ իրականացնելիս պասիվություն է դրսևորում: Ջանասիրաբար որոնելու դեպքում անգամ դժվար է գտնել «Կոտայք» գարեջրի մասին հիշեցնող գովազդային կրիչներ, նույնիսկ համացանցում բացակայում է պաշտոնական կայքը: Այնուամենայնիվ, ընկերությունն
ունի գարեջրի արտադրության մեծ փորձ և ոչ փոքր ռեսուրսներ, և նրան կարելի է բնորոշել որպես «քնած հրաբուխ»:
АРУТЮН ПАПАЗЯН
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА ПИВА РА
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, конкурент, пиво, рынок пива, маркетинговая
среда
Организация анализа конкурентной среды является сложной задачей, для решения которой необходимо выяснить ряд закономерностей и особенностей.
В статье, в рамках анализа конкурентной среды рынка пива РА, представлены качественные и вкусовые особенности производимого пива, рыночная деятельность компаний, находящихся на высоких позициях, их стратегии, основные задачи и перспективы.

HARUTYUN PAPAZYAN
ISSUES OF COMPETITIVE ENVIRONMENT IN BEER MARKET OF RA
Key Words:

competition, competitive environment, competitor, beer, beer market, marketing enviornment

Analysis of competitive environment is an issue for organizations and a number of reguliarities and
peculiarities are necessary to find out for making decisions in this regard.
The article presents qualitative and flavoring features of beer produced, companies activities at
high positions, their strategies, main objectives and perspectives.
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ԱԶԱՏ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀԱՅԿԱԶ ԻԳԻԹՅԱՆ
Մագիստրոս, ՀՊՏՀ

ԴԻՆԱՄԻԿ ՍՏՈԽԱՍՏԻԿ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ
ՄՈԴԵԼ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ
Հիմնաբառեր. դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդել, ոչ ֆորմալ զբաղվածություն, Էյլերի հավասարում, Կալվոյի գնագոյացում, Նեշի բանակցային գործընթաց
Վերջին տարիների ընթացքում դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելները լայն տարածում են ստացել կենտրոնական բանկերում՝ գործարար պարբերաշրջանների
վերլուծության և քաղաքականության իրականացման համար: Հոդվածի նպատակը ՀՀ աշխատանքի շուկայի մոդելավորումն է. միկրոհիմքերից դուրս են բերվել և ըստ մեր տնտեսության վերափոխվել են Բլանչարդի և Գալիի (2010) ու Կաստիլոյի և Մոնտորոյի (2012) մոդելները, հավասարումները գծայնացվել են կայուն վիճակի շուրջ, ինչպես նաև լուծվել և կատարվել են մոդելի սիմուլյացիաներ: Այնուհետև դիտարկվել են պահանջարկի և տոկոսադրույքների շոկերի դեպքում մոդելի մի շարք փոփոխականների վարքագծերը: Ապացուցվել է, որ ոչ ֆորմալ (ձևական) զբաղվածների բարձր կշիռ ունեցող երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, նույն չափի պահանջարկի շոկի
հետևանքով ավելի բարձր գնաճ է առաջանում, քան այն երկրներում, որտեղ ցածր է ոչ ֆորմալ
զբաղվածների կշիռը:

Տնային տնտեսություններ: Տնային տնտեսությունը մաքսիմալացնում է հետևյալ օգտակարության ֆունկցիան.

,
(1)
որտեղ՝

Ct -ն t -րդ պահին սպառումն է, որը բնորոշվում է հետևյալ բանաձևով.

,
որտեղ`

(2)

ε-ը ապրանքների միջև փոխարինման առաձգականության գործակիցն է,
β-ն միջժամանակային դիսկոնտավորման գործակիցն է,
ϕ-ը աշխատուժի առաջարկի հակադարձ ճկունության գործակիցն է,
χ-ն դրական նախընտրությունների շոկն է,
Nt-ն տնային տնտեսությունների՝ տվյալ պահին աշխատող անդամների բաժինն է:
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պայմանը: Տնային տնտեսության անդաՎերջինս պետք է բավարարի
մը տվյալ պահին կամ զբաղված է ֆորմալ, կամ էլ ոչ ֆորմալ հատվածում և ստանում է,
համապատասխանաբար՝

և

իրական աշխատավարձ, կամ գործազուրկ է:

-ը

-ն ոչ ֆորմալ հատվածում զբաղվածներն են: Տնային տնտեսությունը
ֆորմալ, իսկ
սպառումը ժամանակի մեջ հարթում է` օգտագործելով մեկ ժամանակաշրջանոց պարտա, որի դիմաց վճարվում է
անվանական տոկոսավճար: Արդյունքում՝ սպառոտոմս՝
ղի դինամիկ բյուջետային սահմանափակումը կընդունի հետևյալ տեսքը.

,

(3)

որտեղ՝

-ն մանրածախ ոլորտի ֆիրմաների շահույթն է,
-ն՝ սպառողական գների ինդեքսը:
Էյլերի հավասարումը դուրս ենք բերել Բելմանի հավասարման միջոցով: Օպտիմալության պայմանը կլինի հետևյալը.

,
որտեղ՝
-ն սպառման օպտիմալ մակարդակն է, որը ֆունկցիա է
-ի կլինի`
Բելմանի հավասարման ածանցյալն ըստ

-ից:

,
Համակցելով նախորդ արտահայտությունը օպտիմալացման պայմանի հետ, նույնը
հաշվելով t+1-ի համար և օգտագործելով օգտակարության ֆունկցիան` կստանանք միջժամանակային սպառման և օգտակարության Էյլերի հավասարումը.

,
(6)
Լոգ-գծայնացնելով կայուն վիճակի շուրջ` կստանանք (փոքրատառերով նշանակում
ենք փոփոխականների շեղվածության լոգարիթմը կայուն վիճակից).

,

(7)

որտեղ՝
- ն գնաճի շեղվածությունն է թիրախից:
Օպտիմալ միջժամանակային սպառման պայմանից դուրս ենք բերել սպառողական
ապրանքների համար պահանջարկի արտահայտությունը`
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:
Մենք ներմուծում ենք շուկայի խտություն հասկացությունը.
որտեղ՝ Ht - ն t - րդ պահին նոր վարձված աշխատողներն են,
իսկ Ut - ն՝ նույն ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ գործազուրկները:
Իր հերթին,
, որտեղ δ - ն ազատվածության գործակիցն է:
Գործազուրկի տեսանկյունից՝ Xt - ն աշխատանք գտնելու հավանականությունն է: Աշխատուժի շուկայի խտությունը տարբեր է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հատվածների համար`

:

և

(8)

Մեծածախ ապրանքներ արտադրող ֆիրմաներ և զբաղվածություն: Տնտեսությունում գործում են բազմաթիվ մեծածախ նույնատիպ ապրանքներ արտադրող ֆիրմաներ,
որոնք բնորոշվում են միավոր միջակայքում՝ z∈[0,1], օգտագործում երկու տարբեր արտադրական տեխնոլոգիաներ.

:

(9)

Առաջին տեխնոլոգիան օգտագործում է ֆորմալ, իսկ երկրորդը՝ ոչ ֆորմալ հատվածի
աշխատուժ.

,
,

(10)
(11)

որտեղ՝ -ն արտադրողականության մակարդակն է երկրում, և
:
Աշխատուժ վարձելը ծախսատար է, որը պայմանավորված է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ աշխատատեղերի տարբեր կարգավորումներով, հետևաբար՝ տարբեր են նաև ծախսերը:
Ծախսերը (

և

) աճող ֆունկցիա են շուկայի խտությունից.

,

(12)

,
որտեղ՝

և

(13)

:

Գալին (2010) ցույց է տվել, որ վարձելու ծախսերի ֆունկցիայի տեսքը էկվիվալենտ է
Դայմոնդ-Մորտենսեն-Պիսարայդս մոդելի համընկման ֆունկցիային: Այս պայմանների
ներքո ստացվում է, որ ֆորմալ աշխատողի վարձելու ծախսերը բարձր են, քան ոչ ֆորմալինը՝ շուկաների նույն խտության պարագայում:
-րդ ֆիրման մաքսիմալացնում է սպասվող դիսկոնտավորվող շահույթի ֆունկցիան.
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,
(14)
հետևյալ սահմանափակումների պարագայում.

,
,
(16)

,

(17)

:

(18)

-ն ստոխաստիկ դիսկոնտավորման նորմն է: Դիսկոնտավորված շահույթի
ֆունկցիան, դեպի առաջ իտերացիա անելով, ստանում ենք առաջին կարգի պայմաններ.

,
:
Սահմանային ծախսերը ստանում ենք շահույթի ֆունկցիան ըստ թողարկման դիֆե: Սահմանային ծախսերը հավասար են մեծածախ արրենցելով`
տադրողի գնի հարաբերությանը ՍԳԻ-ին:
Սահմանային ծախսերի բանաձևը տեղադրելով (19)-ի և (20)-ի մեջ` ստանում ենք`

:
Ինչպես երևում է, հավասարակշիռ վիճակում աշխատուժը տեղափոխվում է ֆորմալ
և ոչ ֆորմալ հատվածների միջև այնպես, որ երկու հատվածներում դրանք հավասարվեն:
Մանրածախ ֆիրմաներ: Յուրաքանչյուր մանրածախ ֆիրմա օգտագործում է մեծածախի միատիպ արտադրանքը՝ տարբերակված վերջնական սպառման համար ապրանքներ արտադրելով: Ֆիրման մաքսիմալացնում է շահույթը` վաճառելով

արտա-

դրանքը և հանելով
արտադրության ծախսերը, սահմանելով
գինն ըստ
պահանջարկի և պայմանով, որ գները կոշտ են: Հետևելով Կալվոյին (1983)` ամեն մի ժամանակահատվածում ֆիրմաների
խնդիրը հետևյալն է.

մասը ունակ չէ ճշգրտելու գները: Ֆիրմայի հիմնա-
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:
Համախառն գները որոշվում են հետևյալ բանաձևով.

,
որտեղ՝
-ն գների օպտիմալ մակարդակն է: Լուծելով ֆիրմայի հիմնախնդիրը` ստանում ենք նոր քեյնսյան Ֆիլիպսի կորը.

,
որտեղ

գնաճը

ֆունկցիա

է

սահմանային

ծախսերից

և

գնաճի

սպասումներից՝

:
Աշխատավարձերի սահմանում: Աշխատավարձերը սահմանվում են Նեշի բանակցային գործընթացում:
և
կլինեն, համապատասխանաբար՝ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ
աշխատողների, նաև գործազուրկների արժեքային ֆունկցիաները.

,
,
:
Ֆորմալ աշխատողը

պահին ստանում է

փոխարինելիության նորմը: Նա նաև
-ի վերջում և

աշխատավարձ՝ հանած սահմանային

հավանականությամբ կկորցնի իր աշխատանքը

հավանականությամբ կպահպանի այն և կստանա

ժամանակահատվածում: Եթե նա կորցնի աշխատանքը, ապա

,

հաջորդ
¨

հավանականություններով հաջորդիվ կստանա
,
¨
արժեքները համապատասխանաբար: Նմանատիպ մեկնաբանությունը ճիշտ է նաև ոչ ֆորմալ աշխատողի համար: Քանի որ ֆիրմայի ավելցուկը զբաղվածության հարաբերություններից պայմանավորված է վարձելուն միտված ծախսերով, ապա.

,
,
որտեղ
-ը,
-ը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ աշխատողների բանակցային ուժն է: (27)-ը և
(28)-ը ձևափոխելով հետո և լոգ-գծայնացնելով կայուն վիճակի շուրջ` ստանում ենք աշխատավարձերի սահմանման կորերը.
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(29)

,

,

(30)

որտեղ առանց ժամանակի փոփոխականները դրանց արժեքներն են կայուն վիճակում:
Օգտագործելով սահմանային ծախսերի բանաձևերը և (27)-ը և (28)-ը` կստանանք սահմանային ծախսերի ֆունկցիա, որը կախված է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ աշխատող վարձելու
ծախսերից ու բանակցային ուժերից, ինչպես նաև հարաբերական արտադրողականության մակարդակներից.

:
Մենք կատարել ենք ենթադրություն, որ տնտեսությունում գոյություն ունեն միայն
ֆորմալ աշխատողներ, և դուրս ենք բերել նաև սահմանային ծախսերի ֆունկցիան այդ
դեպքի համար.

:
Ոչ ֆորմալ աշխատանքի շուկայի առկայության պարագայում թողարկման ճեղքի ազդեցության ուղիղ ճանապարհը բացակայում է: Պահանջարկի շոկը, որ բարձրացնում է
սպառումը և աշխատուժի առաջարկը, վարձի ծախսերի միջոցով անուղղակի ազդում է
սահմանային ծախսերի վրա:
Շուկայի հավասարակշռություն: Համախառն պահանջարկի լոգ-գծային տեսքը հետևյալն է.

:
Դրամավարկային քաղաքականություն: Փակելու համար մոդելը՝ ներմուծում ենք
տոկոսադրույքի որոշման էնդոգեն դրամավարկային քաղաքականության կանոն: Հետևելով Մկրտչյանին (2009)` օգտագործում ենք պարզ կանոն, որովհետև դրա միջոցով հեշտ
է հաղորդակցվել հասարակության հետ.

,
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(34)

-ն և
-ն՝ գնաճին ու
որտեղ՝ 0 < pi < 1 բնութագրում է տոկոսադրույքի իներցիան, իսկ
թողարկման ճեղքին կենտրոնական բանկի արձագանքի ուժգնությունը:
Ոչ ֆորմալ զբաղվածների դինամիկ էֆեկտ: Վերը նշված մոդելը ապագային միտված փոփոխականներով դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգ է: Այս տիպի մոդելների լուծման մեթոդ են առաջարկել Բլանչարդը և Խանը (1980): Dynare համակարգչային ծրագրային փաթեթը, որի միջոցով իրականացվել են մոդելի լուծման, ինչպես նաև
սիմուլյացիաների գործընթացները, հիմնվում է Բլանչարդի և Խանի մեթոդի վրա:
Ոչ ֆորմալ զբաղվածները բուֆերային (թափարգելային) պաշար են` բարձրացնելով
աշխատանքի շուկայի շարժունակությունը և ազդելով դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմի վրա:
Մոդելի պարամետրերի չափաբերումն իրականացվել է նորքեյնսյան գրականության
հիման վրա: Կատարել ենք երկու տեսակի սիմուլյացիա: Առաջին դեպքում դիտարկել ենք
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ զբաղվածների հավասար քանակություն տնտեսությունում
(
և
), որ Հայաստանի դեպքն է, երկրորդիվ մոդելի բոլոր պարամետրերը թողել ենք նույնը, ֆորմալ հատվածի բաժինը մեծացրել և ոչ ֆորմալինը՝ փոքև
): Երկու դեպքերում էլ մոդելին հաղորդել ենք նույն չարացրել (
փի՝ պահանջարկի և տոկոսադրույքի շոկեր:
Հավելված 1-ում երևում են մոդելի որոշ էնդոգեն փոփոխականների վարքագիծը նույն
չափի պահանջարկի շոկի պարագայում: Այն երկրներում, որտեղ ոչ ֆորմալ հատվածը
զգալի բաժին է կազմում զբաղվածների մեջ, նույն չափի շոկը ավելի բարձր գնաճ է առաջացնում՝ ի տարբերություն այն երկրների, որտեղ դա քիչ է: Սրա հետ մեկտեղ, առաջին
դեպքում թողարկումն ավելի շատ է շեղվում կայուն վիճակից, քան երկրորդ դեպքում, որովհետև ֆիրմաները պահանջարկի շոկի պարագայում կարողանում են վարձել համեմատաբար ցածր ծախսերով ոչ ֆորմալ աշխատողներ: Պարզ երևում է, որ դրամավարկային
քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմը թուլանում է մեր երկրի պարագայում:
Հավելված 2-ում ցույց է տրված այդ երկու դեպքերի պարագայում տոկոսադրույքի շոկի հետևանքով փոփոխականների վարքագիծը: Ոչ ֆորմալ հատվածի մեծ բաժին ունեցող երկրների պարագայում տոկոսադրույքի շոկը ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում
գործազրկության վրա, քան ցածր մասնաբաժին ունեցող երկրներում:
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Հավելված 1. Պահանջարկի շոկ (

Պահանջարկի շոկ (

և

)

և

441

)

Հավելված 2. Տոկոսադրույքի շոկ (

Տոկոսադրույքի շոկ (

և

)

և
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АЗАТ КАЛАНТАРЯН
АЙКАЗ ИГИТЯН
ДИНАМИЧЕСКАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ
ДЛЯ РЫНКА ТРУДА АРМЕНИИ
Ключевые слова: динамическая стохастическая модель общего равновесия, неформальная занятость, равенство Эйлера, ценообразование Кальво, переговорный процесс Нэша
В последние годы, в Центральных банках, для анализа бизнес циклов и для осуществления
политики, большое применение получили динамические стохастические модели общего равновесия. Основная цель этой работы – смоделировать рынок труда Армении. В этой работе из
микрофундаментов вывели и преобразили для армянской экономики модели Бланчарда и Гали
(2010) и Кастилло и Монторо (2012). Выведшие структурные равенства линеоризировали вокруг стабильного состояния, а также решили и сделали симуляцию модели. Далее мы расмотрели поведение некоторых эндогенных переменных модели при шоках спроса и процента. Показали, что в экономиках с высоким процентом неформальных занятых, таких как в Армении,
спрос шока равной величины ведет к меньшей инфляции, чем в странах с малым процентом
неформальных занятых.

AZAT KALANTARYAN
HAYKAZ IGITYAN
DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODEL
FOR ARMENIAN LABOUR MARKET
Key Words:

dynamic stochastic general equilibrium model,
informal employment, Euler equation, Calvo
price-setting, Nash bargaining process

In past decades, Central banks have increasingly focused on dynamic stochastic general
equilibrium (DSGE) models for analyzing macroeconomic fluctuations and using these models for
quantitative policy analysis. The main goal of this work is to model Armenian labour market. Models by
Blanchard and Gali (2010) and Castillo and Montoro (2005) were taken out and transformed from
microfoundations for Armenian economy. These equations were linearized round a steady state, after
solving and doing some model simulations. Later on we discussed the behavior of some endogenous
model variables in the presence of demand and interest shocks. We showed that in economies with
large informal employment rate like Armenia, similar demand shock causes smaller inflation than in
economies with small informal employment.
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ԱՐՄԵՆ ՔԹՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԱՇՈՏ ԴԱՎՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բնակչության որակ, կրթական մակարդակ,
ընտանեկան դրություն
Հոդվածում իրականացվել է Երևանում և ՀՀ մարզերում բնակչության կյանքի որակի գնահատում: Այդ նպատակով կառուցվել են երեք առանձին համաթվեր, որոնք բաղկացած են հետազոտվող մարզերի և մայրաքաղաքի սոցիալական, տնտեսական, հոգևոր-մշակութային, բնապահպանական զարգացումը բնութագրող մի քանի տասնյակ մասնակի ցուցանիշներից: Ըստ որում, այստեղ առանցքային և առավել բարդ խնդիրը ինտեգրալային համաթվում մասնակի ցուցանիշների
կարևորությունը բնութագրող կշռային գործակիցների գնահատումն է: Նկատենք, որ նմանատիպ
համաթվերի կառուցման ժամանակ այս խնդիրը հետազոտողների կողմից հիմնականում շրջանցվում է` դրա լուծման առավել ակնհայտ, ինչ-որ տեղ տրիվիալ տարբերակի կիրառման միջոցով,
որը ենթադրում է բոլոր բաղադրիչ ցուցանիշների համար հավասարաչափ կշիռների գործածում,
ինչը արդյունքային գնահատումներում լուրջ ձևախեղումների պատճառ է դառնում: Այդ իսկ պատճառով հոդվածում կիրառել ենք բնակչության կյանքի որակի համաթվի բաղադրիչ ցուցանիշների
կշիռների դուրսբերման շատ ավելի բարդ, սակայն անհամեմատ ճշգրիտ մեթոդ, որը հիմնված է
առաջին գլխավոր կոմպոնենտի (բաղադրիչի) ձևափոխված տարբերակի կիրառման վրա1:
Ըստ այդմ՝ իրականացվել է Երևանի և ՀՀ մարզերի բնակչության կյանքի որակի գնահատում`
ըստ վերջինս պայմանավորող երեք հիմնական ուղղությունների` բնակչության որակ, տնտեսական
բարեկեցություն, սոցիալական բարեկեցություն:

1. Բնակչության որակի համաթիվ
Ցուցանիշների առաջին խումբը, որ դիտարկվել է մեր կողմից, առնչվում է ժողովրդագրական, առողջապահական և կրթական ոլորտներին: Ըստ այդմ՝ դրանք պայմանականորեն բնորոշում են մարզերում բնակչության որակը: Միգուցե առաջին հայացքից այս
եզրույթի կիրառումը տվյալ դեպքի համար թվա ոչ տեղին, այնուհանդերձ, մեր կարծիքով,
դա առավել դիպուկ է բնութագրում հետազոտվող երևույթը: Որակը, ըստ էության, ներկայացնում է հետազոտության օբյեկտի էական հատկանիշների ամբողջությունը: Այս տեսանկյունից, որպես «բնակչություն» հետազոտության օբյեկտի էական հատկանիշներ դիտարկելով դրա առողջական, կրթական մակարդակները, վերարտադրության հնարավո-

1

Айвазян С., Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях, М., ЦЭМИ РАН, 2000, 117 с.
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րությունները և այլն, դրանց ամբողջությունը կարելի է համարել բնակչության որակի
առանցքային բնութագրիչներ:
Ըստ այդմ՝ բնակչության որակի գնահատման համար ընտրվել է 12 ցուցանիշ՝ ամփոփվելով հետևյալ երեք ենթախմբում.
1.1. Ժողովրդագրություն և հասարակության առողջության մակարդակ.
1.1.1. բնակչության բնական աճ (1000 բնակչի հաշվով),
1.1.2. մանկամահացության մակարդակ (մինչև 1 տարեկան, 1000 բնակչի հաշվով),
1.1.3. բժիշկների թիվ (10000 բնակչի հաշվով),

1.2. Ընտանեկան դրություն.
1.2.1. գրանցված ամուսնությունների թիվ (1000 բնակչի հաշվով),
1.2.2. գրանցված ամուսնալուծությունների թիվ (1000 բնակչի հաշվով),

1.3. Կրթական մակարդակ.
1.3.1. պետական նախադպրոցական հիմնարկներում ընդգրկված երեխաների թիվ (1000
բնակչի հաշվով),
1.3.2. հանրակրթական դպրոցներում ընդգրկված աշակերտների թիվ (1000 բնակչի հաշվով),
1.3.3. միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թիվ (1000
բնակչի հաշվով),
1.3.4. բուհերի ուսանողների թիվ (1000 բնակչի հաշվով),
1.3.5. արվեստի, երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվ (1000
բնակչի հաշվով),
1.3.6. թատրոնների հանդիսատեսի քանակ (1000 բնակչի հաշվով),
1.3.7. թանգարանների այցելուների քանակ (1000 բնակչի հաշվով):

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են «բնակչության որակ» խմբում ընդգրկված 12 ցուցանիշի կշռային գործակիցները, որոնք որոշվել են վերը նկարագրված մեթոդաբանության
կիրառմամբ:
Աղյուսակ 1
«Բնակչության որակ» խմբի ցուցանիշների կշռային գործակիցները
Ցուցանիշ
բնակչության բնական աճ
մանկամահացության մակարդակ
բժիշկների թիվ
գրանցված ամուսնությունների թիվ
գրանցված ամուսնալուծությունների թիվ
պետական նախադպրոցական հիմնարկներում ընդգրկված երեխաների թիվ
հանրակրթական դպրոցների աշակերտների թիվ
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թիվ
բուհերի ուսանողների թիվ
արվեստի, երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվ
թատրոնների հանդիսատեսի քանակ
թանգարանների այցելուների քանակը

1

1

Կշիռ
0.121
0.100
0.114
0.085
0.038
0.068
0.062
0.088
0.106
0.079
0.078
0.061

1-ից 8-րդ աղյուսակներում ամփոփված են հեղինակային գնահատումների և հաշվարկների արդյունքները:
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Օգտագործելով վերը նկարագրված կշռային գործակիցները՝ «Բնակչության որակ»
խմբի համար գնահատվել է ընդհանրական համաթիվն ըստ Երևանի և ՀՀ մարզերի՝
1998-2012 թթ. (աղյուսակ 2):
Աղյուսակ 2
«Բնակչության որակ» խմբի ընդհանրական համաթվի գնահատականները
Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց ձոր
Տավուշ
Միջինը

1998
0,50
0,30
0,29
0,31
0,34
0,27
0,28
0,34
0,42
0,33
0,30
0,33

2000
0,51
0,26
0,28
0,32
0,31
0,27
0,30
0,34
0,41
0,28
0,34
0,33

2002
0,50
0,28
0,31
0,29
0,33
0,29
0,32
0,31
0,39
0,38
0,30
0,34

2004
0,56
0,31
0,34
0,36
0,45
0,30
0,37
0,37
0,39
0,38
0,35
0,38

2006
0,63
0,26
0,34
0,31
0,35
0,28
0,32
0,32
0,36
0,30
0,31
0,34

2008
0,70
0,29
0,34
0,34
0,37
0,26
0,38
0,36
0,42
0,36
0,30
0,38

2010
0,76
0,28
0,36
0,36
0,33
0,29
0,40
0,34
0,38
0,32
0,32
0,38

2012 Աճը, %
0,82
64,8
0,29
-2,7
0,38
28,7
0,35
10,5
0,36
5,4
0,33
24,8
0,40
42,1
0,36
5,4
0,38
-8,7
0,37
10,0
0,35
15,6
0,40
18,9

Ստացված արդյունքներից երևում է, որ դիտարկվող ողջ ժամանակահատվածում
բնակչության որակի ընդհանրական համաթվի ցուցանիշով առաջատարը Երևանն է, որտեղ բացարձակ աճը մոտ 65% է: Մարզերի մեծամասնությունում ցուցանիշի աճն ավելի
համեստ է՝ 5-15 տոկոսի սահմաններում, իսկ երկու մարզում` Սյունիքում և Արագածոտնում
դիտարկվել է բնակչության որակի ցուցանիշի արժեքի նվազում: Արդյունքում՝ դիտարկվող
տարիների ընթացքում բնակչության որակի համաթվի արժեքի միջին աճը, ըստ Երևանի և
մարզերի, կազմել է մոտ 19 տոկոս, ինչը, բնականաբար, գոհացուցիչ համարվել չի կարող:
Շիրակի մարզում բնաչության որակի համաթվի արժեքը 2012 թ. կազմել է 0.36, ինչը
1998 թվականի մակարդակից բարձր է ընդամենը 5.4 տոկոսով, ընդ որում, 2004-ից
սկսած, նկատելի է ցուցանիշի նվազման միտում:
2. Տնտեսական բարեկեցության համաթիվ
ՀՀ մարզերում բնակչության տնտեսական բարեկեցության մակարդակի գնահատման համար օգտագործել ենք 16 ցուցանիշ: Ստորև ներկայացված են դրանց արժեքների
գնահատման ընդհանուր սկզբունքները:
2.1. Համախառն թողարկում՝ մեկ բնակչի հաշվով:
Քանի որ հանրապետության մարզերի կտրվածքով ՀՆԱ ցուցանիշի հաշվարկ չի
տրվում, ուստի որոշեցինք որպես մարզի տնտեսական ներուժի գնահատական օգտագործել արդյունաբերության, շինարարության, գյուղատնտեսության, ծառայությունների և մանրածախ առևտրի ոլորտների թողարկման հանրագումարը:
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2.2. Մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշիռն արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում:
Այս ցուցանիշի կիրառման նպատակը մարզի արդյունաբերական ներուժի գնահատականի ճշգրտումն է: Հանրապետությունում կան մարզեր, որտեղ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մարզի մեկ բնակչի հաշվով, բավականաչափ մեծ է, սակայն դա հաջողվում է ապահովել հանքագործական արդյունաբերության կամ էլեկտրաէներգետիկայի
արտադրության հաշվին: Ըստ այդմ՝ իրական արդյունաբերական ներուժի գնահատման
նպատակով ներմուծվում է լրացուցիչ փոփոխական, որով փորձ է արվում արդյունքային
ցուցանիշի ստացման ժամանակ ուժեղացնել մշակող արդյունաբերության ազդեցությունը
և, բացի այդ, շեշտել դրա կարևորությունը մարզի տնտեսական զարգացման համար:
2.3. Արդյունաբերության տեսակարար կշիռ՝ համախառն թողարկման կառուցվածքում:
Այս ցուցանիշի արժեքները գնահատվել են՝ մարզում արդյունաբերության համախառն արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ գներով) հարաբերելով համախառն թողարկման
ցուցանիշին:
2.4. Համախառն թողարկում տնտեսությունում՝ մեկ զբաղվածի հաշվով:
2.5. Հիմնական միջոցների գործարկում՝ տնտեսությունում մեկ զբաղվածի հաշվով:
Գործարկված հիմնական միջոցների ծավալի ցուցանիշը բաժանվել է տնտեսությունում զբաղվածների թվի վրա:
2.6. Բնակչությանը մատուցված ծառայություններ՝ մեկ բնակչի հաշվով:
Այս ցուցանիշի գնահատման նպատակով մարզի բնակչությանը մատուցված բոլոր
տեսակի ծառայությունների արտադրության ծավալը բաժանվել է բնակչության թվի վրա:
2.7. Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների մասնաբաժին՝ համախառն թողարկման կառուցվածքում:
Մարզում և Երևանում ծառայությունների թողարկման ցուցանիշը հարաբերվել է մեր
կողմից հաշվարկված համախառն թողարկման ցուցանիշին:
2.8. Մանրածախ առևտրի շրջանառություն՝ մեկ բնակչի հաշվով:
2.9. Առևտրի կազմակերպությունների քանակ՝ 1000 բնակչի հաշվով:
2.10.Մանրածախ առևտրի շրջանառություն՝ մեկ կազմակերպության հաշվով:
Մանրածախ առևտրի շրջանառության ցուցանիշը հարաբերվել է առևտրի կազմակերպությունների թվին:
2.11.Սպառողական գների ինդեքս:
2.12.Արտաքին առևտրի շրջանառություն՝ մեկ բնակչի հաշվով:
Արտահանման և ներմուծման ծավալների հանրագումարը:
2.13.Արտահանման մասնաբաժին՝ արտաքին առևտրի շրջանառության կառուցվածքում:
Արտահանման ծավալը հարաբերվել է արտահանման և ներմուծման ծավալների
հանրագումարին:
2.14.Միջին ամսական հարաբերական աշխատավարձ:
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Միջին ամսական աշխատավարձի հարաբերական մեծության ստացման համար միջին ամսական աշխատավարձը բաժանվել է Երևանում և մարզում նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքի վրա: Ըստ այդմ, քանի որ Երևանի և ՀՀ մարզերի համար նվազագույն պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեքները չեն հաշվարկվում, ուստի
դա արվել է մեր կողմից` հիմք ընդունելով ՀՀ առողջապահության նախարարության մշակած պարենային զամբյուղի կազմն ու կառուցվածքը: Ընդ որում, դրանից դուրս են
թողնվել սննդամթերքի այն տեսակները, որոնց գները մարզերի կտրվածքով չեն հաշվառվում կամ հրապարակվում:
2.15.Սպառողական ծախսեր՝ տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով:
2.16.Բազմաբնակարանային շենքերի բնակարանների շուկայական միջին գներ՝ ըստ
Երևանի և մարզկենտրոնների:
Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են «տնտեսական բարեկեցություն» խմբում ընդգրկված 16 ցուցանիշի համար ստացված կշռային գործակիցները:
Աղյուսակ 3
«Տնտեսական բարեկեցություն» խմբի ցուցանիշների կշռային գործակիցները
Ցուցանիշ
համախառն թողարկում՝ մեկ բնակչի հաշվով
մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշիռ
արդյունաբերության տեսակարար կշիռ՝ համախառն թողարկման կառուցվածքում
համախառն թողարկում՝ տնտեսությունում մեկ զբաղվածի հաշվով
հիմնական միջոցների գործարկում՝ տնտեսությունում մեկ զբաղվածի հաշվով
բնակչությանը մատուցված ծառայություններ (մեկ բնակչի հաշվով)
բնակչությանը մատուցված ծառայությունների մասնաբաժին՝ համախառն թողարկման
կառուցվածքում
մանրածախ առևտրի շրջանառություն (մեկ բնակչի հաշվով)
առևտրի կազմակերպությունների քանակ (հազար բնակչի հաշվով)
մանրածախ առևտրի շրջանառություն մեկ կազմակերպության հաշվով
սպառողական գների ինդեքս
արտաքին առևտրի շրջանառություն (մեկ բնակչի հաշվով)
արտահանման մասնաբաժին՝ արտաքին առևտրի շրջանառության կառուցվածքում
միջին ամսական հարաբերական աշխատավարձ
սպառողական ծախսեր՝ տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով
բազմաբնակարանային շենքերի բնակարանների շուկայական միջին գներ

Կշիռ
0,127
0,076
0,045
0,041
0,073
0,078
0,035
0,059
0,026
0,022
0,044
0,052
0,036
0,118
0,103
0,065

Օգտագործելով վերը բերված կշռային գործակիցները՝ կառուցվել և հաշվարկվել են
բնակչության տնտեսական բարեկեցության համաթվի արժեքներն ըստ Երևանի և ՀՀ
մարզերի՝ 1998-2012 թթ. համար (աղյուսակ 4):
Ստացված արդյունքներից բխում է, որ տնտեսական բարեկեցության համաթվի ցուցանիշով ևս հանրապետությունում առաջատարը Երևանն է: Ընդ որում, ի տարբերություն
բնակչության որակի համաթվի արժեքների, այս պարագայում Երևանի և ՀՀ մարզերի
միջև տարբերությունները շատ ավելի ընդգծված են: Տնտեսական բարեկեցության հա448

մաթվի միջին արժեքը հանրապետությունում 0.43 է: Մարզերի մեծ մասի դեպքում տնտեսական բարեկեցության համաթվի արժեքները ստացվել են միջինից ցածր: Միջինից
բարձր մակարդակ է արձանագրվել բացի Երևանից, միայն Սյունիքի և Կոտայքի մարզերում: Հատկանշական է, որ դիտարկվող ժամանակահատվածի սկզբում` 1998 թ., տնտեսական բարեկեցության համաթվի արժեքների ցրվածությունն իրենց միջինի շուրջ շատ
ավելի փոքր էր:
Աղյուսակ 4
«Տնտեսական բարեկեցություն» խմբի ընդհանրական համաթվի գնահատականները
Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց ձոր
Տավուշ
Միջինը

1998
0,25
0,14
0,16
0,12
0,12
0,15
0,18
0,14
0,13
0,16
0,14
0,15

2000
0,30
0,15
0,18
0,14
0,15
0,19
0,21
0,15
0,15
0,16
0,16
0,18

2002
0,34
0,16
0,20
0,13
0,13
0,21
0,24
0,16
0,18
0,16
0,18
0,19

2004
0,50
0,18
0,24
0,17
0,16
0,27
0,28
0,19
0,27
0,22
0,21
0,25

2006
0,63
0,23
0,27
0,21
0,19
0,29
0,32
0,22
0,36
0,29
0,22
0,30

2008
0,78
0,29
0,34
0,29
0,26
0,33
0,35
0,29
0,43
0,35
0,28
0,36

2010
0,72
0,30
0,32
0,27
0,22
0,33
0,33
0,29
0,48
0,28
0,27
0,35

2012
0,84
0,39
0,41
0,34
0,29
0,39
0,48
0,39
0,51
0,38
0,33
0,43

աճը, %
233
186
148
176
138
162
165
186
293
136
132
180

Ըստ ստացված արդյունքների՝ հանրապետությունում բնակչության տնտեսական բարեկեցության ամենացածր մակարդակն արձանագրվել է Գեղարքունիքի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Շիրակի մարզը նշված համաթվով ՀՀ մարզերի շարքում միջին տեղ
է զբաղեցնում, ընդ որում, ուշագրավ է մինչճգնաժամային հատվածում գրանցված նկատելի առաջընթացը:
3. Սոցիալական բարեկեցության համաթիվ
ՀՀ մարզերում բնակչության սոցիալական բարեկեցության մակարդակի գնահատման համար օգտագործել ենք 13 ցուցանիշ:
3.1. Գրանցված հանցագործությունների քանակ՝ հազար բնակչի հաշվով:
3.2. Գործազրկության մակարդակ՝ հաշվարկված որպես գրանցված գործազուրկների և տնտեսապես ակտիվ բնակչության թվի հարաբերություն:
3.3. Զբաղվածների մասնաբաժին՝ աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքում:
3.4. Նպաստառու ընտանիքների և մարզի ընդհանուր բնակչության թվի հարաբերակցություն:
3.5. Կենսաթոշակառուների ընդհանուր թվի և տնտեսապես ակտիվ բնակչության
թվի հարաբերություն:
3.6. Տնտեսական ակտիվության մակարդակ. տնտեսապես ակտիվ բնակչության
մասնաբաժինը աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքում:
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3.7. Սննդամթերքի ծախսերի մասնաբաժին՝ տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի կառուցվածքում:
3.8. Բնապահպանական օրենսդրության խախտումների քանակ՝ հազար բնակչի
հաշվով:
3.9. Մթնոլորտային արտանետումներն անշարժ աղբյուրներից. հաշվարկվել է որպես հազար բնակչի և 1 քառ. կմ հաշվով մթնոլորտային արտանետումների ցուցանիշների նորմավորված արժեքների միջին մեծություն:
3.10. Բնակարանների և բնակելի տների գազաֆիկացման մակարդակ. գազաֆիկացված բնակարանների և բնակելի տների թվի հարաբերություն բնակարանների
և բնակելի տների ընդհանուր թվին:
3.11. Աղքատության մակարդակ:
3.12. Մեկ բնակչի ապահովվածություն բնակմակերեսով:
3.13. Բնակչության միգրացիայի մնացորդ՝ հազար բնակչի հաշվով:
Երևանի և ՀՀ մարզերի բնակչության սոցիալական բարեկեցության մակարդակը
գնահատող ցուցանիշների կշռային գործակիցները բերված են աղյուսակ 5-ում:
Աղյուսակ 5
Սոցիալական բարեկեցության ցուցանիշների կշռային գործակիցները
Ցուցանիշ
գրանցված հանցագործությունների քանակ
գործազրկության մակարդակ
զբաղվածների մասնաբաժինն աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքում
նպաստառու ընտանիքների թիվ
կենսաթոշակառուների թիվ
տնտեսական ակտիվության մակարդակ
սննդամթերքի ծախսերի մասնաբաժինը սպ. ծախսերի կառ.-ում
բնապահպանական օրենսդրության խախտումների քանակ
մթնոլորտային արտանետումներ անշարժ աղբյուրներից
բնակարանների և բնակելի տների գազաֆիկացման մակարդակ
աղքատության մակարդակ
մեկ բնակչի ապահովվածություն բնակմակերեսով
միգրացիայի մնացորդ

Կշիռ
0,086
0,057
0,025
0,091
0,042
0,031
0,094
0,064
0,075
0,062
0,258
0,028
0,087

Աղյուսակ 5-ում բերված կշռային գործակիցների հիման վրա հաշվարկվել են Երևանի
և մարզերի բնակչության սոցիալական բարեկեցության մակարդակը գնահատող համաթվի արժեքները (աղյուսակ 6):
Սոցիալական բարեկեցության համաթվի արժեքների դինամիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հանրապետության մարզերում և Երևանում բնակչության սոցիալական բարեկեցության աճը տնտեսական բարեկեցության աճի համեմատ շատ ավելի համեստ է եղել: Այսպես՝ սոցիալական բարեկեցության համաթվի արժեքի առավելագույն աճ դիտարկվող ողջ ժամանակահատվածում Երևանում գրանցվել է ընդամենը 73
տոկոս, իսկ ըստ բոլոր մարզերի և Երևանի՝ աճի միջին մեծությունը 35 տոկոս է:
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Աղյուսակ 6
«Սոցիալական բարեկեցություն» խմբի ընդհանրական համաթվի գնահատականները
Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց ձոր
Տավուշ
Միջինը

1998
0,42
0,62
0,53
0,58
0,57
0,37
0,45
0,36
0,48
0,64
0,57
0,51

2000
0,43
0,60
0,55
0,56
0,53
0,33
0,44
0,30
0,49
0,64
0,53
0,49

2002
0,47
0,67
0,56
0,63
0,61
0,42
0,51
0,35
0,52
0,63
0,56
0,54

2004
0,60
0,66
0,65
0,70
0,64
0,49
0,60
0,47
0,58
0,67
0,60
0,61

2006
0,64
0,72
0,73
0,76
0,69
0,53
0,67
0,55
0,65
0,75
0,63
0,67

2008
0,70
0,76
0,78
0,83
0,73
0,61
0,73
0,61
0,72
0,77
0,70
0,72

2010
0,70
0,74
0,71
0,80
0,63
0,51
0,63
0,54
0,68
0,70
0,65
0,66

2012
0,73
0,78
0,75
0,77
0,65
0,53
0,64
0,58
0,69
0,73
0,66
0,68

աճը, %
73
26
43
33
15
42
42
65
46
15
16
35

Ուշագրավ է նաև, որ սոցիալական բարեկեցության համաթվի ցուցանիշով հանրապետությունում առաջատարը Երևանը չէ, ի տարբերություն նախորդ երկու համաթվերի:
Բացի այդ, համաթվի արժեքները, ըստ բոլոր մարզերի և Երևանի, բավականաչափ մոտ
են իրար, ինչը նշանակում է, որ հանրապետությունում առկա է բնակչության սոցիալական բարեկեցության մակարդակի որոշակի համահարթեցում:
Դիտարկվող ցուցանիշով մարզերի շարքում ակնհայտ հետնապահներ են Լոռու և
Շիրակի մարզերը: Մասնավորապես՝ Շիրակի մարզի պարագայում նման ցածր արդյունքը պայմանավորված է սոցիալական բարեկեցության համաթվի հիմնական բաղադրիչների` գործազրկության և աղքատության ցուցանիշների բարձր մակարդակով:
Բնակչության կյանքի որակի առանձին ոլորտները բնութագրող ընդհանրական համաթվերի կառուցումը և դրանց արժեքների հաշվարկը, բնականաբար, արժեքավոր տեղեկատվություն են տրամադրում մարզերում և Երևանում բնակչության կյանքի որակի և
դրա փոփոխման միտումների ու շարժընթացի մասին: Դրա հետ միասին, կարևոր նշանակություն ունի նաև կյանքի որակի բաղադրիչների փոխկապվածության վերլուծությունը: Ստորև իրականացրել ենք նմանատիպ մի ուսումնասիրություն, որի հիմքում կյանքի
որակի բաղադրիչ երեք համաթվերի փոխկապվածության ռեգրեսիոն վերլուծությունն է:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաթվերի ժամանակային շարքերը բավականաչափ երկար չեն, և բացի այդ, դրանց փոխկապվածության գնահատումը նախատեսվում է իրականացնել նաև առանձին մարզերի մասով, ուստի նպատակահարմար է որպես գործիք կիրառել երկչափ ռեգրեսիայի գծային մոդելը:
Աղյուսակ 7-ում և 8-ում ներկայացված են կյանքի որակի ընդհանրական բաղադրիչների փոխկապվածության ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները, մի դեպքում՝ ըստ բոլոր մարզերի և Երևանի, մյուս դեպքում` ըստ Շիրակի մարզի համապատասխան տվյալների:
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Աղյուսակ 7
Կյանքի որակի ընդհանրական բաղադրիչների փոխկապվածության ռեգրեսիոն
գնահատման արդյունքները
Տող
1.
2.
3.

Կախյալ
փոփոխական
ԲՈՀ
ԲՈՀ
ՍԲՀ

Անկախ
փոփոխական
ՏԲՀ
ՍԲՀ
ՏԲՀ

Ռեգրեսիայի
գործակից
0.55
0.11
0.31

Ազատ
անդամ
0.21
0.29
0.52

t-վիճ.

F

R2

14.9
1.5
5.0

223.8
2.3
25.4

0.57
0.01
012

Ռեգրեսիոն գնահատման արդյունքներից բխում է, որ, ըստ բոլոր մարզերի և Երևանի, տնտեսական բարեկեցությունը, ընդհանուր առմամբ, բնակչության որակի վրա ազդող նշանակալի գործոն է (աղյուսակ 7, տող 1): Մյուս կողմից՝ սոցիալական բարեկեցության մակարդակի փոփոխությունը չի ազդում բնակչության որակի վրա (աղյուսակ 7,
տող 2): Բացի այդ, տնտեսական բարեկեցության մակարդակի փոփոխությունը նշանակալի և դրական ազդեցություն է թողնում սոցիալական բարեկեցության մակարդակի վրա
(աղյուսակ 7, տող 3):
Աղյուսակ 8
Կյանքի որակի ընդհանրական բաղադրիչների փոխկապվածության ռեգրեսիոն
գնահատման արդյունքները (Շիրակի մարզ)
Տող
1
2
3

Կախյալ
փոփոխական
ԲՈՀ
ԲՈՀ
ՍԲՀ

Անկախ
փոփոխական
ՏԲՀ
ՍԲՀ
ՏԲՀ

Ռեգրեսիայի
գործակից
0.11
0.07
1.15

Ազատ անդամ

t-վիճ.

F

R2

0.32
0.31
0.21

1.34
1.3
5.7

1.8
1.8
32.4

0.05
0.05
0.69

Աղյուսակ 8-ում համանման վերլուծություն է կատարվել Շիրակի մարզի տվյալների
հիման վրա: Այս արդյունքները որոշակիորեն տարբերվում են նախորդից: Այսպես՝ Շիրակի մարզում բնակչության տնտեսական և սոցիալական բարեկեցության ցուցանիշների
ազդեցությունը բնակչության որակի համաթվի վրա վիճակագրորեն ոչ նշանակալի է (աղյուսակ 8, տող՝ 1 և 2): Փոխարենը նշանակալի է սոցիալական բարեկեցության համաթվի
արժեքների վրա տնտեսական բարեկեցության համաթվի արժեքների փոփոխության ազդեցությունը (աղյուսակ 8, տող 3): Այսինքն` Շիրակի մարզում տնտեսական իրավիճակի
բարելավումը բնակչության սոցիալական բարեկեցության բարձրացման նշանակալի գործոն կարող է հանդիսանալ:
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АРМЕН КТОЯН
АШОТ ДАВОЯН
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ЕРЕВАНЕ И МАРЗАХ РА
Ключевые слова: качество жизни, уровень образования, семейное положение
В статье проведена оценка качества жизни населения в Ереване и марзах РА. С этой
целью построены индексы качества населения, экономического и социального благополучия.
Для оценки весовых коэффициентов компонентов индексов использован модифицированный
метод первого главного компонента. Кроме этого, осуществлен регрессивный анализ взаимосвязи индексов качества жизни населения.

ARMEN KTOYAN
ASHOT DAVOYAN
POPULATION LIFE QUALITY ASSESSMENT IN YEREVAN AND REGIONS OF RA
Key Words: life quality, education level, marital status
Population life quality assessment in Yerevan and regions of RA is conducted in the article.
Population quality indices, economic and social wellbeing are constructed for this purpose. Modified
method of the first major component is used for assessment of weight ratios of indices components. In
addition, regressive analysis of interrelationship of population life quality indices is conducted.

ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
Հիմնաբառեր. հեռահաղորդակցություն, ենթակառուցվածք,
հեռահաղորդակցության ոլորտ, ծառայությունների ոլորտ
Հեռահաղորդակցությունը հասարակական և արտադրական գործընթացների կառավարման
անբաժանելի մասն է և ժամանակակից տնտեսության կարևորագույն ենթակառուցվածքը, քանի
որ ընդլայնում է հաղորդակցության, կրթության և իրազեկված լինելու հնարավորությունները, ինչն
էլ թույլ է տալիս կրճատել ծախսերը: Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր են կապի ոլորտի
ծառայությունների կառավարման կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման խնդիրները և, որպես արդյունք, նմանատիպ ծառայությունների մրցունակության և որակի ապահովումը:
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Հասարակական արտադրության արդյունավետության բարձրացման և սոցիալական
խնդիրների լուծման համար ներկայումս զգալիորեն մեծանում է տեղեկատվության փոխանակում իրականացնող՝ կապի ոլորտի ծառայությունների դերը: Հեռահաղորդակցությունը հասարակական և արտադրական գործընթացների կառավարման անբաժանելի
մասն է և ժամանակակից տնտեսության կարևորագույն ենթակառուցվածքը, քանի որ
ընդլայնում է հաղորդակցության, կրթության և իրազեկված լինելու հնարավորությունները: Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր են կապի ոլորտի ծառայությունների զարգացման կառավարման արդյունավետության բարձրացման խնդիրները, և որպես արդյունք, նմանատիպ ծառայությունների մրցունակության և որակի ապահովումը:
Հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման համակարգային ուղղություններից առաջինը համաշխարհայնացումն է` գլոբալ տեղեկատվահաղորդակցական ցանցերի
ստեղծումը։ Գլոբալացման գործընթացների ընդլայնումը, լինելով տեղեկատվական հեղափոխության իրական հետևանքներից մեկը, վիրտուալ իմաստով մոտեցնում է երկրները, ժողովուրդներին, աշխարհամասերը։ Ըստ Լ.Ե.Վարակինի՝ հեռախոսը, հեռուստացույցն ու ինքնաթիռը գլոբալացումը սկզբնավորող առաջին տեխնիկական միջոցներն էին:
Այսօր տեղեկատվահաղորդակցական ոլորտի առանցքային տեխնոլոգիաներն են
ֆիքսված հեռախոսակապը, շարժական կապը, համացանցը, որոնց համաշխարհային
զարգացման միտումներն առավել քան ցայտուն են։
Աշխարհում հեռախոսակապի տարեկան սպառման աճի միջին տեմպը 5-7% է՝ դրամական արտահայտությամբ ապահովելով ՏՀ շուկայի 60%-ը։ Որոշ երկրներում շարժական հեռախոսակապի տարեկան սպառման աճը անգամ 80-90% է և ձևավորում է ՏՀ
շուկայում ստեղծվող արդյունքի 28%-ը, այն դեպքում, երբ, ըստ մինչև 2015 թ. կանխատեսումների, բջջային կապի համաշխարհային աճի միջին արագությունը տատանվելու է 1112%-ի սահմաններում1:
Խոսելով ժամանակակից ՏՀ տեխնոլոգիաների մասին` անհնար է չանդրադառնալ
համացանցին` հզոր համաշխարհային տեխնոլոգիական ցանցին։ Որոշ երկրներում ինտերնետ-հոսթերի տարեկան քանակական աճը կազմել է 80-90%։ Ըստ գնահատումների`
մինչ 2015 թ. համացանցից օգտվողների աճի միջին արագությունը տարեկան կկազմի
30-33%, իսկ այսօր այն գրավում է ՏՀ շուկայի 18%-ը։ Այս ապշեցուցիչ աճը (1988-2001
թթ. սպառողների թիվն ամեն տարի կրկնապատկվել է) վկայում է ՏՀ ոլորտի՝ որպես հասարակության զարգացման որակական գործոն հանդիսանալու մասին2:
Տեղեկատվական հեղափոխությունը փոխում է ոչ միայն մարդկանց կենսակերպը,
այլև գործարարության ձևերը։ Համացանցային տնտեսության պայմաններում մեծանում է
իրական ժամանակի ներդրման պահանջը։ Ըստ վիճակագրության՝ յուրաքանչյուր րոպեում ուղարկվում է շուրջ 5.5 մլն էլեկտրոնային հաղորդագրություն, ամեն ամիս կրկնապատկվում է ինտերնետային ցանցով անցնող տեղեկատվության ծավալը։ Այդ առումով,
1
2

Связь 06. Отрасль связи и информатизации: Итоги 2013 года, М., Минсвязи Росии, 2014.
Նույն տեղում:
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առանձին ցանցերի միավորումը ապահովում է լայնաշերտ հասանելիություն և միացման
ցածր գին՝ հանգեցնելով ժամանակակից գործարար մոդելների հիմնարար վերափոխման։
Այսպիսով՝ մեր օրերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, մուտք գործելով մարդկային գործունեության ամենատարբեր ոլորտներ, բերում են հաղորդակցային գործընթացի աննախադեպ արագացման։
ՏՀ ցանցերը ենթակառուցվածքների ժամանակակից հիմնարար ձևեր են, այն նախադրյալը, որ անհրաժեշտ է ցանկալի տեղեկատվական տնտեսության անցնելու համար:
Տեղեկատվության ծավալի մեծացման վրա ազդում է ոչ միայն անհատական համակարգիչների արտադրողականության աճը, այլև դրանց քանակի մեծացումը, որը տարեկան
20-25% է:
Հեռահաղորդակցային ոլորտը ներդրումների առավել մեծ գումարներ է պահանջում,
քան գործունեության ցանկացած այլ տեսակ: Հ. Հանտլիի1 1967 թ. ձևակերպած օրինաչափությունը վերաբերում էր վերջինիս. հեռահաղորդակցային ոլորտում ստացվող հասույթը միջինը երեք անգամ փոքր է իրականացված ներդրումների ծավալից, այն դեպքում, երբ արտադրական ոլորտներում այս հարաբերակցությունը հակադարձ է՝ սպասվելիք հասույթը երեք անգամ գերազանցում է իրականացված ներդրումները։ Հանտլիի
օրենքը, հեռահաղորդակցման համար լինելով հիմնարար, վեր է հանում կառուցվածքային այն տարբերությունները, որ գոյություն ունեն սովորական առևտրային, արդյունաբերական ու հեռահաղորդակցային ընկերությունների միջև:
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ցանցային բարիքների գիտահետազոտական, կոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական մշակումների նպատակներով իրականացված ներդրումները կազմում են դրանց ընդհանուր ծախսերի ամենամեծ մասը՝ ի տարբերություն այն բանի, որ դրանց զանգվածային արտադրության (սպասարկման) կազմակերպման իրականացման ծախսերը նվազման միտում ունեն:
Պետք է նշել, որ հեռահաղորդակցության ընդհանուր զարգացումը մեծապես կախված է ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտից, որի բարեփոխումների նպատակով
ուսումնասիրվում է միջազգային լավագույն փորձը, և այդ ուղղությամբ կատարվում են
աշխատանքներ:
Նշենք, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում նկատվում է հեռահաղորդակցության ոլորտի ակտիվ առաջընթաց, որը հնարավորություն է տալիս մատուցելու արդի տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումների կիրառմամբ հաղորդակցական ծառայություններ: Հայաստանի էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների մատուցման շուկայում գործող կազմակերպությունները երկրի զարգացման ներկա
փուլում մատչելի սակագնային քաղաքականությամբ առաջարկում են ժամանակակից
ծառայություններ, որ նպաստում է առաջարկվող ծառայություններից օգտվողների թվի
ավելացմանը, և, այդ առումով, նկատվում է ոչ միայն տեխնիկատեխնոլոգիական նորա1
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գույն լուծումների ներդրում և օգտվողների թվի աճ, այլ նաև մատուցվող ծառայությունների աշխարհագրության ինտենսիվ ընդլայնում:
Միևնույն ժամանակ, կարևոր նշանակություն ունեն ծառայությունների մատուցման
շուկայի կարգավորումը և հավասար մրցակցային դաշտի ստեղծումը: Այս առումով, ոլորտի զարգացման համար կարևորվում են Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող գործառույթները, որոնց
նպատակն է ստեղծել հավասարակշռված և ցանկացած մենաշնորհային դրսևորումներից
զերծ ծառայությունների մատուցման շուկա, որտեղ սպառողների շահերի պաշտպանությունը ներկա փուլում հիմնական խնդիրներից մեկն է:
Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ծառայությունները լիարժեքորեն մատուցելու համար անհրաժեշտ է այնպիսի քաղաքականություն վարել և այնպիսի մրցակցության դաշտ ձևավորել, որ հնարավոր լինի, տնտեսական նպատակահարմարության տեսանկյունից, ընկերությունների կողմից ներդրումներ ապահովել, և այդ տեմպը ենթակառուցվածքներում ձևավորել: Այն, ինչ կատարվում է այսօր շուկայում, հետևողական բարեփոխումների արդյունք է, դաշտը ազատականացվում է: Եթե քաղաքացին ուզում է ստանալ ծառայություններ, առաջին հերթին՝ պետք է ապահովել այդ ծառայության հասանելիությունը, դրանից օգտվելու հնարավորության առկայությունը, որից հետո միայն լուծել
մնացած հարցերը` գին, որակ, հուսալիություն և այլն:
Երևանում և մյուս մեծ քաղաքներում համացանցը՝ որակով, թե անորակ, վաղուց հասանելի է: Համենայն դեպս, այն համակարգչին հասցնելու տարբեր ճանապարհներ կան,
ու պրովայդերներն էլ առողջ մրցակցության մեջ են, սակայն լուրջ խնդիր է գյուղական
վայրերում դրա հասանելիությունը: Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն
այս ուղղությամբ արդեն քայլեր է իրականացնում: Կարգավորող մարմինը, միջազգային
փորձագետների հետ միասին, քննարկում է ունիվերսալ (համապիտանի) ծառայությունների հիմնադրամի ստեղծման գաղափարը: Անհրաժեշտ է այդ կառույցի միջոցով, որոշակի լրահատկացումներով ապահովել ծառայությունների հասանելիություն և մատչելիություն բոլոր բնակավայրերում: Պրովայդերներն էլ, իրենց կողմից, պատրաստակամություն են հայտնում ներդրումներ կատարելու այդ ծրագրերում:
Կապի ոլորտի զարգացման մասին է վկայում նաև ՀՀ շուկայում գործող ձեռնարկությունների անընդհատ աճը: Խոշոր ընկերությունների ցանկը գլխավորում են ՀՀ 3 բջջային օպերատորները` Արմենտել, Ղ-Տելեկոմ և Օրանժ Արմենիա ընկերությունները,
որոնք համալրում են երկրի խոշորագույն հարկատուների առաջին տասնյակը: Երկրում
բջջային շուկան անցել է մրցակցության մի քանի փուլեր` վերածվելով մենաշնորհայինից
դուոպոլիայի, ապա խմբատիրության (օլիգոպոլայի)1:
Հայաստանում վերջին տարիներին հեռահաղորդակցման որոշ օպերատորներ, համացանցից և բջջային ծառայություններից բացի, սկսեցին առաջարկել նաև բջջային հե1

http://www.mineconomy.am

456

ռախոսների հատուկ պայմաններով վաճառք (բաժանորդագրման դիմաց գործում են նոր
հեռախոսների ձեռքբերման գրավիչ պայմաններ): Այսպիսով՝ օպերատորները, բացի բաժանորդների ներգրավումից, ստեղծեցին հնարավորություն միաժամանակ մատուցելու
բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ և իրացնելու ինտերնետի հասանելիություն,
վաճառելու բջջային հեռախոսներ, որոնք ունեն համացանց մուտք գործելու հնարավորություն:
Հետևաբար, կարելի է ենթադրել, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում նկատվում է հեռահաղորդակցության ոլորտի ակտիվ առաջընթաց՝ պայմանավորված արդի տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներով հաղորդակցական
որակյալ ծառայություններով: Մեր հանրապետությունում էլեկտրոնային հաղորդակցության և փոստային կապի ծառայությունների մատուցման ընդհանուր զարգացումը կհանգեցնի ոչ միայն տեխնիկական, ֆինանսական, իրավական խնդիրների լուծման, այլև մատուցվող ծառայությունների առավել հասանելիության:
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Телекоммуникация – неотъемлемая часть управления общественными и производственными процессами и важнейшая инфраструктура современной экономики, т.к. расширяет возможности приобретения информации в сфере коммуникаций, образования, и, в конечном итоге,
снижает расходы.
Исходя из этого, очень важно повышение эффективности управления развитием услуг
сферы связи и, как следствие, повышение конкурентноспособности и качества однотипных
услуг.

MARIANNA KOCHARYAN
TELECOMMUNICATION AS IMPORTANT INFRASTRUCTURE OF MODERN ECONOMY
Key Words:

telecommunication, infrastructure, communication sphere, service sphere

Telecommunication is important part of management of public and production processes, also
important infrastructure of modern economy, because it enables extension of information acquisition
in communication and education spheres and eventually reduces expenses.
Therefore, improving efficiency management for communication services and, as a result,
increasing competitiveness and quality for similar services is very inportant.
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ԹԱԳՈՒՀԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարում, վարչատարածքային միավոր, գյուղական համայնք,
համայնքի ղեկավար, համայնքի ավագանի,
տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
Հոդվածը նվիրված է տեղական ինքնակառավարման հիմնախնդիրներին ՀՀ գյուղական համայքներում: Հատուկ անդրադարձ է կատարվել ՏԻՄ-երի և պետական կառավարման մարմինների փոխհարաբերություններին, ինչպես նաև գյուղական համայնքներում ավագանու ինստիտուտի
կայացման խնդրին:

1995 թ. հուլիսի 5-ին համազգային հանրաքվեի արդյունքում ընդունված Հայաստանի
Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրվեց երկրում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման մասին: Սահմանադրական նորմի պահանջները կատարելու նպատակով Ազգային ժողովը 1996 թ. հունիսի 30-ին
ընդունեց ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենք: Պետք է ասել, որ, չնայած
օրենքն ընդունվեց անկախություն ձեռք բերելուց գրեթե հինգ տարի անց, սակայն որոշակի շտապողականության հետևանքով դա զերծ չէր թերություններից:
1995 թ. նոյեմբերի 7-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց «Վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքը, որը ՀՀ նախագահի կողմից ստորագրվեց նույն թ. դեկտեմբերի 4-ին, ըստ որի՝ Հայաստանի տարածքը բաժանվեց 10 մարզի և մարզի կարգավիճակ ունեցող Երևան քաղաքի: Մարզերը, իրենց հերթին, բաժանվեցին 930 համայնքի՝
47-ը` քաղաքային, 871-ը` գյուղական և 12-ը՝ Երևան քաղաքի թաղային համայնքներ:
Օրենքի ընդունումից կարճ ժամանակ հետո սկսվեցին մարզերի ու համայնքների մակարդակներում վարչատարածքային բաժանման վերանայման քննարկումներ, հնչեցին
մոտեցումներ, առաջարկություններ, նաև բողոքներ ու պահանջներ: Եվ ներկայումս այդ
մոտեցումները դառնում են հիմնավոր:
Այս և նման այլ պատճառները հիմք դարձան, որ 2005 թ. նոյեմբերի 27-ի համազգային հանրաքվեի անցկացման արդյունքում կատարվեցին սահմանադրական բարեփոխումներ, այդ թվում՝ սահմանադրության մեկ՝ առանձին գլուխ հատկացվեց տեղական ինքնակառավարման խնդիրներին: Ըստ այդմ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն
այդուհետ ընտրվում են չորս տարի ժամկետով՝ նախկին երեքի փոխարեն, Երևան քաղաքը ստացավ համայնքի կարգավիճակ, իսկ նրա կազմի մեջ ընդգրկված թաղային համայնքները, որպես վարչատարածքային միավորներ, վերացան՝ ձեռք բերելով վարչական
շրջանի կարգավիճակ:
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Այժմ անդրադառնանք ՀՀ գյուղական համայնքների տեղական ինքնակառավարման
հիմնախնդիրներին:
Գոյություն ունեն տեղական ինքնակառավարման համակարգի վիճակը բնութագրող
բազմաթիվ ցուցանիշներ, որոնցից առանձնացնենք ՏԻՄ-երին վերաբերողները, մասնավորապես՝ ՏԻՄ-երի և պետական կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները:
Ինչպես գիտենք, տեղական ինքնակառավարումը՝ ապակենտրոնացված կառավարում է: Սակայն տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետ իրականացմանը շատ դեպքերում խոչընդոտում է այն, որ տարածքային կառավարման մարմինների
լիազորությունները մինչև վերջ հստակ կանոնակարգված չեն, որի հետևանքով վերջիններս փաստացի ներխուժում են տեղական ինքնակառավարման ոլորտ: Այսպես՝ քիչ չեն
դեպքերը հատկապես փոքր գյուղական համայնքներում, երբ համայնքի բյուջեն կազմվում
ու հաստատվում է մարզպետարաններում: Այսինքն՝ տվյալ պարագայում ՏԻՄ-երը կարծում են՝ համայնքի բյուջեն պետք է հաստատի մարզպետը: Այս հիմնախնդրի պատճառն
այն է, որ համայնքի ղեկավարները ծանոթ չեն «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
ՀՀ օրենքին, չգիտեն իրենց լիազորությունները, իրավունքներն ու պարտականությունները՝ թերևս, պայմանավորված ՏԻՄ-երի կրթական ոչ բավարար մակարդակով: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով նախկինում նախատեսված էր, որ համայնքի ղեկավարը պետք է ունենա միջնակարգ մասնագիտական կամ բարձրագույն
կրթություն, որը հետագայում հանվեց: Եվ, իսկապես, 2009 թ. դրությամբ 915 համայնքի
ղեկավարներից 546-ը ունեին բարձրագույն, 12-ը՝ թերի բարձրագույն, 272-ը՝ միջնակարգ
մասնագիտական, 84-ը՝ միջնակարգ և 1-ը՝ թերի միջնակարգ կրթություն: ՏԻՄ-երի անհիմն կախվածությունը պետական կառավարման մարմիններից բացատրվում է նաև
նրանով, որ համայնքներում եկամտի սեփական աղբյուրները շատ փոքր են, և համայնքները կախվածության մեջ են պետական բյուջեից ստացվող միջոցներից: Դրա պատճառն
էլ այն է, որ, համաձայն ՀՀ նախագահի՝ «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում
պետական կառավարման մասին» հրամանագրի, մարզպետն է որոշում կայացնում պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացումների վերաբերյալ, ինչը հանգեցնում է մարզպետից համայնքի ղեկավարի կախվածությանը: Կարծում ենք՝ անհրաժեշտություն է առաջացել մարզպետի՝ նշված լիազորությունը վերանայելու և մարզերում պետական կառավարման մասին օրենք մշակելու:
Ցուցանիշների մյուս խումբը բնութագրում է տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտների վիճակն ու զարգացման աստիճանը: Այս համատեքստում, նախ և առաջ, խոսենք համայնքի ավագանու ինստիտուտի մասին: Ինչպես նշված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածում, համայնքի ավագանին ներկայացուցչական մարմին է, որն ընտրվում է համայնքի բնակիչների կողմից ուղղակի ընտրությունների ճանապարհով՝ չորս տարի ժամկետով:
ՀՀ համայնքները բաժանել ենք հինգ խմբի՝ կախված բնակչության թվից (աղյուսակ 1):
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Աղյուսակ 1
ՀՀ գյուղական համայնքների խմբերն ըստ բնակչության թվի՝
մարզերի կտրվածքով (01.01.2013 թ. դրությամբ)1, 2
ՄԱՐԶԵՐ
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց ձոր
Տավուշ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
%-ն ընդհանուրի մեջ

Մինչև 100
բնակիչ
3
1
3
1
4
22
34

101-500
բնակիչ
34
4
5
24
42
6
36
51
18
12
232

501-1000
բնակիչ
36
14
6
19
17
12
29
15
7
15
170

1001-1500
բնակիչ
16
18
16
9
20
10
20
8
9
11
137

3,93%

26,82%

19,65%

15,84%

1501 և ավելի
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
բնակիչ
22
111
57
93
67
94
33
86
23
105
31
60
27
116
6
102
7
41
19
57
292
865
33,76%

100

Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ ՀՀ գյուղական համայնքների ~30%-ը ունի մինչև
500 բնակիչ, համայնքներից 34-ը՝ մինչև 100 բնակիչ, որոնցից Սյունիքի մարզի Քաշունի
և Վահրավար գյուղական համայնքները, համապատասխանաբար՝ 30 և 37 բնակիչ (տվյալները ներկայացված են պաշտոնական տեղեկագրից 2013 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ),
մինչդեռ մամուլից տեղեկանում ենք, որ 2012 թ. սեպտեմբերի 9-ին կայացած ՏԻՄ ընտրություններին Քաշունի համայնքում հաշվառված է եղել 22 մարդ, որից ընտրական իրավունք ունեցող՝ 14, իսկ ընտրություններին, ի դեպ՝ միայն գյուղապետի, մասնակցել է ընդամենը 10 մարդ: Համայնքներում ավագանիները, կախված համայնքի բնակչության թվից,
կարող են ունենալ 5-25 անդամ: Ասվածից հետևում է, որ այս համայնքներում ավագանու
անդամների թիվը պետք է լինի առնվազն 5, հետևաբար՝ համայնքի յուրաքանչյուր ընտանիքից գոնե մեկը ավագանու անդամ է, թեպետ, հնարավոր է, որ միևնույն ընտանիքից
երկուսը լինեն ավագանու անդամ, կամ միևնույն ընտանիքից լինեն և՛ համայնքի ղեկավարը, և՛ ավագանու անդամը: Բնական է, որ այս տիպի համայնքներում ավագանին հակակշիռ չի կարող լինել համայնքի ղեկավարին, ավելին, շատ համայնքներում օրենքով նախատեսված ավագանու նիստ ամիսը մեկ անգամ չի անցկացվում, իսկ նիստերի արձանագրություններն էլ, եթե, իհարկե, կան, կրում են դեկլարատիվ բնույթ: Ասվածից հետևում
է, որ համայնքի ղեկավարը միանձնյա է ղեկավարում, քանի որ ավագանին չի քննարկում
նրա որոշումները, այլ ուղղակի հաստատում է դրանք:
Այստեղ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ եթե համայնքի ղեկավարի համար
սահմանված է եղել կրթական մակարդակի ցենզ, որը նախատեսում էր միջնակարգ մաս1
2

Աղբյուրը՝ armstat.am, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2008-2012:
Աղյուսակի մեջ ներառված չէ Գեղարքունիքի մարզի Արծվաշեն գյուղական համայնքը, որը գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում և բնակեցված չէ:
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նագիտական կամ բարձրագույն կրթություն, ապա համայնքի ավագանու անդամի համար առհասարակ նման մոտեցում չի դրսևորվել: Սակայն հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարին ավագանու հակակշիռ լինելը, անհրաժեշտ է, որ ավագանու անդամները տիրապետեն օրենքներին, մասնավորապես՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքին, և իրենց գործունեությունը ծավալեն՝ ելնելով դրա պահանջներից: Կարծում ենք՝
անհրաժեշտ է համայնքի ավագանու համար նույնպես սահմանել կրթական մակարդակի
ցենզ. մասնավորապես՝ համայնքի ավագանու անդամը պետք է ունենա առնվազն միջնակարգ կրթություն:
Աղյուսակի տվյալները ներկայացնենք նաև գծապատկերով:

Գծապատկեր 1. ՀՀ գյուղական համայնքների խմբերն ըստ բնակչության թվի

Ակնհայտ է՝ տեղական ինքնակառավարման ներկայիս համակարգը դեռևս լավագույնը չէ: Այն ունի կատարելագործման կարիք: Կան բազմաթիվ բացթողումներ ու խնդիրներ, որոնց վերացման ու արդյունավետ լուծման համար անհրաժեշտ են համապատասխան միջոցառումներ:

ТАГУИ ОГАНЯН
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ ОБЩИНАХ РА
Ключевые слова: местное самоуправление, административно-территориальная единица, сельская община, руководитель общины, муниципальный совет
Статья посвящена проблемам местного самоуправления в сельских общинах РА. Особое
внимание уделено взаимоотношениям между государственными органами и органами местного
самоуправления, а также проблемам формирования в сельских общинах институтов муниципального совета.
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TAGUHY OHANYAN
MAIN ISSUES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RURAL COMMUNITIES OF RA
Key Words:

local self-government, administrative territorial
unit, rural community, head of community,
municipal council

The article discusses issues of local self-government in rural communities of RA. Relationships
between state and local self-governing (LSG) bodies as well as problems of municipal counsil institute
formation in rural communities is given special attention.

ՏԱՏՅԱՆԱ ՕՀԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. արդյունաբերություն, նորամուծություն, ներդրում, կառուցվածք, կազմակերպություն,
նախագիծ, ֆինանսական միջոցներ, ռազմավարություն
Ներկայացված է արդյունաբերության կառուցվածքային փոփոխությունների և դրանց տնտեսական հետևանքների ներդրումանորամուծության նախագծերի ձևավորումը: Նշվում է, որ ներդրումանորամուծական նախագծերի հիմնավորումը կապված է ինչպես նորամուծության և ներդրումների նախագծերի միասնության բարդության, այնպես էլ տնտեսական արդյունաբերության
կանխատեսման հետ: Դրա համար էլ այդ նախագծերի կառուցման սկզբունքները պետք է ապահովեն նախագծի համատեղություն և դրա եկամտաբերություն՝ պայմանավորված արդյունք/ծախս
օպտիմալ հարաբերակցության ապահովմամբ: Հոդվածում նշված չափանիշները կարելի է օգտագործել որպես նախագծերի մոդելների ձևավորման և գնահատման գործիք:

Արդյունաբերության կառուցվածքային փոփոխությունների և դրանց տնտեսական
հետևանքների ներդրումանորամուծության նախագծերի ձևավորումը ներկայացնում է
լուրջ բարդություններ, որոնք, մի կողմից՝ կապված են նորամուծության և մշակումների,
իսկ մյուս կողմից՝ ներդրումային ռեսուրսների ապահովման հետ: Ներդրումանորամուծության նախագծերի համար ելակետային սկզբունք է արտադրական ճյուղի կամ կազմակերպության գիտատեխնիկական կառուցվածքի ստեղծումը, որն արտադրանքի տեխնիկատնտեսական և դրա արտադրության տեխնիկատեխնոլոգիական մակարդակի ամբող462

ջությունն է1: Այստեղից էլ առաջանում է այդ ամբողջության և դրա բաղադրամասերի
կազմավորման ու գնահատման մեթոդաբանության մշակման անհրաժեշտություն: Ձևավորումները կապված են գիտատեխնիկական մակարդակի, դրա թողարկման արդյունքի և
իրացման խնդիրների լուծման ու ֆինանսական միջոցների ապահովման հետ: Այդ առումով, անհրաժեշտ է հաշվի առնել.
1. նորամուծության մշակման ու արտադրության նպատակով օգտագործվող միջազգային ստանդարտների կիրառումը, որոնք համապատասխանում են արտադրանքի շուկայական մրցակցությանը և իրացմանը ներկայացվող պահանջներին,
2. նորամուծության տեսակների ընտրությունը, որը, մի կողմից՝ ապահովում է գիտատեխնիկական աստիճանը, իսկ մյուս կողմից՝ արտադրության տեխնիկական
հնարավորությունները,
3. ներդրումանորամուծության նախագծերի (ՆՆՆ) բարելավումը, որը պետք է պայմանավորել, մի կողմից՝ գիտատար ճյուղերի մասնակցությամբ, մյուս կողմից՝ ռեսուրսաապահովման հնարավորություններով: Վերոհիշյալ նախադրյալների իրականացմանը ներկայացվող պահանջներին է վերաբերում նաև գնային, արտահանման, ներդրումային և ծախսային մոտեցումների ու դրանց օգտագործման մեխանիզմների մշակումը: Այս պահանջները բխում են ոչ միայն դրանց առանձնահատկություններից, այլև կազմակերպությունների նորարարության ներուժի ձևավորման հնարավորությունից և ֆինանսավորումից: Ընդ որում, փոքր, միջին և խոշոր կազմակերպությունները տարբեր հնարավորություններ ու պահանջներ են
ներկայացնում ներդրումանորամուծական նախագծերի ձևավորմանն ու իրականացմանը:
Եթե փոքր և միջին կազմակերպությունները գերակայում են նոր տեխնոլոգիական
գործընթացների մշակմամբ, ապա խոշորները` նոր մեքենաների ու սարքավորումների յուրացմամբ ու թողարկմամբ: Փոքր և միջին կազմակերպությունները, խոշորների համեմատությամբ, կարող են վերակառուցվել ավելի արագ կերպով ու համեմատաբար փոքր ներդրումներով:
Տնտեսապես զարգացած երկրներում կազմակերպությունների գործունեությունն ընդգրկում է տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերը: Հաշվի առնելով ներկա վիճակը, երբ արտադրությունների մեծ մասը պարապուրդի է մատնված կամ աշխատում է զգալի ծանրաբեռնվածությամբ, դրանցից շատերը գտնվում են ֆինանսական ծանր վիճակում: Ակնհայտ է, որ արդյունաբերության վերակառուցման ու զարգացման համար անհրաժեշտ են
հսկայական ֆինանսական միջոցներ2:
Նորամուծության և նոր տեխնոլոգիաների բնագավառում հարաբերական առավելություն դրսևորվում է հատկապես արդյունաբերության այն ճյուղերում, որոնք գտնվում են

1

2

Պետրոսյան Վ., Բարձրտեխնոլոգիական ճյուղերի զարգացման հիմնախնդիրները, ատենախոսության սեղմագիր, 2005, 21 էջ:
Национальные инновационные системы в России и ЕС, под ред. Иванова В. и др., М., 2006.
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արտադրական գործընթացի սկզբնական փուլերում: Դրանցում է, որ առավել կարևորվում են նորարարական գործունեությունը և որակյալ մասնագիտական աշխատանքի
կազմակերպումը:
Կազմակերպության կայունությունը հիմնականում կապված է իրական արտադրության զարգացման և մանր ու խոշոր կազմակերպությունների միջև տնտեսական սերտ
կապերի ձևավորման հետ: Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ զարգացած շուկայական տնտեսությունում փոքր կազմակերպությունների զգալի մասը գտնվում է խոշոր
կազմակերպությունների հետաքրքրությունների ոլորտում: Ընդ որում, փոքր կազմակերպությունների կայունությունը, ձևավորված եկամուտները, ֆինանսական և ներդրումային
հնարավորություններն անմիջականորեն կախված են խոշոր կազմակերպությունների
հետ նրանց համագործակցության աստիճանից:
ՀՀ-ում արտադրական կազմակերպությունների զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.
 մշակել կազմակերպությունների զարգացման պետական քաղաքականություն,
 ստեղծել կազմակերպությունների աջակցման պետական հիմնադրամ,
 սահմանել կազմակերպությունների գործունեության բարելավման նպատակով
հարկային և մաքսային արտոնություններ,
 կազմակերպություններում իրականացվող գործընթացներն ապահովել պետական
պատվերներով:
ՀՀ-ում չափազանց կարևորվում է արտադրական կազմակերպությունների զարգացումը տնտեսության իրական հատվածում՝ նորամուծական գործունեության հեռանկարային առումով: Այդ հարցը բավական արդիական է հատկապես լեռնամետալուրգիայի բնագավառում, որում գործող կազմակերպությունները կազմում են մեր երկրի արդյունաբերական կազմակերպությունների 7.8%–ը, ընդ որում, նրանց բաժին է ընկնում դրամական
արտահայտությամբ ողջ արդյունաբերական արտադրանքի 15%-ը: Լեռնամետալուրգիական ճյուղում գործող կազմակերպությունների 38.2%–ը գերփոքր, 45.4%–ը փոքր, 5%–ը
միջին և 11.4%–ը խոշոր կազմակերպություններ են: Փաստորեն, այս ճյուղում փոքր և միջին կազմակերպությունները դրանց ընդհանուր թվի 88.6%–ն են, մինչդեռ նրանց բաժին
է ընկնում ճյուղի արդյունաբերական արտադրանքի ընդամենը 4.3%–ը: Հաշվի առնելով
վերը նշվածը՝ տվյալ ճյուղում առավել արդիական են փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
աջակցության հարցերը: Այս ոլորտը բավական հեռանկարային է, քանի որ տվյալ ճյուղի
կազմակերպությունների աշխատանքի արտադրողականությունը 1.2 անգամ գերազանցում է ընդհանուր արդյունաբերության ոլորտի միջին արտադրողականությունը1:
Համաձայն վիճվարչության տվյալների՝ 2014 թ. հունվար-հունիս ամիսներին արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը ավելացել է 1,5%-ով և 693,653 մլրդ դրամով՝ նախորդ տարվա համեմատությամբ: Հաշվետու ժամանակահատվածում լեռնամետալուրգիայի արդյունաբերությունում նկատվում է անկում` 9.7%-ի չափով կամ 110.4 մլրդ դրամով
1

Այս և այլ վիճակագրական տվյալներն ըստ 2013 թ. և 2014 թ. հունվար-հուլիս տարեգրքերի:
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բաց քարհանքերի մշակման մեջ: Միևնույն ժամանակ, մշակող արդյունաբերության ծավալը ավելացել է մինչև 5.8%-ի չափով կամ 448.7 մլրդ դրամով, իսկ Էլեկտրաէներգիայի,
գազի մատակարարման ծավալը նվազել է մինչև 4.1% կամ 174 մլրդ դրամի չափով:
ՀՀ-ում արդյունաբերության նորամուծական արտադրանքի ծավալների ու եկամուտների աճի հետ կապված խնդիրների լուծումն առավելապես պայմանավորված է արտադրական կարողությունների վերականգնման ու լրիվ գործարկման հետ: Կազմակերպությունների արտադրական գործընթացների վերամասնագիտացման դեպքում հնարավոր
է ավելի մեծ չափով կրճատել ներդրումային նախագծերի ձևավորման պարբերաշրջանի
տևողությունը և այդ նախագծի տեսակարար ծախսերը: Նշված նախագծերի կազմակերպումը թույլ է տալիս բացահայտել խոշոր կազմակերպությունների տեխնիկական իրադրության տեղաշարժերի նախադրյալներն ու գործոնները և մշակել դրանց կարգավորման մեթոդներ: Ներկայումս պահանջվում է կիրառել արտադրության տեխնոլոգիական
կազմակերպման բազմաֆունկցիոնալ մոդելներ և դրանք օգտագործել վերոնշյալ նախագծերի կայացման պարբերաշրջանների կրճատման, սարքավորումների շահագործման
կառավարման նպատակով: Առավել ևս, կազմակերպությունների արտադրության տեխնոլոգիական մոդելավորումը, որպես նորամուծության կառավարման մեխանիզմ, հնարավորություն է ընձեռում բացահայտելու ներֆիրմային այն արտադրական պահուստները,
որոնք կարող են օգտագործվել նորամուծության թողարկման տևողությունների կրճատման, սարքավորումների օպտիմալ շահագործման և արտադրության տեխնոլոգիական
կառուցվածքի փոփոխության դեպքում: Կազմակերպությունների գիտատեխնիկական
գործունեությունը նպատակահարմար է դիտարկել՝ ելնելով դրանց տնտեսական և ֆինանսական ծանր իրավիճակից:
Այդպիսի իրավիճակն ավելի ակնհայտ դարձավ հատկապես մեքենաշինական նոր
արտադրանքի բնեղեն քանակի արտադրության անկման, կազմակերպությունների տնտեսական կապերի խզման, ինչպես նաև սեփական միջոցների անբավարարության պատճառներով, որոնք, միաժամանակ, դարձան ներդրումների ներգրավման ու կարգավորման սահմանափակման գործոններ:
Ներդրումների բաշխման կարգավորմանը վերաբերում է հատկապես արտադրական
կազմակերպությունների ներդրումանորամուծական նախագծերի ֆինանսավորումը, որը
կապված է համապատասխան ռազմավարության մշակման և դրանց կիրառման ոլորտների հիմնավորման հետ: Միաժամանակ, այդ նախագծերի ռազմավարությունը կապված
է խոշոր կազմակերպությունների տեխնիկատեխնոլոգիական և ներդրումային ռեսուրսների ապահովման հետ: Այդ նպատակով պետք է կարևորել ռեսուրսային ռազմավարությունը, որը կիրառելի է տնտեսության զարգացման բոլոր մակարդակներում: Ներդրումների
կառավարման համակարգում գործնական նշանակություն ունի ներդրումային միջոցների
ներգրավման ուղիների գնահատումը, ինչը կապված է նախագծերի գնահատման, ընտրության և իրացվելիության հիմնավորման հետ:
Ներդրումների իրացվելիության հիմնախնդիրներին են վերաբերում դրանց ներգրավման գնահատումն ըստ ֆինանսական կորուստների, որոնք առաջանում են ոչ թե նորա465

մուծության արտադրության ընդլայնման, այլ դրա տեխնիկական մակարդակի և որակի
բարձրացման հետ կապված լրացուցիչ ներդրումների ներգրավման դեպքում: Ֆինանսական կորուստները համարվում են նվազագույն, երբ դրանց ծավալը նախագծերում 5% է:
Այդ կորուստները միջին չափով 6-10% են, իսկ մեծ կորուստները՝ 11-20%: Այսպիսով՝ նախագծերի ձևավորման և գնահատման համար նպատակահարմար է օգտագործել հետևյալ
ինտեգրալ ցուցանիշները.
 կազմակերպության արտադրանքի շահութաբերության մակարդակ, որի բալային
նշանակությունը կարելի է ընդունել 25%,
 կազմակերպության նորամուծության հեռանկարային զարգացման մակարդակ,
որի բալային նշանակությունը կարելի է ընդունել 20%:
Մեքենաշինության ճյուղերի արտադրանքը կարելի է դասակարգել ըստ դրանց արտադրման փուլերի, որոնցից առաջինի տևողությունը մինչև մեկ տարի է, երկրորդինը` 1-2,
երրորդինը` 3-5, չորրորդինը` 6-10, հինգերորդինը` 11-20 և վեցերորդինը` 21-25 տարի:
Այդ փուլերի առանձնահատկություններով են պայմանավորվում ներդրումանորամուծական նախագծերի կապիտալի շահութաբերությունը, շահույթի աճը, ներդրումային ռեսուրսների նկատմամբ պահանջը, որ անհրաժեշտ է կանխատեսել հետևյալ հաջորդական
փուլերով: Այնուհետև առաջին փուլում պետք է որոշել նախագծերի ֆինանսական միջոցների ծավալը, ընդ որում՝ առանձնացնելով նոր արտադրությունների ծավալը: Ներդրումային երկրորդ փուլում պետք է որոշել ներդրումային ռեսուրսների ծավալը, որպեսզի իրականացվի ֆինանսական ներդրում, իսկ երրորդ փուլում պետք է որոշել ֆիրմայի ֆինանսական կայունությունը: Ներդրումային խնդիրներին է վերաբերում նաև իրական ներդրումների արժեքի գնահատումը, և պետք է նշել, որ կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գնահատման նախկին մեթոդներն ունեն մի շարք թերություններ: Այժմ գնահատման ցուցանիշներում պետք է հաշվի առնել ժամանակի գործոնը` շահույթը և ներդրումային միջոցները բերելով նույն ժամանակահատվածի: Երկրորդ՝ ներդրումների հետգնման ցուցանիշը հաշվառելիս պետք է հիմք ընդունել շահույթը և զուտ դրամական հոսքերը: Այդ առումով, ներդրումային միջոցների օգտագործման արդյունավետության գնահատման կարևոր ցուցանիշ կարելի է համարել նաև դրամական հոսքերի ցուցանիշը:
Ներդրումանորամուծության միասնական նախագծի ընտրության չափանիշներից շատերը կիրառվում են որպես նախագծերի մոդելների ձևավորման և գնահատման գործիքներ: Այսպիսով՝ նորամուծության և ներդրումային նախագծերի հիմնավորման ելակետային սկզբունքը համարվում է կազմակերպության ֆինանսական իրավիճակի գնահատումը, որը թույլ է տալիս հիմնավորել նախագծերի ձևավորման նախադրյալները, բյուջեն,
որոշել դրանց ռազմավարությունը ու կազմել նորամուծության երկարաժամկետ ծրագրի
կառուցվածքը:
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ТАТЬЯНА ОГАНЯН
ПУТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РА
Ключевые слова: промышленность, инновация, инвестиции,
структура, организация, проект, финансовые средства, стратегия
В статье представлены пути инновационно-инвестиционного развития промышленных
предприятий РА. Показаны структурные изменения и формирование инновационно-инвестиционных проектов, которые связаны с уровнем научнотехнического прогресса. Выбор и оценку
комплекса производственных инновационно-инвестиционных проектов целесообразно проводить с помощью ряда критериев, которые подробно описаны в статье. Выбранные таким образом иновационно-инвестиционные проекты могут быть использованы при формировании и
оценке моделей проекта.

TATYANA OHANYAN
DIRECTIONS FOR INNOVATIVE–INVESTMENT DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES IN RA
Key Words:

industry, innovation, investments, structure,
organization, project, financial resources,
strategy

The article presents directions of innovative investment development for Armenian industrial
enterprises. Structural changes and formation of innovative-investment projects connected with
scientific technical level are demonstrated. Selection and assessment of productive innovative
investment complex projects is expedient to conduct with a number of criteria through a detailed
description given in the article. Innovative investment projects selected in this way can be used in
formation and assessment of project models.

467

НАИРА АЙРАПЕТЯН
Ассистент, АГЭУ

ОСОБЕННОСТИ РАДИОРЕКЛАМЫ В РА
Ключевые слова: особенности радиорекламы в Армении,
факторы, влияющие на эффективность
радиорекламы в Армении
В данной статье представлены роль и место радиорекламы на армянском рекламном рынке, а также данные, характеризующие особенности радиорекламы в Армении, которые можно
использовать при разработке, планировании и реализации эффективных рекламных кампаний.

Реклама на радио – одна из наиболее приемлемых средств массовых коммуникаций.
Это исключительно действенное,наиболее экономичное и оперативное средство рекламы,так как на подготовку рекламного объявления по радио требуется мало времени,
стоит такое объявление относительно недорого и оно вездесуще. Хотя по данным исследований, проведенных Американской неправительственной организацией Интерньюс
(США), Фондом Партнерства Евразия,Ереванским пресс-клубом и Центром медиа инициатив, в настоящее время радио не является одним из основных источников получения информации в Армении(занимает лишь 4-ое место), однако, по их же оценке, доверие к радио как источнику информации, довольно высокое. Этот показатель сам по себе свидетельствует о положительном влиянии на доверие к радиорекламе. По экспертным оценкам, в настоящее время на рекламном рынке Армении радиореклама занимает третье
место по своей востребованности уступая место телевизионной и наружной рекламам.
При этом, прочное третье место остается за радиорекламой, даже несмотря на снижение
ее обьемов за последние 3 года. Причины такого спада кроются в следующем:
1. Недооценка радиорекламы из-за неуверенности в ее эффективности, так как нет
постоянных данных о рейтингах передач и аудиторий радиостанций;
2. Общий спад экономики отрицательно сказался на малом и среднем бизнесе, которые являются основными “потребителями” радиорекламы;
3. Рост роли других видов реклам, таких, как интернет-реклама, новые виды наружной рекламы (LED-экраны, пиллары и.т д.)
4. Конкурентные цены на отдельных телеканалах (цены на рекламу могут начинаться
с 10 000 драм) незначительно отличаются от цен на радио, при том, что они
имеют больший охват.
Для получения данных, характеризующих особенности радиорекламы в Армении, которые можно использовать при разработке,планировании и реализации эффективных
рекламных кампаний, в том числе, и с использованием радиорекламы, было проведено
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исследование с использованием методов опроса – телефонных интервью, осуществляемых при поддержке комплекса CATI и применением технологии опроса–Day-After-Recall
(воспоминание от вчерашнего прослушивания).
Преимуществами этой технологии являются:
 100% контроль за качеством проведения опроса
 Непрерывный режим опроса
 Получение всей информации из одного источника
 Оперативная автоматизированная система обработки данных
 Возможность еженедельного получения промежуточных результатов
Как показали собственные исследования, радио воспринимается слушателями как
средство развлекательного характера: в основном, музыка и развлекателные передачи, и
лишь в меньшей степени – как источник информации.
На данный момент в Армении действуют 23 радиоканала, из которых 16 обеспечивают г. Ереван и близлежащие районы в радиусе 50- 70 км, а 4 из них обеспечивают почти
всю территорию Армении. Цены на размещение радиорекламы в Армении пока измеряются временем ее передачи, так как нет данных о рейтингах радиоканалов, передач и аудитории слушателей.
Пока в Армении действует основаннная 1 августа 2013г только одна компания – ООО
“Радиоконтроль” (до 1 апреля 2014 называлась ЗАО “TVMRAM”), которая осуществляет
радиомониторинг лишь 11 радиостанций республики.
Радиостанции сами устанавливают свои тарифы на радиорекламу, а цены колеблятся
в большом диапазоне – от 1500 до 6000 драмов за одну минуту рекламы. Причем, размещая рекламу на радио, следует иметь в виду, что дело не только в рейтинге радиостанции, но и в аудитории и географическом охвате. Согласно данным нашего исследования,
аудитория радиослушателей в Армении имеет следующие характеристики:

Диаграмма 1. Характеристика радиоаудитории Армении по возрастному
признаку в 2013-14 гг.
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Диаграмма 2 отражает образовательный ценз радиоаудитирии.

Диаграмма 2. Характеристика радиоаудитории Армении по образованию (2013-14 гг.)

Данные нашего исследования, учитывающие социальный статус радиослушателей,
приведены в диаграмме 3.

Диаграмма 3. Характеристика аудитории радио в Армении по социальному статусу
(2013-14 гг.)

Важным показателем состояния отечественной радорекламы являются данные о
средней продолжительности рекламных блоков каждой радиостанции и количестве рекламодателей в каждом рекламном блоке. По данным ООО “Радиоконтроль”, в Армении
среднее количество рекламных спотов в одном блоке резко отличается и зависит от радиостанции и времени выхода рекламного блока в эфир. Есть радиостанции, такие как Радио
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Джан, Русское Радио, Авторадио, Аврора, где количество спотов в рекламном блоке колеблется от 5 до 11 и продолжительность каждого блока составляет соответственно от 3-х
до 5-и минут. Здесь важно отметить, что считается наиболее эффективной средняя продолжительность блока от 2-х до 3-х минут, а далее, по мере увеличения времени, эффективность начинает падать, следовательно, большая доля должна отводиться позиционированию рекламного ролика в блоке. Кроме этого, радиостанции, прибегающие к длинным рекламным блокам, по этой причине теряют своих слушателей, которые чаще переключаются во время рекламы на другие радиоканалы.
У большинства же остальных радиостанций среднее количество спотов в рекламном
блоке колеблется от 2-х до 6-и, с продолжительностью каждого блока соответственно от 1
до 3-х минут. Также надо отметить то, что вышеперечисленные данные о количестве спотов в рекламном блоке и ее продолжительности отличаются во временном промежутке: в
утренние и вечерние часы количество спотов и продолжительность блоков длинее, чем в
остальное время дня. Хотя, как можно заметить, у радио нет явного прайм –тайма, какое
имеется у телевидения, о чем будет отмечено ниже.
Так как в Армении есть перегруженные рекламой радиостанции (как было представлено выше), то у них высокие количественные показатели рекламных блоков и рекламных спотов в течение дня, и по данным ООО “Радиоконтроль”, порой их уровень достигает соответственно 120-ти и 500, а продолжительность рекламы – около 4 часов, что, естественно, влияет на ее эффективность. Более того,наши исследования показали, что на
радио в Армении нет четко очерченного и явного прайм-тайма (см. Диаграмма 4), следовательно, при использовании радиорекламы, для достижения высокой эффективности,
часто необходимо разрабатывать гибкие рекламные графики.

Диаграмма 4. Динамика прослушивания радио в течение дня в Армении (2013-14 гг.)

По результатам собственных исследований, приведенных в таблице 1, можно утверждать, что радио в Армении слушают в среднем 3 раза в неделю, тем не менее, большая
часть –58,6%, составляет аудитория, слушающая радио более 3-х раз.

471

Таблица 1
Регулярность прослушивания радио в Армении (2013-14 гг.)
Регулярность слушания
Кол-во дней в неделю
1-2 дня в неделю
3-4 дня в неделю
5-6 дней в неделю
7 дней в неделю
3+ дней в неделю

Количество слушателей в %
41,4
25,6
15,3
17,7
58,6

Эффективность радиорекламы во многом зависит и от способа подачи рекламной
информации.Она зависит от характера и типа рекламируемого товара, особенностей его
целевой аудитории, размера рекламного бюджета, которым располагает фирма и прочих
факторов. Так, для молодежи, наибольший интерес представляют музыкальные эффекты, в то время, как люди среднего возраста больше внимания уделяют тексту, а для женщин фактор голоса диктора более значим, чем для мужчин.
В принципе, эмоциональность речи диктора всегда важна для всех аудиторий, так
как, если между ними и слушателем на эмоциональном уровне устанавливается положительный межличностный контакт, то происходит психологический эффект переноса симпатии от диктора к тому, что он говорит, т.е. к содержанию рекламного ролика.
На слушателей радио-рекламы влияет и пол диктора. Наши исследования показали,
что как и во многих странах, представление “женских” товаров мужским голосом женщинами воспринимается лучше и доверительнее, чем женским голосом. Аналогично, мужчины, при прочих равных условиях, более высоко оценивают радиоролики на “мужские” товары, звучащие женским голосом. В последнее время в Армении все чаще наблюдается
одновременное использование в одном ролике женского и мужского голосов, что женщинами воспринимается как искренность, чего не скажешь о мужчинах. Нашими исследованиями было установлено, что частота использования такого “рекламного хода” не очень
оправдана, т.к. среди отечественных радиослушателей мужчины составляют большинство
– 53% (См. диаграмму 5).
Следовательно, рекламодатели не должны игнорировать мнением мужчин, считающих чередование мужского и женского голосов явлением “суетливым”, и такой подход к
рекламированию товаров нужно использовать осторожно, т.к. переключение внимания
слушателей с одного голоса на другой вызывает трудности при прослушивании одновременно и способно породить негативные эмоции и затруднить восприятие смысла сообщения.
Если же радиоролик имеет музыкальное сопровождение, то он должен вызывать у
слушателей эмоции, соответствующие рекламному сообщению, а не существовать сам по
себе. Однако, нельзя забывать и о результатах исследования, показывающих, что знаме472

нитый хит может отвлечь внимание и оттеснить смысл рекламного сообщения на второй
план. Теми же исследованиями нами подтверждено, что радио,в первую очередь, — эффективный канал в Армении для информирующей рекламы. Поэтому, целесообразно по
радио рекламировать новые товары или услуги, скидки, распродажи и т.д. Эффективными признаны также радиорекламы лекарств, банковских и бытовых услуг, несколько хуже
зарекомендовали себя рекламы мебели, электронной и бытовой техники.

Диаграмма 5. Характеристика аудитории радио в Армении (2013-14гг.)

В Армении часто радиорекламу используют казино, рестораны и отели, финансовые
организации и банки, магазины электроники, мебели, сантехники, керамики и строительных материалов, автопроизводители, а также организации сферы телекоммуникаций.
Лучше всего воспринимаются рекламные ролики продолжительностью от 30 секунд до 1
минуты, сопровождающиеся музыкой. По данным мониторинговой компании ООО “Радиоконтроль”, в основном, средняя продолжительность радиорекламных роликов составляет 25-30 сек. Более короткий аудиоролик слушатель не успевает “понять”, а более
длинный может утомлять.
Нуждается в оптимизации и скорость проговаривания текста, границы которой составляют:
за 10 секунд — примерно 20-25 слов,
за 30 секунд — 60-70 слов,
за 1 минуту — 130-140 слов.
Более высокая скорость, как правило, затрудняет восприятие радиорекламы, а более
медленная воспринимается как растянутая и занудная.
Радиореклама должна заинтересовать слушателя в первые 3-5 секунд, в течение которых он должен понять, о чем она. В противном случае слушатель просто не станет вслушиваться в рекламное сообщение. При первых же звуках он решает, будет ли слушать
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дальше или нет, если реклама его не заинтересовала, то время упущено: его внимание
“уплывет”, даже если позже будет сказано что-то для него интересное, а реклама не достигнет поставленной цели. Слушатели чаще всего воспринимают рекламные радиоролики
очень инертно, поэтому важную информацию необходимо повторять дважды, чтобы повысить запоминаемость. Нельзя обходить вниманием и содержание роликов: оно должно
быть максимально простым и эмоциональным, так как сложные логические аргументы в
радиорекламе воспринимаются тяжелее. Это связано с тем, что радио в основном слушают тогда, когда занимаются каким-то другим делом — управляют автомобилем, работают, занимаются домашними делами и т.д. (см. диаграмму 6).

Диаграмма 6. Место прослушивания радио в Армении (2013-14 гг.)

Уровень цен на изготовление радиорекламного ролика, как и в других странах, определяется сложностью изготовления: самой дешевой рекламой принято считать прямое
объявление в виде текста и номеров телефонов, по дороговизне за ним следует музыкальная заставка, когда прямое объявление сопровождается музыкой, а самой сложной
считается жанровая радиореклама, при которой вместе с текстовым сценарием используются музыкальные и звуковые эффекты. Цены на них колеблятся от 10 000 до 150 000
драмов.
И наконец, рекламодатели, стремящиеся к обеспечению эффективности рекламных
кампаний с использованием радиорекламы, должны стремиться к реализации тенденции,
касающейся возможности слушать радио через интернет (учитывая растущее количество
интернет пользователей в Армении) и с помощью сотовых телефонов, а также в супермаркетах. Учитывая данные проведенных исследований, нами выведена определенная
формула для разработки эффективного медиаплана для радиорекламы в супермаркетах.
Так как покупатель в супермаркетах проводит в среднем 25-30 минут, то при 2-3 разовом
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озвучивании рекламных роликов в течении 1 часа и на протяжении 3-4 недель, по нашим
подсчетам, за вполне приемлемые расходы можно достичь повышения интереса целевой
аудитории к рекламируемому товару или товарной группе. Это подтверждается и тем, что
в сети супермаркетов Ереван Сити, Далма Гарден Молл, Ереван Молл, Оранж Фитнес и
др., есть возможности трансляции Радио Авроры, цены на рекламу которой выгодно отличаются от традиционных: 1 спот (30 секундный ролик) стоит около 700 драмов.

ՆԱԻՐԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՌԱԴԻՈԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ռադիոգովազդի առանձնահատկությունները
ՀՀ-ում, ՀՀ ռադիոգովազդի արդյունավետության վրա ազդող գործոններ
Հոդվածում լուսաբանված են ռադիոգովազդի տեղը և դերը ՀՀ գովազդային շուկայում: Ներկայացված են ռադիոգովազդի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում բնութագրող տվյալներ, որոնք
կարելի է կիրառել գովազդային արդյունավետ արշավների մշակման, պլանավորման և իրականացման ընթացքում:

NAIRA HAYRAPETYAN
PECULIARITIES OF RADIO COMMERCIALS IN RA
Key Words: radio commercials peculiarities in Armenia,
factors influencing effectiveness of radio
commercials in Armenia
This article presents the role and place of radio commercials in Armenian advertising market as
well as data describing peculiarities of radio commercials in Armenia, which can be used in design,
planning and implementation of effective advertising campaigns.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИРМОЙ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ И
РОЛЬ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Ключевые слова: стратегия, корпорация, стратегическое
управление, реальные опционы
Рассматривается процесс эволюции подходов к стратегическому управлению, дается характеристика изменений в содержании корпоративных стратегий и обосновывается необходимость использования инструментария реальных опционов для формирования и оценки стратегии развития фирмы. Выявляется значение реальных опционов в современном менеджменте
в условиях динамичной и неопределенной среды, а также перспективы и ограничения их использования.

Реклама по радио – одна из наиболее приемлемых средств массовой коммуникации.
Это исключительно действенное,наиболее экономичное и оперативное средство рекламы,так как на подготовку рекламного объявления по радио требуется мало времени, стоит такое объявление относительно недорого и оно
Развитие теории стратегического управления фирмой наиболее активно осуществляется с середины XX столетия. Необходимость концептуального осмысления содержания и
выработки адекватного инструментария стратегического менеджмента связана с развитием экономики после Второй мировой войны и увеличением масштабов бизнеса американских и европейских компаний. Увеличение масштабов, диверсификация и стремление
к выходу на глобальные рынки потребовали более обоснованных подходов к долгосрочному управлению фирмой, особенно учитывая фактор научно-технического прогресса,
который значительно увеличил динамичность внешней среды. Нехватка знаний в области
долгосрочных стратегий обусловила активное развитие теоретических исследований в
данном направлении учеными университетских школ бизнеса, а также взаимодействие
руководства компаний и консультационных групп, что привело как к обобщению и
углублению научных представлений о стратегическом менеджменте, так и к созданию
практических инструментов стратегического планирования.
Эволюция современной корпорации на рубеже XX-XXI вв. определила характер изменений в подходах к сути и типу стратегического управления фирмой. На смену школы позиционирования, стратегии конкурентных преимуществ на рынках пришла идеология ресурсного подхода, разрабатываются в качестве приоритетных стратегии лидерства, «опережающего менеджмента», инновационного менеджмента, сетевая концепция стратегического управления. Определяющим в стратегии фирмы становится ее внутренний потен476

циал как динамической организации со сложной структурой интересов участников корпорации, создание и реализация собственных уникальных организационных компетенций.
Соответственно изменению в подходах к определению сути стратегического управления
наблюдается процесс изменений в оценках эффективности реализуемых стратегий. В
этой связи, осмысление этапов в эволюционном развитии теории стратегического управления и определение инновационных инструментов в современном стратегическом менеджменте становится важнейшим направлением теоретического развития управленческой науки. С середины 1970-х гг. теория стратегического управления начала приобретать
черты самостоятельной области научных исследований1 и с течением времени претерпела
значительные изменения. Объективные предпосылки динамичного развития теории стратегического управления заключаются, прежде всего, в условиях и приоритетах реальной
практики стратегического управления. Выявленные источники и механизмы находят свое
отражение в разрабатываемых стратегиях развития. Ряд исследователей уже в 19801990-х гг. в своих работах активно заявляли о новом эволюционном этапе в стратегическом менеджменте и подходах к формированию стратегии. С целью формирования системного видения требований к современному этапу и характеристик подхода, отвечающих
этим требованиям, необходимо учесть характер развития различных аспектов стратегического управления:
 содержания стратегического развития и управления фирмой;
 оценки стратегии развития фирмы;
 используемых инструментов в стратегическом управлении.
В современной литературе, посвященной проблемам эволюции стратегического менеджмента, выделяется работа В.С. Катькало, в которой вполне обоснованно проведена
определенная этапизация развития стратегического управления фирмой посредством выделения четырех этапов [1. С. 146]. Первые три этапа характерны для XX в. Четвертый
этап начал зарождаться в XXI в. Основной критерий данной периодизации - степень зрелости теории стратегического управления.
Первый этап (1960-е - первая половина 1970-х гг.) представлен как доаналитический.
На данном этапе предметом исследований становится внешняя и внутренняя среда, сильные и слабые стороны, анализируется их соответствие и выдается нормативное предписание развития фирмы. Доминирующей концепцией формирования стратегий развития
считается школа планирования, которая видит источники конкурентных преимуществ во
внутренних факторах фирмы. Представителями данного этапа являются А. Чандлер, И.
Ан-софф, К. Эндрюс, К. Кристенсен и др.
Второй этап начинается с середины 1970-х гг. и продолжается по 1980-е гг. Он является очень динамичным. На данном этапе происходит становление научной дисциплины
1

Катькало В., Эволюция теории стратегического управления, СПб, Высшая школа менеджмента, издат. дом
С.-Петерб. гос. ун-та, 2008, с. 147.
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стратегического управления. Доминирующей концепцией является школа позиционирования, которая рассматривает формирование конкурентных преимуществ посредством
правильного рыночного позиционирования, а источником данных конкурентных преимуществ считается внешний фактор (структура отрасли и другая внешняя среда). Представителями второго этапа являются М. Портер, Р. Рамелт, Р. Майлз, Г. Минц-берг, Р. Фримен, Э. Петтигрю и др.
Третий этап (конец 1980-х - 1990-е гг.) рассматривает развитие теории стратегического управления на собственной основе. Основная доминирующая концепция - ресурсная. Она получила широкое распространение, выделившись среди других концепций,
поскольку обосновывала межфирменное различие, способы создания и удержания конкурентных преимуществ в условиях роста значения нематериальных активов в конкуренции, глобализации мировой экономики и специализации фирм. Представителями данного
этапа являются К. Прахалад, Г. Хамел, Р. Рамелт, Дж. Барни, Р. Виттингтон.
Четвертый этап зарождается в начале XXI в. и характеризуется формированием динамической теории стратегического управления, которая предполагает, что тенденция перехода от стратегического выбора к стратегическим изменениям как сути успешных стратегий требует смещения акцентов исследований на динамические аспекты природы и механизмы конкурентных преимуществ. Доминирующая концепция для данного этапа пока не
сформировалась. Появилось несколько теорий, обосновывающих подходы к формированию стратегии, которая способна обеспечить создание конкурентных преимуществ в условиях перехода или существования постиндустриальной экономики. Среди этих подходов наибольшее распространение получили теории динамических способностей, подрывных технологий, реальных опционов и др.Для обоснования выбора способа формирования стратегии развития и соответствующей периодизации ее эволюции следует рассмотреть содержание существующих подходов к ее разработке и наиболее подходящую для
этого классификацию подходов к формированию стратегии развития Г. Минцберга1.
В соответствии с этой классификацией, все школы делятся на три группы. Первая
группа - предписывающие (прескриптивные) школы, в рамках которых стратегии развития разрабатываются с целью повышения конкурентного статуса и рассматриваются как
нечто логически объяснимое, зависящее от воли руководителя и при грамотной реализации гарантирующее успех. Вторая группа - описательные (дескриптивные) школы, главная цель которых заключается в описании процесса разработки и реализации стратегии
развития. Третья группа состоит из одной школы конфигурации (формирование стратегии развития как процесса трансформации), которая вбирает в себя идеи как предписывающих, так и описательных школ.
Данная классификация, учитывая временной фактор и характер происходящих экономических изменений (прежде всего, взаимозависимость в глобальном мире), на наш
1

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д., Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям
стратегий менеджмента, СПб, Питер, 2000, 336 с.
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взгляд, представляется неполной. Мы полагаем с учетом проведенных исследований в
современной литературе эволюции стратегического управления возможным дополнить
данную классификацию современными подходами, а именно ресурсной концепцией, концепцией «опережающих» стратегий и реальных опционов.
Ресурсная концепция1. Стратегические решения формируются на основе анализа
различных ресурсов фирмы (физических, человеческих, организационных). Важными являются те, которые обеспечивают фирме конкурентные преимущества, трудно копируемые другими. Успешная стратегия основывается на обновлении внутриорганизационных
способностей.
Концепция динамических способностей2 Основывается на распознавании новых
возможностей бизнеса и использовании их путем осуществления организационных изменений, которые связаны с проблемами организационного обучения и управлением знаниями
Стратегия как революция3 «Создание рынков завтрашнего дня» посредством «стратегической архитектуры», представляющей план формирования компетенций, необходимых для лидерства на будущих рынках. При этом видение необходимых революций основано на предвидении и интуиции.
Концепция «подрывных» технологий4. Основу составляет процесс создания и реализации технологических инноваций, которые представляют собой не производственный
процесс, а набор атрибутов конечной продукции отрасли, оцениваемой потребителями.
При смене технологии происходят организационные изменения в свойствах продукта.
Концепция реальных опционов. Траектория развития бизнеса формируется, исходя
из неопределенностей, свойственных внешней и внутренней среде фирмы, а также
реальных опционов, которые позволяют фирме адаптироваться под новые условия. Главной целью является формирование такого портфеля реальных опционов, который обеспечит фирме конкурентные преимущества и максимальную ценность.
При изучении эволюции подходов к формированию стратегии развития необходимо
проанализировать проблемы и методы стратегического управления. При рассмотрении

1

Катькало В., Место и роль ресурсной концепции в развитии теории стратегического управления, Вестник
С.-Петербург. ун-та., Сер. Менеджмент. 2003. № 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://vestnikmanagement.pu.ru/archive/pdf/49.pdf
2
Андреева Т., Чайка В., К дискуссии о сущности динамических способностей, Вестник С.-Петербургского унта., Сер. Менеджмент. 2006. № 4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: vestnik
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данного вопроса авторы опираются на исследование, проведенное Р. Грантом, по которому он выделяет пять периодов1.
Первый период (до 1950-х гг.) характеризуется тем, что перед управляющими фирмой стояла задача финансового контроля посредством бюджетирования, инвестиционного планирования и оценки проектов.
Во второй период (1960-е - начало 1970-х гг.) главной задачей являлось обеспечение
определенного плана роста, диверсификации и портфельного планирования. Для этого
использовалась концепция бизнес-прогнозирования на основе SWOT-анализа, модели
планирования инвестиций, инструменты оценки эффекта синергии и др.
С конца 1970-х а начала 1980-х гг. (третий период) основная проблема заключалась в
выборе отраслей, рынков и сегментов, а также позиционировании фирмы в них. В этот
период используются такие методы, как кривая опыта, Р1МБ-анализ, анализ структуры
отрасли и конкурентов, портфельное планирование и др. Четвертый период (конец
1980-х - начало 1990-х гг.) характеризуется поиском источников конкурентных преимуществ фирмы, в этих целях используется анализ ресурсов и способностей, управление
стоимостью компании, методы управлением качества и др.
Последний этап, который начался с конца 1990-х гг., отмечен поиском конкурентных
преимуществ за счет стратегических инноваций, конкуренции на основе знаний, создании
сетей и адаптации к динамичной экономике. Основными методами, используемыми на
данном этапе, решаются такие задачи, как обеспечение конкуренции за стандарты, формирование сложных организационных структур неформального типа.
На наш взгляд, основой конкурентного преимущества на данном этапе является не
только конкуренция за стандарты, т.е. за наличие адаптационной возможности к неопределенности относительно стандартов, но и любая возможность проявления управленческой гибкости по отношению к источнику неопределенности. Наличие портфеля таких возможностей дает эффективную стратегию развития, которая приобретает ценность динамичности.
Из приведенного выше анализа можно сделать выводы, что современный этап теории стратегического управления нацелен на выработку концепции, которая будет отвечать динамической природе функционирования предприятия и его среды. В настоящее
время развитие получили несколько подходов, каждый из которых пытается по-своему
аргументировать динамическую основу стратегии развития. В силу того, что для становления новой парадигмы необходимо достаточно долгое время, в настоящий момент сложно оценить их реальную значимость в стратегическом управлении. На наш взгляд подход
реальных опционов является одним из доминирующих.Он является не только важнейшим
дополняющим, но и объективно необходимым для формирования и оценки стратегии
развития предприятия в условиях существования неопределенной среды. Это связано с
1
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тем, что одновременный учет стратегического и финансового анализа позволяет сформировать основу конкурентных преимуществ в виде адаптационных стратегических возможностей по отношению к динамичной и неопределенной среде, а также не только оценить,
но и оптимизировать стратегию, полагаясь на методы финансового анализа. Таким образом, использование подхода реальных опционов является обоснованным с точки зрения
различных аспектов стратегического управления и логичным ответом на те изменения,
которые происходят в глобальной экономике. Его роль в менеджменте заключается,
прежде всего, в том, что он формирует так называемое «опционное мышление»1. Это –
новый тип мышления, который объединяет интуицию, творчество, качественный анализ
стратегического менеджмента и строгость финансовых инструментов.
Также следует отметить, что при использовании реальных опционов не отвергаются
другие подходы, методы и инструменты, позволяющие оптимизировать внутрифирменную деятельность предприятия.Ценность подхода реальных опционов тем больше, чем
выше неопределенность условий функционирования фирмы и возможности управленческого воздействия на нее. Если будущее является для предприятия прогнозируемым и определенным, использовать реальные опционы для формирования и оценки стратегии развития нецелесообразно. Это связано с тем, что подход к управлению и основа конкурентного преимущества во многом зависят от полноты информации о принимаемых решениях. Кроме этого, неотъемлемым условием применимости реальных опционов является наличие управленческой гибкости, представляющей основу адаптационных возможностей.
Только при условии, что менеджеры могут активно воздействовать на управление предприятием, появляется возможность и право на изменение хода реализации стратегии.
На эффективность использования метода реальных опционов в формировании стратегии также влияет выбор подхода к пониманию сущности стратегии. Исторически их
сложилось два. Первый понимает стратегию исключительно как портфель реальных опционов2. Второй рассматривает сформированный портфель как составную часть стратегии фирмы3. Достоинство второго подхода перед первым заключается в том, что фирма
формирует свою стоимость и стоимость своей стратегии за счет различных источников
ценности, не только за счет реальных опционов. Однако первый подход предполагает более детальное рассмотрение проблемы управления портфелем реальных опционов. Опасность же данного подхода состоит в том, что при чрезмерной концентрации на реальных
опционах, фирма может увлечься их коллекционированием, превратить основную дея1
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тельность в деятельность по формированию и управлению реальными опционами и не
уделять достаточного внимания другим аспектам стратегического управления. Значительная концентрация на реальных опционах и их диверсификация может вызвать негативные аспекты применения реальных опционов1, а именно:
Несмотря на вышеизложенные сложности, те преимущества, которые несет использование реальных опционов в формировании и оценке стратегии фирмы, предопределяют необходимость их дальнейшего теоретического исследования и практического использования.

ՆԵԼԼԻ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՖԻՐՄԱՅԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ. ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱ ԵՎ
ՌԵԱԼ ՕՊՑԻՈՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ
Հիմնաբառեր. ռազմավարություն, կորպորացիա, ռազմավարական կառավարում, ռեալ օպցիոններ
Դիտարկվում է ռազմավարական կառավարման վերաբերյալ մոտեցումների էվոլյուցիան,
տրվում է կորպորատիվ ռազմավարությունների բովանդակության մեջ փոփոխությունների բնութագիրը, հիմնավորվում է ֆիրմայի զարգացման ռազմավարության ձևավորման և գնահատման
համար ռեալ օպցիոնների գործիքակազմի օգտագործման անհրաժեշտությունը: Բացահայտվում
են դինամիկ և անորոշ միջավայրի պայմաններում ռեալ օպցիոնների նշանակությունը ժամանակակից մենեջմենթում, ինչպես նաև դրանց օգտագործման հեռանկարներն ու սահմանափակումները:
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Evolution of approaches to strategic management is considered in the article, content changes of
corporate strategies are described and necessity of using real options tools for formation and evaluation
of company development strategy are grounded. Real options significance in dinamic and uncertain
environment as well as perspectives and restrictions of their application are identified in contemporary
management.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА НКР И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, рынок труда,
проблемы рынка труда, занятость, безработица, регулирование рынка труда, уровень безработицы, темпы роста трудовых
ресурсов, государственная политика в сфере занятости
В данной статье рассматриваются основные проблемы становления рынка труда в НКР
и перспективы его развития. Проблемы, рассматриваемые в ней, актуальны ввиду того, что
на современном этапе развития рыночной экономики решение проблем занятости и повышение качества жизни населения является главной задачей государства на всех этапах развития
общества.

Социально – экономические преобразования во всех странах имеют главную цель –
создание стабильного общества. Для формирования новой экономической системы в
современных условиях во всех странах мира особое значение имеет становление рынка
труда.
Проблемы рынка труда, занятости и безработицы являются одной из важнейших социально-экономических проблем, как в прошлом, так и в настоящем. В каждой отдельно
взятой стране рынок труда является одним из наиболее сложных рынков, которые существуют и функционируют, и имеет свои специфические особенности, присущие тому
или иному региону.
«Трудовые ресурсы» (труд) - это экономически активное, трудоспособное население,
часть населения, обладающая физическими и духовными способностями к участию в трудовой деятельности»1.
Известно, что рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости населения, мобильность трудовых ресурсов, показатели состояния и изменения безработицы.
Специфика этого рынка, в отличие от других, заключается в том, что здесь главным
объектом отношений выступает человек, его способность к труду, инициатива и способность к инновационному мышлению, знания и профессионализм. «Важнейшей проблемой
наличных трудовых ресурсов является их полная занятость и эффективное использова-
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ние, обеспечивающее их экономический рост и на этой основе – повышение уровня и качества жизни населения»1.
Изучение проблем формирования рынка труда в НКР в ходе проведения экономических реформ в постсоветский период, позволило сделать вывод, что в республике сформировался рынок труда, который находится на стадии своего развития. Особенность современного этапа развития рынка труда в рыночных условиях в НКР заключается в том,
что старый советский механизм разрушен, а новый механизм формирования и развития
рынка труда находится на стадии становления.
Формирование и функционирование рынка труда в НКР происходит в сложных условиях послевоенных лет, сопровождающее нарастанием напряженности на рынке труда и
ростом безработицы. Это усугубляется также не признанием НКР мировым сообществом
и со сложностями политической обстановки.
Процесс реформирования экономики НКР показал, что, наряду со свойственными
мировой цивилизации противоречиями, существуют чисто местные проблемы, связанных
с высоким уровнем трудовой активности населения при низком уровне жизни и эффективности труда, неразвитостью инфраструктуры рынка труда, нестабильностью политической обстановки, несоответствием структуры профессиональной подготовки нуждам
современной экономики, а также высокой миграцией в годы войны и продолжающейся
до сих пор, дополитической не признанности НКР.
Все это позволяет сделать вывод о том, что методологические подходы в решении
проблем занятости и рынка труда в НКР должны учитывать национальные и территориальные особенности и быть рассчитаны стратегически на длительный период. Выработка конкретных подходов в государственной политике НКР в области труда и занятости
предполагает предварительное проведение исследования основных тенденций изменения
рынка труда, выявления наиболее острых проблем, требующих участия как государственных структур, так и представителей всех сфер бизнеса как внутри, так и вне республики.
Государственная политика, проводимая в сфере занятости во многих странах постсоветского пространства, сводится к мерам временного сдерживания безработицы, тогда
как ее активная роль предполагает приоритеты профилактических мер в условиях нарастающего высокого уровня безработицы, особенно скрытой.
В силу этого, проблемы формирования современного рынка труда в НКР требуют
внимания со стороны государства, нуждаются в серьезном научном исследовании, всестороннем теоретическом анализе и выработке рекомендаций и практических мер, направленных на реализацию эффективной и действенной экономической и социальной политики государства. Это поможет решить главную задачу – экономического роста и сдерживания потока миграции и обеспечение благосостояния населения НКР после долгих и
трудных военных лет, преодолеть определенные трудности при формировании и практи1
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ческой реализации основных принципов государственного регулирования рынка труда
НКР, повысит экономическую мощь страны, и наконец, позволит мировому сообществу
признать нашу страну.
«Помимо политических ресурсов и социального фактора важным аспектом жизнеспособности НКР являются экономические ресурсы. Несмотря на все экономические трудности, связанные с непризнанным статусом НКР, экономика республики развивается
очень динамично, улучшаются социальные показатели. Успехи социально-экономического
развития обусловлены внутренней политической стабильностью, успешными структурными и институциональными реформами, проводившимися в последние годы выхода»1. За
два десятилетия НКР преодолела разрушительные последствия войны практически во
всех сферах социально-экономической жизни. Были восстановлены как традиционные
для нагорного Карабаха отрасли – сельскохозяйственный сектор, так и новые – горнодобывающая отрасль, энергетика, туризм и т. д. Сегодня наблюдаются быстрые темпы роста экономики НКР. Свидетельством тому статистические показатели экономического роста НКР, в том числе, и показатели занятости и развития рынка труда.
Все изложенное определяет актуальность темы, объективную необходимость проведения комплексного исследования проблем формирования современного рынка труда в
НКР. Многие проблемы занятости приняли глубинный характер. Это – закрытие прежних предприятий и банкротство других, рост скрытой безработицы, отсутствие рабочих
мест и рост доли лиц, испытывающих трудности с поиском работы, невозможность обеспечения работой людей старше 40 лет, особенно по специальности, повышение доли выпускников учебных заведений среди всей безработной молодежи.
Положение молодежи на рынке труда НКР вызывает отдельный интерес. Его необходимость обуславливается двумя важнейшими обстоятельствами: во-первых, молодые люди составляют большую часть трудоспособного населения, во-вторых, они - будущее
страны. Вместе с тем, как и во всем мире, они являются одной из наиболее уязвимых
групп на рынке труда. Отсутствие механизма, регулирующего трудоустройство выпускников учебных заведений в НКР, приводит к возникновению серьезных проблем. Особенную тревогу вызывает утрата молодежью ценности профессионализма, протекция в их
трудоустройстве, потеря веры в необходимость профессиональных знаниях.
Повсеместно стали характерны сужение масштабов производства, резкое сокращение
инвестиций, несмотря на принятые государством меры активизации инвестиционной политики, постоянно углубляющийся разрыв между заработной платой и ценами на товары,
значительная поляризация населения, и т.д. Среди факторов, влияющих на масштабы
рынка труда в НКР, можно выделить такие, как появление различных форм собственности, структурные изменения производства, развитие рыночных отношений и конкуренции
1

Арутюнян В., Экономические ресурсы Нагорно-Карабахской Республики как важный фактор жизнеспособности де-факто государства, www.yandex.ru
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различных предприятий, большей частью предприятий розничной торговли и ресторанного бизнеса, предприятий индустрии гостеприимства и туризма, сельскохозяйственного
производства, предприятий сферы услуг и сервиса, что позволяет в какой-то мере решать проблему занятости населения. По статистическим данным, численность населения
по отношению к 1989 году снизилась на 41, 0 тыс. человек в связи с военными действиями на территории НКР, отток городского населения составил – 30,3 тыс. человек, сельского населения – 36,2 тыс. человек, по отношению к 1995 году население НКР увеличилось на 25,5 тыс. человек.
Таблица 1
Численность населения НКР в 1989-2013 годах
Тыс. человек
Года
Население
Городское
Сельское

1989
189,1
97,8
91,3

1995
122,6
67,5
55,1

1998
130,6
67,8
62,8

2001
135,7
68,7
67,0

2004
137,2
69,8
67,4

2007
138,8
71,6
67,2

2010
143,6
75,5
68,1

2011
144,7
76,5
68,2

2012
146,6
78,8
68,8

2013
148,1
79,1
68,9

Таблица 2
Численность трудовых ресурсов НКР в 1995-2013 годах человек
Года
трудовые
ресурсы
года
трудовые
ресурсы

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

71132

73789

76811

77235

79622

73793

74597

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

81298

82046

84268

84352

83400

86880

87252

85123

2003

76393 76884

2004
78089

2005
81298

Динамика изменения численности трудовых ресурсов наглядно видна в диаграмме 1,
где из года в год отмечался рост, резкое изменение отмечено в 2011 году, однако эти показатели пока неутешительны.
В 2013 году этот показатель снизился на 2129 человек.
Уровень безработицы является важнейшим показателем состояния рынка труда НКР.
Безработица мешает обществу постоянно двигаться вверх по кривой потенциальных возможностей. «Экономисты определяют эту потерянную продукцию как отставание объема
ВНП»1. Оценить действительные масштабы безработицы довольно трудно. В ходе радикальных экономических преобразований в НКР выяснилось, что сильных социальных
потрясений в сфере занятости пока не наблюдается.

1

Экономика, учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2. Макроэкономика под. ред. С. Ашваняна и Т. Сапожниковой, Кемерово, 2009, с. 16.
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Диаграмма 1. Численность трудовых ресурсов в 1995-2013 годах

В январе – декабре 1995 года экономически активное население составляло 39448
человек, численность занятых – 36345 человек.
В январе – декабре 2013 года экономически активное население в республике составило 64987 человек, численность занятых – 62420 человек, их них 79,7 процентов или
49774 человек наемные работники, включая частных предпринимателей, 20,3 процентов
– самозанятые, в частности, в аграрном секторе. По отношению к 1995 году количество
экономически активного населения увеличилось на 25539 человек или на 60,7%. Численность официально зарегистрированных безработных в 1995 году составляла 3103 человек, в 2013 году - 2567 человек. Несмотря на фактический показатель снижения числа зарегистрированных безработных, фактически, количество безработных не уменьшилось. В
этом плане статистические показатели расходятся с действительным положением.
Официальная безработица, согласно статистическим данным идет к снижению, от
7.9% до 4.0%, что не соответствует реальной действительности, статистические данные
показывают лишь количество зарегистрированных безработных, безработица существует
в скрытой форме. Численность занятых в различных отраслях экономики НКР выросла, в
1995 году составляла 36345 человек или 51,2 %, в 2013 г. - 62420 человек, рост численности занятых составил - 26075 человек или 58,2%. Резкое снижение численности занятых в 1999 году объясняется увеличением числа самозанятых в сельском хозяйстве в результате приватизации земли.
Основная часть населения НКР занята в промышленности, если в 1995 году их численность была равна 2773 человек, самозанятых – 334, то в 2013 году – 6321 человек,
прирост составил – 109%, в сельском хозяйстве – 8649 человек, в 2013 году – 4037 человек, в 1995 году в строительстве – 2985 чел., в 2013 году – 3583 чел, по отношению к
1995 году наблюдается рост, однако по отношению к 2012 году – снижение. Это объясняется нежеланием населения выполнять тяжелую работу. Таково положение в сфере транс487

порта и связи. Рост занятости зафиксирован в сфере торговли – 109,7%, жилищно-коммунального хозяйства -110,4%, социальное обеспечение и страхование составляют 102,7%,
культура и искусство - 105%, наука и научное обслуживание - 122%, финансы и кредит –
109,9% и т.д. Это объясняется открытием предприятий сфер обслуживания и индустрии
туризма и гостеприимства, филиалов различных банков и других финансовых учреждений, страховых компаний, торговых учреждений и шоу-бизнеса.
Таблица 3
Численность экономически активного населения в 1995 – 2013 гг.

Годы

Экономически
активное
население, чел.

1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

39448
41020
41744
37605
50204
51335
52323
53171
53437
54682
56375
58159
59116
61967
62323
61473
63377
63780
64987

В том числе
Численность официально
Численность
зарегистрированных
занятых, чел.
безработных, чел.
36345
3103
36965
4055
36637
5107
33975
3630
47015
3189
47794
3541
47794
3461
47794
3403
48862
3314
49768
3278
49768
3515
54599
3560
56112
3004
58503
3464
58792
3531
58028
3445
60064
3313
60865
2915
62420
2567

Уровень
безработицы, %
7.9
9.9
12.2
9.7
6.4
6.9
6.6
6.4
6.2
6.0
6.2
6.1
5.1
5.6
5.7
5.6
5.2
4.6
4.0

Большая часть занятых из числа экономически активного населения, в сфере науки,
образования и культуры, обслуживания и розничной торговли – женщины, в строительстве, связи и транспорте – мужчины. Из числа безработных – большая часть падает на
возраст - 30 – 50 лет – в 2013 году всего 1713, мужчин-18, 1695- женщин, 22 – 30 лет,
всего - 604, 598 - женщин, 11- мужчин, 50 и старше – 204 – женщины, 10 –мужчины. По
состоянию на 1 января 2014 года из числа безработных с основным общим и средне специальным образованием.
Денежные доходы населения в 2013 году составили 136500,4 млн.драмов, что, по
сравнению с 2012 годом, увеличилось на 9,0%, - 1995 году это составляло всего 6646.7
млн.драмов, 52, 1 тыс. драмов на душу населения.
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Для более полного представления состояния рынка труда НКР необходим анализ его
структуры занятости по сферам экономики, в сфере не материального производства всегда превосходит сферу материального производства. «В сфере материального производства по средним показателям в основном заняты в промышленности, строительстве и
торговле. Что касается не материального производства – то здесь главное место занимает
управление, оборона и сфера образования»1.
Цена рабочей силы в НКР достаточно низка, заработная плата не обеспечивает даже
возможности среднего обеспечения семьи. Минимальная заработная плата в НКР в настоящее время составляет 45 тыс. драм, которая далека от обеспечения физиологического
минимума жизненных средств. Между тем величина последнего должна непреложно обозначать ту грань зарплаты, которая обеспечивает воспроизводство рабочей силы и ниже
которой опускаться не допустимо. Аналогичными недостатками страдает и показатель
средней заработной платы. Среднемесячная номинальная зарплата занятых в сфере экономики НКР в 2006 году составляла 64 тыс. 663 драмов, в 2012 году – 102 тыс. 777 драмов, в 2013 году 111 тыс. 580 драмов – рост составил 53тыс. 083 драмов по отношению
к 2006 году. Рост внушительный, однако, при учете инфляции сумма неощутимая.
Проблема регулирования рынка труда и безработицы во всех странах является государственной задачей. Государственное регулирование рынка труда НКР - многоуровневый процесс.
Государственное регулирование во всех странах, в том числе и в НКР, включает четыре основных направления: программы по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест; программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы; программы содействия найму рабочей силы; программы помощи безработным. Немаловажную роль в регулировании рынка труда НКР должны иметь профсоюзы,
в НКР они пока пассивны в вопросах оказания помощи в трудоустройстве. Одним
из
важнейших направлений организационной деятельности НКР – это создание служб трудоустройства. Главные, социально - значимые цели регулирования рынка труда НКР - это
снижение уровня безработицы, поддержание оптимального соотношения между спросом
и предложением рабочей силы, повышение уровня жизни населения республики. Для
достижения всех этих целей требуется создание эффективно работающей инфраструктуры рынка труда НКР. На сегодняшний день НКР уделяет внимание созданию новых рабочих мест и тем самым сокращению уровня безработицы, однако этого не достаточно.
Национальным собранием НКР принят, а президентом утвержден, ряд решений о стимулировании малого и среднего бизнеса, нацеленных на создание рабочих мест. Для сдерживания миграции сельского населения выдаются льготные кредиты переселенцам для
ведения собственного хозяйства. Привлечение инвестиций будет способствовать открытию новых видов деятельности. В свою очередь, повышение доходов населения будет
1

ԼՂՀ Կառավարության 2014-2018 թթ. տնտեսական քաղաքականության ծրագիր, էջ 52:
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способствовать также вложению новых инвестиций в расширении предпринимательства.
Однако, не признанность НКР, последствия войны, морально-психологическое состояние
людей и прочие факторы препятствуют полноценному развитию нашего общества. Государственное воздействие на занятость и уровень безработицы трудоспособного населения должно стать неотъемлемой частью общей системы регулирования экономики и социальной политики НКР.
Для достижения в стране наиболее полной и эффективной занятости, подавления
безработицы, повышения уровня жизни населения, государством используются различные методы развития и регулирования занятости, также разрабатываются перспективные
программы для дальнейшего совершенствования рынка труда в НКР. Необходимо
создать максимально благоприятные условия со стороны государства для развития коллективной и индивидуальной предпринимательской деятельности, облегчить бюрократические ограничения в организации предпринимательства и выдаче кредитов. Это могло бы
в значительной степени расширить число рабочих мест и снизить напряжённость на рынке труда НКР.
Изучение ситуаций на рынке труда в НКР показало, что в рамках государственных
программ решены следующие задачи:
1. Разработана политика и программа реструктуризации экономики НКР на 2014 2018 гг., в том числе и стратегическая программа по трудовым ресурсам с целью
достижения существенного роста численности населения. Здесь огромную роль
сыграла большая армянская свадьба, организованная благотворителями, в частности Л.Айрапетяном, и те стимулирующие выплаты, которые выплачиваются ее
участникам. Ее результаты сегодня налицо – рост рождаемости, а в будущем –
рост численности трудовых ресурсов. В предложенной программе ставится задача
– довести численность населения в 2018 году до 160-162 тыс. человек, с годовым
ростом на 2,6 – 2,8 тыс. человек.
С этой целью необходимо:
 всячески стимулировать рождаемость населения, с выплатой единовременного
пособия с рождением 1 - 2 ребенка - 0,75 млн.драмов, а 3-его ребенка – 1, 5
млн. драмов, 5 –го – 2,5 млн. драмов. В настоящее время эта сумма в 2-3 раза
меньше.
 длительность платных отпусков по уходу за детьми увеличить на 30 – 40 %.
 с целью стимулирования обеспечения роста населения в сельской местности,
роста иммиграции и снижения эммиграции населения программой предусмотрено строительство новых, реконструкция старых, приобретение государством и
использование свободных домов и квартир, особенно в сельской местности,
причем, в первую очередь, в малонаселенных селах Мардакертского, Гадрутского, Шаумянского и Кашатагского районов, наделив их земельным участком с
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правом собственности, а также обеспечив их основными и оборотными средствами, вся программа рассчитана на 15 лет.
2. Учитывая низкие темпы роста трудовых ресурсов, высокий процент безработных
среди молодежи и женщин, о также тех, кто имеет среднее и средне - специальное
образование уделить особое внимание подготовке высококачественных специалистов и обеспечения развития производственных структур приоритетных направлений экономики НКР.
3. Учитывая неудовлетворенный спрос, представляемый частным сектором экономики в отношении трудовых ресурсов, роль правительства важна в вопросе стимулирования занятости и самозанятости населения в негосударственном секторе.
4. Определены приоритетные инвестиционные направления её развития. Приоритетными направлениями развития предприятий н/х - ва НКР признаны: сельское хозяйство, добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность,
энергетическая промышленность, строительство, сфера услуг и, в частности, туризм, каждая из которых может быть представлена отдельной статьей. Развитие
инвестиционной деятельности позволит открыть дополнительные рабочие места и
решить в какой-то мере проблемы трудоустройства населения.
Для осуществления этой политики необходима разработка на этой основе концепции
профессиональной занятости и профессиональной подготовки кадров на длительную
перспективу, что сделает возможным повышение действенности государственной программы формирования и становление рынка труда в НКР.
Серьезная проблема – трудоустройство молодежи. Необходим поиск решений процесса «выхода» молодёжи на рынок труда НКР, развитие у неё «предпринимательского
чувства». Необходимо приступить к разработке серьёзных перспективных программ по
обеспечению занятости населения НКР. В разработке таких программ должны участвовать самые квалифицированные специалисты, хорошо знающие проблему, располагающие достоверной информацией о перспективах развития предприятий и отраслей республики, развитии предпринимательского сектора. Приоритетной задачей для республики
наряду с контролем трудовых отношений в частном секторе является разработка политики занятости, регулирующей деятельность как государственных, так и негосударственных
структур. Следовательно, формирование в НКР рынка труда диктует необходимость разработки политики занятости, учитывающей специфику переходной экономики, национальные особенности, менталитет населения.
Наконец, рост иностранных инвестиций является непременным спутником интеграции НКР в мировую систему предпринимательства, нахождения оптимальной ниши во
всемирном разделении труда. Оживление экономической ситуации и инвестиционной активности в стране, создание условий для динамического движения капитала, разработка
мер по развитию системы рабочих мест и увеличению потребности предприятий и организаций в рабочей силе. Согласно отчету 2013 года, процент субсидирования предостав491

ленных банковских кредитов на развитие предпринимательства составлял 8-14%, только в
2013 году в рамках программ поддержки МСП были утверждены заявки в следующих
сферах: промышленность на 1138.1 млн. драм, строительство - на 5.0 млн. драм, торговля
– 529.0 млн. драм, сфера услуг – 1020.9 млн. драм, в целом 123 объекта на общую сумму
2693 млн. драм, с 2012 г. в динамике по отдельным отраслям наблюдаются следующие
изменения: в промышленности и строительстве – сокращения, в торговле и сфере услуг
рост – рост составил соответственно 77.4 млн. драм и 147.6 млн. драм.
Привлечение иностранного капитала в деле развития предпринимательства требует
значительных усилий по разработке и осуществлению специальной экономической политики. Важно подчеркнуть, что сегодня руководство НКР предприняло ряд мер, направленных на привлечение иностранного капитала. Среди них особого внимания заслуживают налоговые стимулы, в частности, установление налоговых льгот за инвестирование капитала. В настоящее время в НКР возможности осуществления частных инвестиций за
счет внутренних ресурсов очень малы, в основном они поступают от диаспоры, за счет
благотворительности. Иностранные инвестиции в национальной экономике служат стимулом, катализатором развития и роста внутренних инвестиций и предпринимательства.
Темпы интеграции любой страны с рыночной экономикой обусловлены, прежде всего,
объемами частных инвестиций и уровнем развития предпринимательства. Естественно,
углублению интеграции и развитию предпринимательского бизнеса, в частности с РА могут способствовать все виды инвестиций, однако темпы экономической интеграции обусловлены, прежде всего, частными инвестициями, так как они, как правило, направлены
на сферу производства товаров и услуг.
Существенное влияние на ситуацию на рынке труда оказывает современное решение
проблем подготовки и переподготовки кадров в НКР. На данном этапе перехода к рыночной экономике следует акцентировать внимание на двух взаимосвязанных вопросах: подготовка специалистов, нужных экономике страны и качество образования. Учебные заведения готовят кадры, практически не интересуясь ситуацией на рынке труда, касающейся тех или иных профессий и специальностей. Немаловажную роль в условиях НКР играет протекционизм. Разрешение указанного противоречия во многом будет способствовать стабилизации ситуации на рынке труда.
Таким образом, воздействие государственного регулирования и политика НКР в ближайший период на рынке труда и в сфере занятости схожа с политикой всех постсоветских стран которые должны быть направлены на:
1. разработку действенной программы по стимулированию роста занятости и увеличению рабочих мест в государственном секторе и негосударственном секторе;
2. усиление контроля за выполнением принятых программ и ответственности соответствующих государственных структур и частного сектора;
3. контроль выполнения программ по содействию найма рабочей силы, оказание социальной помощи безработным через выплату пособий по безработице;
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4. оказание материальной помощи членам семьи безработного;
5. разработки программ по стимулированию роста занятости и увеличению программы по подготовке и переподготовке рабочей силы, соответствующие требованиям
рынка, подготовка специалистов технических профилей и сельского хозяйства,
специалистов высокотехнологического образования, развитие системы профессионально-технического образования;
6. развитие кадрового потенциала путём совершенствования системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров не только в РА,
но и переподготовка за рубежом для изучения мирового опыта, например, развития сельского и экотуризма и т. д.;
7. обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре занятости населения,
для чего необходимо развивать приоритетные отрасли экономики НКР, что решит
не только проблемы экономического развития, но и проблемы занятости и улучшение благосостояния населения;
8. проведение мероприятий по привлечению внутренних и внешних инвестиций, что
приведет к достижению сбалансированности предложения рабочей силы и числа
рабочих мест, создание благоприятного инвестиционного климата, равных условий
для развития бизнеса внутренних и внешних инвесторов, усиление действенности
трудового кодекса, отношений между работадателями и наемными работниками.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок труда в НКР еще не до конца сформирован. Не закончен процесс реформирования, идет еще переход к рыночным
отношениям. При этом существуют различные экономические факторы, которые сопровождают республику в процессе перехода к рынку, такие как инфляция, безработица,
падение производства, общий экономический спад, которые обуславливают нарушение
стабильности развития рынка труда НКР. Перед рынком труда НКР стоят важные задачи,
которые он должен достичь в перспективе, перед государством стоит проблема разработки и выработки действенных программ по регулированию рынка труда НКР. Прежде всего, необходимо снизить рост безработицы и инфляции, обеспечить оптимальные условия
занятости населения НКР, достичь высокого уровня жизни и многое другое.
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ԻՐԻՆԱ ԻՇԽԱՆՅԱՆ
ԼՂՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ
ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՓՈՒԼՈՒՄ
Հիմնաբառեր. աշխատուժ, աշխատանքային ռեսուրսներ,
աշխատանքի շուկա, աշխատանքի շուկայի
հիմնախնդիրներ, զբաղվածություն, գործազրկություն, աշխատանքի շուկայի կարգավորում, գործազրկության մակարդակ, աշխատանքային ռեսուրսների աճի տեմպեր, պետական կարգավորումը զբաղվածության
ոլորտում
Հոդվածում դիտարկվում են ԼՂՀ աշխատանքի շուկայի կայացման հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները: Այս հարցերն արդիական են, քանի որ շուկայական տնտեսության զարգացման արդի փուլում զբաղվածության հիմնախնդրի լուծումը և բնակչության կյանքի որակի
բարձրացումը պետության հիմնական գործառույթներից են:

IRINA ISHKHANYAN
LABOUR MARKET ISSUES IN NKR AND PATHS TO THEIR SOLUTIONS
IN MODERN PERIOD
Key Words: labour force, labour resources, labour market,
labour market issues, employment, unemployment, labour market regulation, unemployment level, labour resources growth rates,
employment sphere regulation
The article examines key issues of Labour Market establishment in NKR, and perspectives of its
development. Considered issues are urgent for at the current stage of market development the
employment problem solution and population life quality improvement are meant to be major
government functions at different stages of social development.
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