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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ
Հայաստանի «2011/12թ. Ազգային մրցունակության զեկույցը» պատրաստվել է «Տնտեսություն 
և արժեքներ» հետազոտական կենտրոնի (EV հետազոտական կենտրոն) և Ի-Վի Քոնսալթինգ 
ընկերության կողմից։

Զեկույցի հեղինակներն են`

Մանուկ Հերգնյանը (EV կենտրոնի նախագահ)

Սևակ Հովհաննիսյանը (EV կենտրոնի խորհրդի անդամ)

Սոնա Գրիգորյանը (EV կենտրոնի վերլուծաբան)

Գոհար Մալումյանը (EV կենտրոնի վերլուծաբան)

Հովհաննես Աթաբեկյանը (EV կենտրոնի վերլուծաբան)

Աշոտ Արզումանյանը (EV կենտրոնի վերլուծաբան)

Արմենուհի Առաքելյանը (EV կենտրոնի վերլուծաբան)

Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում գործընկերներին և հովանավորներին, որոնց 
ֆինանսական աջակցությամբ է հրապարակվում այս զեկույցը, մասնավորապես՝

ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող Ձեռնարկությունների 
զարգացման և շուկայի մրցունակության ծրագիր

Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը 
(ԳՄՀԸ)` Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման նախարարության անունից (BMZ)

«ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ՓԲԸ

ՍԹԱՐ առևտրային ցանց

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ

Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են սույն զեկույցի լույս 
ընծայմանը, հատկապես՝

•	Հայաստանի	Հանրապետության	կենտրոնական	բանկին	
Հայաստանի վարկանիշային համակարգի վերաբերյալ հոդվածի 
համար,

•	Հայաստանի	Հանրապետության	էկոնոմիկայի	նախարարությանը	
արդյունաբերական ընկերությունների շրջանակում հարցման 
կազմակերպմանն աջակցման համար, 

•	Արդյունաբերական	ընկերություններին	հարցման	մասնակցությանը	
ժամանակ տրամադրելու և պատրաստակամության համար:

© «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ
Հովսեփ Էմին 123, Երևան 0051, Հայաստան
Հեռ.` +374 10 219740
Էլ-փոստ` info@ev.am
www.ev.am, www.evconsulting.am



4

ՆԱԽԱԲԱՆ

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հարգելի ընթերցո՛ղ,

Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցն իր առանձնահատուկ նշանակությունն ունի 
Հայաստանի տնտեսական կարևորագույն խնդիրներին հասցեագրված անկախ և արհես-
տավարժ  վերլուծությունների շարքում:  

Մրցունակության վրա ազդող գործոնները բազմաթիվ են, և դրանց վերլուծությունը ենթադրում 
է հստակ մեթոդաբանության կիրառում, այլ երկրների և միջազգային փորձի համակողմանի 
և համադրելի ուսումնասիրություն: Զեկույցում արտացոլված մոտեցումները թույլ են տալիս 
հստակորեն գնահատել Հայաստանի դիրքը տարածաշրջանային և համաշխարհային գործըն-
թացների համատեքստում, նույնականացնել հաջողության գործոնները և բացթողումների հիմ-
նարար պատճառները, ինչպես նաև նշմարել կարևորագույն խնդիրները տնտեսական քա ղա-
քականության այլընտրանքների  ձևավորման գործում:

Նշված մարտահրավերները առանձնակի սրությամբ են շեշտադրում տնտեսության մրցունա-
կության բարձրացման հրամայականը: Այդ հրամայականից ելնելով՝ ՀՀ կառավարությունը 
իրականացնում է տնտեսական քաղաքականության շեշտադրումների վերանայում: Ի լրումն 
մակրո և միկրոտնտեսական միջավայրերի բարելավմանն ուղղած ջանքերին՝ կառավարությունը 
նախաձեռնել է տնտեսական աճի խթանմանն ուղղված առավել ակտիվ և նպատակային քաղա-
քականություն: Այն ենթադրում է արտահանման վրա հիմնված տնտեսական աճի խթանում, 
ոլորտային առավել հստակ գերակայությունների սահմանում, մասնավոր հատվածի հետ 
հա մա գործակցային արդյունավետ հարթակների ստեղծում և գործողությունների ներդաշ-
նակեցում: Այս առումով էական է մասնավոր հատվածի կողմից մրցունակության բարձրացմանն 
ուղղված ջանքերի մեծացումը ՝ մասնավորապես, կառավարման համակարգերի բարելավումը 
և արդիականացումը, ինչը հանդիսանում է այս զեկույցի կենտրոնական թեման: Սա, թերևս, 
Հայաստանում կառավարման պրակտիկայի բազմակողմանի գնահատման և այլ երկների հետ 
համադրման առաջին փորձն է: Զեկույցում առաջադրվում են կառավարման բարելավմանն 
ուղղված օրակարգային հարցեր և ուղղություններ հանրային և մասնավոր հատվածների համար:  
Հուսով ենք, այդ ուղղությունների և զեկույցում վեր հանված այլ կարևորագույն հարցերի քննար-
կումը կնպաստի պետության և մասնավոր հատվածի միջև արդյունավետ և տեղեկացված երկ-
խո սության խորացմանը:
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ՆԱԽԱԲԱՆ

ՆԻԿՈԼԱՍ ԲԼՈՒՄ

Սթեն ֆոր դի հա մալ սա րանի պրոֆեսոր  
Կա ռա վար ման հա մաշ խար հային հար ցում ծ րագ րի համահիմնադիր

Կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյու նը օ րա կար գային խն դիր է դար ձել ի նչ պես զար գա ցող, այն-
պես էլ զար գա ցած շատ ե րկր նե րում: Կա ռա վար ման պրակ տի կայի չա փումն ի րա գոր ծե լու նպա-
տա կով ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րի մի խումբ դա սա խոս նե րի ջան քե րով մշակ վել է կա ռա-
վար ման պրակ տի կայի չափ ման գոր ծիք՝ կա ռա վար ման հա մաշ խար հային հար ցու մը: 2001թ.-ից 
սկ սած մենք հա վա քագ րել ե նք կա ռա վար ման վե րա բե րյալ մի ջազ գային տվյալ նե րի ա ռա ջին 
լայ նա ծա վալ հեն քը՝ ի րա կա նաց նե լով մոտ 10,000 հար ցազ րույց աշ խար հի 20 ե րկր նե րում: Մեր 
հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ կա ռա վար ման պրակ տի կան է ա կա նո րեն տար բեր վում է ը ստ 
ըն կե րու թյուն նե րի և ե րկր նե րի, և դա բա ցատ րում է կոր պո րա տիվ կա տա րո ղա կա նի տար բե րու-
թյուն նե րի է ա կան մա սը:

 Մենք ող ջու նում ե նք Հա յաս տա նի ազ գային մր ցու նա կու թյան զե կույ ցի ներ կայիս թո ղար կու-
մը, ո րն է ա կան ներդ րում է Հա յաս տա նում կա ռա վար ման պրակ տի կայի օբյեկ տիվ գնա հատ ման 
հար ցում՝ հիմն վե լով Կա ռա վար ման հա մաշ խար հային հար ցման մե թո դո լո գիայի վրա: Դրա շնոր-
հիվ Հա յաս տա նը հայտն վեց այն ե զա կի զար գա ցող ե րկր նե րի ցան կում, որ տեղ կի րառ վել են կա-
ռա վար ման հա մաշ խար հային հար ցու մը: Դա ար տա ցո լում է ե րկ րի ին տե լեկ տո ւալ դի նա միզ մը: 

Հատ կա պես խրա խու սա կան է կա ռա վար ման պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը ե րկ րի մր ցու նա կու-
թյան հա մա տեքս տում: Սա զե կույ ցի կարևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է, ո րը ոչ միայն գնա-
հա տում է, այլև ա ռաջ է քա շում ե րկ րում կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լավ ման հա մա պար-
փակ օ րա կարգ: Հա մոզ ված եմ, որ զե կույ ցը ու նի բա վա րար հիմ քեր նման բա րե լա վում նե րի հա-
մար մտա վոր հար թա կի ձևա վոր մա նը նպաս տե լու հա մար:
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

 Հա յաս տա նի մր ցու նա կու թյան կա տա րո ղա կանը, որն աս տի ճա նա կան ան կում է գրան ցել 
2005թ. ի վեր, 2011թ. վե րա փոխ վել է դրա կա նի՝ ար տա ցո լե լով կա ռուց ված քային փո փո խու
թյուն նե րը: Սա կա րող է տն տե սա կան ի րա կա նու թյան՝ դե պի ա ռա վել հա վա սա րակշռ ված ի րա-
վի ճա կի փո փո խու թյան նշան  հան դի սա նալ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, մր ցու նա կու թյան հա մաշ խար-
հային ցու ցի չի դի նա մի կայի ա վե լի եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րը բա ցա հայ տում է տն տե սու թյան 
մեջ առ կա հա կա սա կան մի տում նե րը՝ նա խաճգ նա ժա մային ժա մա նա կա հատ վա ծում ար ձա նագ-
րե լով «աճ-մր ցու նա կու թյուն» պա րա դոքս: Ագ րե սիվ տն տե սա կան ա ճը ե րկ րում ու ղեկց վում էր 
մր ցու նա կու թյան կա տա րո ղա կա նի վատ թա րաց մամբ: Ճգ նա ժա մի ժա մա նա կա հատ վա ծում տն-
տե սա կան ակ տի վու թյան կտ րուկ ան կու մը չու նե ցավ նմա նա տիպ ազ դե ցու թյուն մր ցու նա կու թյան 
գնա հա տա կա նի վրա: 

2009թ.-ի տն տե սա կան ճգ նա ժա մը զս պեց տն տե սու թյան նախ կին ագ րե սիվ ա ճը, ի սկ մեկ շն չի 
հաշ վով ՀՆԱ ա ճը 2005-2010թթ. ըն թաց քում կազ մել է չա փա վոր 20%՝ Ա ՊՀ, Արևե լյան Եվ րո պայի և 
Մի ջին Արևել քի հա մե մատ վող ե րկր նե րի շար քում Հա յաս տա նը դա սե լով մի ջին կա տա րո ղա կան 
ու նե ցող նե րի թվին: 

Ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյամբ ո լորտ նե րի գե րա կա յու թյու նը ՀՆԱի կա ռուց ված քում դեռևս 
հան դի սա նում է Հա յաս տա նի տն տե սու թյան հիմ նա րար թե րու թյուն նե րից մե կը: Հա յաս տա նի 
ար տադ րո ղա կա նու թյամբ ա ռա ջա տար ե րեք ո լորտ նե րը (ֆի նան սա կան միջ նոր դու թյուն, հան քա-
գոր ծու թյուն և շի նա րա րու թյուն)  ը նդ գր կում են ե րկ րի զբաղ վա ծու թյան ըն դա մե նը 9%-ը, այ նինչ 
աշ խա տու ժի գրե թե կե սը կենտ րո նա ցած է նվա զա գույն ար տադ րո ղա կա նու թյուն ու նե ցող ե րեք 
ո լորտ նե րում:

 Հա յաս տա նում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը պայ մա նա վոր ված էր ի նչ պես ա ռան ձին ո լորտ
նե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան ցու ցա նիշ նե րի ա ճով, այն պես էլ ար դեն ա վե լի բարձր ար
տադ րո ղա կա նու թյուն ու նե ցող ո լորտ ներ զբաղ վա ծու թյան վե րա բաշխ մամբ:

2005-2010թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում մեկ աշ խա տո ղի հաշ վով ա վե լաց ված ար ժե քի ի րա կան 
ա ճը կազ մել է 17%: Այս փո փո խու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ե րեք հիմ նա րար ազ դե ցու թյուն նե րով. 

- Ս տա տիկ տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյու նը (ո րը նպաս տում է ը նդ հա նուր ար տադ րո ղա կա-
նու թյան փո փո խու թյան +15%-ին) ար տա ցո լում է ա ռա վել բարձր ընթա ցիկ ար տադ րո-
ղա կա նու թյուն ու նե ցող ո լորտ նե րի նշա նա կա լի դրա կան ներ գոր ծու թյու նը՝ ը նդ լայ նե լով 
նրանց բա ժի նը ը նդ հա նուր զբաղ վա ծու թյան ցու ցա նի շի մեջ:  

- Դի նա միկ տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյու նը (-8% փո փո խու թյուն) մատ նան շում է, որ տն տե-
սու թյա նը չի հա ջող վել նոր աշ խա տա տե ղերն ո ւղ ղել ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձր 
աճ ու նե ցող ո լորտ ներ: 

- Ներ քին տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյու նը (+10% փո փո խու թյուն) ար տա ցո լում է ա ռան ձին 
ո լորտ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան ը նդ հա նուր ա ճը: 

2005թ.ին հա ջոր դած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՄՀԶո ւմ Հա յաս տա նի զբա ղեց րած դիր քը 
մակ րոտն տե սա կան կա տա րո ղա կա նով վատ թա րա ցել է: Պե տա կան ֆի նանս նե րի ո լոր տում 
ան բա րեն պաստ զար գա ցում նե րը և գնա ճի հա մե մա տա բար բարձր  մա կար դակ նե րը ե ղել են 
վար կա նի շի նման ի ջեց մա նը նպաս տող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը: Այլ կա ռուց ված քային գոր ծոն-
նե րից են. 

- Վ ճա րային հաշ վեկշ ռի դեռևս է ա կան (սա կայն բա րե լավ վող) պա կա սուր դը տն տե սու-
թյան ան հա վա սա րակշ ռու թյան հիմ նա կան հա րու ցիչն է: 

- Ար տա սահ մա նից ե կող մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րից կախ վա ծու թյու նը դեռևս զգալի է: 

- Ե կամ տի և սպառ ման մա կար դա կի միջև ան հա վա սա րու թյու նը զգա լի է:
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 Մյուս կող մից, Հա յաս տա նը գրան ցել է ներդ րում նե րի տպա վո րիչ աճ, ո րը կա րող է ա պա գա 
ա ճի լավ հիմք հան դի սա նալ:  ՀՆԱ-ո ւմ հա մա խառն կա պի տա լի կու տակ ման մաս նա բաժ նի ցու-
ցա նի շով Հա յաս տա նը ա ռա ջա տար ե րկր նե րի շար քում է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս նե րու ժի կի րա-
ռու մը կախ ված է ներդ րու մային ըն թա ցիկ պորտ ֆե լից և դրանց կենտ րո նաց ման ո լորտ նե րից: 

Վեր ջին 5-6 տա րի նե րի ըն թաց քում տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը են թարկ վել է հիմ նա րար 
տրա մա բա նու թյան է ա կան փո փո խու թյուն նե րի.

-  Փուլ 1 (2005-2008) – Ի ներ ցիա. Պե տա կան քա ղա քա կա նու թյունն ո ւղղ ված է բա ցա ռա-
պես հա մա պա տաս խան մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը, ո րը են թադր վում էր, որ ի նք նըս տին-
քյան կհան գեց նի հե տա գա տն տե սա կան ա ճի: 

- Փուլ 2 (2008-2010) – Հր դեհի մարում: Քա ղա քա կա նու թյան ար ձա գան քը տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մին ա վան դա կան մե թոդ նե րի (ի նչ պես օ րի նակ՝ մեղմ դրա մա վար կային քա ղա-
քա կա նու թյուն) և նոր ժա մա նա կա վոր տար րե րի (ի նչ պես օ րի նակ՝ ա ռան ձին ըն կե րու-
թյուն նե րին ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն) հա մակ ցու թյուն էր: 

- Փուլ 3 (2010-2011) – Հայե ցա կար գային մո տե ցում նե րի ար մա տա կան տե ղա շարժ: Ան ցում 
ա ռա վել նա խա ձեռ նո ղա կան, հա մա գոր ծակ ցող քա ղա քա կա նու թյան: Մո տեց ման ան-
կյու նա քա րը հան դի սա նում են պե տու թյուն-մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հար թակ ներն ու նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ո լոր տային ո ւղղ վա ծու թյու նը՝ ար տա հան ման 
խթան մանն ո ւղղ ված ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում:   

Երկ րում նկատ վում է միկ րոտն տե սա կան հիմքերի աս տի ճա նա կան փո փո խու թյուն:  «Երկ-
րորդ սերն դի» բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մամբ միկ րո մի ջա վայ րը վե րած վեց քա ղա քա կա նու-
թյան հիմ նա կան կի զա կե տի: Թեև բա րե փո խում նե րը բարձ րաց րե ցին վար չա կան են թա կա ռուց-
ված քի ար դյու նա վե տու թյու նը, սա կայն հար կային և մաք սային վար չա րա րու թյու նը շա րու նա կում 
է մնալ որ պես խո չըն դոտ: Են թա կա ռուց ված քային հա մա կար գը կա յուն բա րե լա վում է գրան ցել` 
թե պետ հիմ նա կան ար տա հան ման շու կա նե րի հետ կա պի հիմ նախն դի րը դեռևս լու ծում չի ստա-
ցել: 

Հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րում ի րա կա նաց ված կա ռա վար ման փոր ձի ը նդ գր կուն հե տա զո
տու թյու նը բա ցա հայ տում է աշ խար հի լա վա գույն փոր ձի հետ ու նե ցած է ա կան տար բե րու
թյուն նե րը: Հե տա զո տու թյու նը, ո րը հիմն ված է կա ռա վար ման հա մաշ խար հային հարց ման (World 
Management Survey) մե թո դո լո գիայի վրա և ի րա կա նաց վել է «Ի-Վի Քոն սալ թին գի» կող մից շուրջ 
50 ար տադ րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում, գնա հա տել է գոր ծըն թաց նե րի, թի րախ նե րի սահ-
ման ման և տա ղան դի կա ռա վար ման մո տե ցում նե րը: Հա յաս տա նը զի ջում է հա մե մատ վող 21 
ե րկր նե րին՝ ու նե նա լով 2.46 մի ջին գնա հա տա կան՝ հա մաշ խար հային մի ջին 2.99 և հա մե մատ վող 
Իռ լան դիայի մի ջին 2.89 գնա հա տա կան նե րի հետ հա մե մա տած: Տար բե րու թյու նը է ա կան է հատ-
կա պես գոր ծըն թաց նե րի և թի րախ նե րի կա ռա վար ման և է ա կա նո րեն քիչ՝ տա ղան դի կա ռա վար-
ման  ո լոր տում, որ տեղ Հա յաս տա նը ա ռաջ է այն պի սի ե րկր նե րից ի նչ պի սիք են Ար գեն տի նան, 
Բրա զի լիան, Հու նաս տա նը և Պոր տու գա լիան: 

Կա ռա վար ման պրակ տի կայի տար բե րու թյուն նե րը բա ցատր վում են կա ռուց ված քային գոր
ծոն նե րով: Հա յաս տա նում ըն կե րու թյուն նե րի փոքր չա փը, ըն տա նի քին պատ կա նող և ըն տա նի-
քի կող մից կա ռա վար վող ըն կե րու թյուն նե րի գե րա կա յու թյու նը, կա ռա վար չա կան հմ տու թյուն նե րի 
պա կա սը, ան դրազ գային կոր պո րա ցիա նե րի (ԱԱԿ-նե րի) սահ մա նա փակ ներ կա յու թյու նը նպաս-
տում են կա ռա վար ման բնա գա վա ռում հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րի թե րի կա տա րո ղա կա նին  
հա մաշ խար հային մա կար դա կով: 

Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի և ԱԱԿնե րի տե ղա կան մաս նա ճյու ղե րի միջև առ կա է կա ռա
վար մամբ պայ մա նա վոր ված ար տադ րո ղա կա նու թյան է ա կան տար բե րու թյուն:   Տար բե րու-
թյուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառ ներն են այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սին են եր կա րա ժամ կետ 
ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման մո տե ցում նե րը, վեր ջի նիս փոխ կա պակց վա ծու թյու նը ա մե նօ-
րյա գոր ծըն թաց նե րին, շու կա յա վա րու թյու նը, կա տա րո ղա կա նի կա ռա վա րու մը, գոր ծըն թաց նե րը, 
մարդ կային ռե սուրս նե րը և ՏՏ, ի նչ պես նաև կոր պո րա տիվ կա ռա վա րու մը:   
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Կա ռա վար ման բա րե լա վու մը բարձր ե կամ տա բեր ներդ րում է:  Կա ռա վար ման հա մա կար գի հե-
տա զո տու թյուն նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վել են 21 ե րկր նե րում, պար զա բա նում են, որ կա ռա վար-
ման գնա հա տա կա նի 1 միա վոր ա ճը հան գեց նում է ար տադ րո ղա կա նու թյան 6%, վա ճառ քի 2.3% և 
կա պի տալ ներդ րում նե րի 2.8% ա ճի: 

Հա յաս տա նում կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե լավ ման օ րա կար գը:  Հա յաս տա նում ա ռա վել 
բա րեն պաստ կա ռա վար ման փոր ձի տա րա ծու մը են թադ րում է պե տա կան և մաս նա վոր հատ վա-
ծի ջան քե րի հա մա տե ղում և ներ դաշ նա կե ցում: Այս հա մա տեքս տում  ա ռա ջարկ վում է հայե ցա-
կար գային մո տե ցում: 

ՇԱՀԱԴՐԴՈՒՄ ՍԵՐՄԱՆՈՒՄ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄ

Պետական 
հատվածի 
օրակարգը

Մասնավոր 
հատվածի 
օրակարգը

Ցանցերի խթանում 

Հաջողության 
հրապարակայանացում

ԱԱԿ-ների մուտքի 
խրախուսում

Գործարար կրթության 
նորացում

Կորպորատիվ 
կառավարման խթանում

Մրցակցության խթանում 
 
 

Անուղղակի խթաններ

Արտաքին 
գործակալների 

ներգրավում 

Տարածում 
կազմակերպությունով

Մարդկանց 
փոփոխություն

Գործընթացների 
փոփոխություն

Կառուցվածքային 
փոփոխություն

Ներքին ճնշում

 
Արտաքին ճնշում

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լա վու մը եր կա րատև գոր ծըն թաց է: Հա ջո ղու թյու նը չափ վում է 
ոչ թե դիսկ րետ ցու ցա նիշ նե րով, այլ ազ դան շան նե րով՝ ո րոնք նախ նա կան վկա յա կո չումն են առ 
այն, թե ա րդյոք ճիշտ ու ղու վրա ե նք գտն վում: Որ պես ա ռա վել տե սա նե լի ազ դան շան ներ են պե-
տա կան և մաս նա վոր հատ վա ծի, ի նչ պես նաև հենց գոր ծա րար հա մայն քի մեջ ի րա կա նաց վող 
ե րկ խո սու թյուն նե րի բնույթն ու է ու թյու նը:

Արդյունավետության և արտադրողականության խնդիրների, նոր կառավարման գաղափարների 
գերակշռումը պետական և մասնավոր հատվածների երկխոսությունում առաջընթացի ազդակի 
լավ օրինակ է:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի ե րկ խո սու թյան շր ջա նակ նե րում ա կն հայ տո րեն գե րիշ-
խում են ո րոշ թե մա ներ, որ հիմ նա կա նում վե րա բե րում են կար գա վո րող մի ջա վայ րին, հատ կա-
պես հար կային և մաք սային վար չա րա րու թյա նը: Սրանք կարևոր հիմ նա հար ցեր են, այ նու հան-
դերձ դրանց լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ օ րա կար գը և քայ լե րը բա վա կա նին ա կն հայտ են: Հարկ 
է գոր ծել: Գա ղա փա րա կան մտո րում նե րը շատ օգ տա կար չեն լի նի:  

Հա յաս տա նի ազ գային մր ցու նա կու թյան զե կույ ցի այս թո ղար կու մը նպա տակ ու նի նպաս տել այդ 
ե րկ խո սու թյան օ րա կար գի ը նդ լայն մա նը:  Այն փոր ձում է մատ նան շել այդ օ րա կար գում մր ցու նա-
կու թյան հա մար այն պի սի հիմ նա րար հար ցեր ը նդ գր կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ի նչ պի սին են ար-
տադ րո ղա կա նու թյու նը և կա ռա վար ման պրակ տի կա նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը:  Ազ գային մր ցու-
նա կու թյունն ի վեր ջո կախ ված է յու րա քան չյուր ա ռան ձին վերց րած ըն կե րու թյան ար տադ րո ղա-
կա նու թյան ցու ցա նիշ նե րի կու մու լյա տիվ է ֆեկ տից: Ցույց է տր ված, որ կա ռա վար ման պրակ տի-
կան վճ ռո րոշ դեր է խա ղում ա ռան ձին ըն կե րու թյան ար տադ րո ղա կա նու թյան հար ցում: Ա ռա ջին 
ան գամ Զե կույ ցը փորձ է ա նում գնա հա տել կա ռա վար ման պրակ տի կան հա յաս տա նյան ըն կե րու-
թյուն նե րում և հա մե մա տել դրանք հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձի հետ:  Զե կույ ցը ներ կա-
յաց նում է տար բե րու թյուն նե րը, վեր լու ծում է պատ ճառ նե րը և ա ռա ջադ րում օ րա կար գային հար-
ցեր պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի հա մար` բա ցա հայտ ված խն դիր նե րի լուծ ման ա կն կա-
լի քով: Շատ հա ճախ մր ցու նա կու թյան ցածր մա կար դա կը միայն գոր ծա րար մի ջա վայ րի թե րու-
թյուն նե րով բա ցատ րե լը,  ը ստ է ու թյան, ներ քին խն դիր նե րի պատ ճառ նե րը ար տա քի նով բա ցատ-
րե լու փորձ է: Զեկույցը փորձ է ա նում ցույց տալ, որ ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը զս պող ո րոշ 
հիմ նա րար գոր ծոն ներ ար մա տա ցած են ըն կե րու թյուն նե րի ներ սում առ կա մո տե ցում նե րում,  և որ 
մաս նա վոր հատ վա ծի կա տա րե լա գոր ծումն ի նք նին լուրջ մար տահ րա վեր է:  

Զե կույցն ան դրա դառ նում է 2005թ.-ից ի վեր մր ցու նա կու թյան ա ռու մով  Հա յաս տա նի կա տա րո-
ղա կա նին: Հարկ է դի տար կել միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ մի տում նե րը`  մր ցու նա կու թյան 
դի նա մի կան ա վե լի ճիշտ ը մբռ նե լու հա մար:  Վեր լու ծու թյան այս պի սի միջ նա ժամ կետ կտր վածքն 
ը նդ գծում է  ոչ միայն ա վե լի ա րագ, այլև կա ռուց ված քի ա ռու մով ա ռողջ տն տե սա կան ա ճի է ա կան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը:



10

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

 

  Հա յաս տա նի մր ցու նա կու թյան կա տա րո ղա կա նը, որն աս տի ճա նա կան ան կում է 
գրան ցել 2005թ. ի վեր, 2011թ. վե րա փոխ վել է դրա կա նի՝ ար տա ցո լե լով կա ռուց
ված քային փո փո խու թյուն նե րը: 

2011թ.-ին Հա յաս տա նը զգա լի ո րեն բա րե լա վել է իր մր ցու նա կու թյան դիր քը նա խորդ ՄՀԶ ուսում-
նա սի րու թյան հա մե մատ (2010թ.): 2011թ.-ին մր ցու նա կու թյան կա տա րո ղա կա նով Հա յաս տա նը 
զբա ղեց րել է 92-րդ տե ղը 142 ե րկր նե րի մեջ` 2010թ.-ի ար դյունք նե րի հա մե մատ 6 միա վո րով իր 
դիր քի բա րե լավ ման և ը նդ հա նուր գնա հա տա կա նի 4%-ա նոց  ա ճի ար դյուն քում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, Մր ցու նա կու թյան հա մաշ խար հային ցուց չի (ՄՀՑ-ի) և ՀՆԱ-ի դի նա մի կայի 
ա վե լի եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րը բա ցա հայ տում է տն տե սու թյան մեջ առ կա հա կա սա կան 
մի տում նե րը: Թեև նախ կի նում ագ րե սիվ տն տե սա կան ա ճը ե րկ րում ու ղեկց վում էր մր ցու նա կու-
թյան կա տա րո ղա կա նի վատ թա րաց մամբ, տն տե սա կան ակ տի վու թյան վեր ջին շր ջա նի կտ րուկ 
ան կու մը չու նե ցավ նմա նա տիպ ազ դե ցու թյուն մրցունակության վրա: Մի կողմից սա են թադրում 
է, որ նախկինում տնտեսական աճի տպավորիչ տեմպերը չէին հանդիսանում մրցու նա  կության 
հիմնարար ցուցանիշների բարելավման արդյունք: Մյուս կողմից կրկին անգամ ընդգծվում է այն 
փաստը, որ մրցունակության մակարդակը տնտեսության միջնաժամկետ, այլ ոչ թե կար ճա ժամ-
կետ զարգացումների արտացոլումն է, ուստի 2009թ.-ին գրանցված տնտեսական անկու մը չէր 
կարող անմիջապես հանգեցնել մրցունակության հիմքերի վատթարացմանը Հայաս տանում:  

2008թ.-ից դիտ վող ան կման մի տում նե րի հա մա տեքս տում 2011թ.-ին գրանց վել է 4.6% չա փա վոր, 
բայց խոս տում նա լից աճի տեմպ: Այս պի սով հա կա դարձ վում է նա խորդ զե կույց նե րում դիտ վող 
«աճ-մր ցու նա կու թյուն» պա րա դոք սը: 2011թ.-ն ա ռա ջին տա րին էր, ե րբ մր ցու նա կու թյան և տն-
տե սու թյան կա տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րը փոխ վել են նույն ո ւղ ղու թյամբ, ին չը կա րող է մատ-
նան շել ան ցում տն տե սա կան ի րա կա նու թյան ա ռա վել հա վա սա րակշռ ված վի ճա կի: Վերս տին սա 
ը նդ գծում է մր ցու նա կու թյան հիմ նա րար ցու ցա նիշ նե րի փո փո խու թյուն նե րի ըն թաց քին հետևե լու 
կարևո րու թյու նը` դ րա վաղ նշան նե րը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով: Այս զե կույ ցում մենք կենտ րո-
նա ցել ե նք մր ցու նա կու թյան` իր կարևո րու թյամբ ա ռանձ նա ցող ո րո շիչ գոր ծո նի, այն է` ար տադ րո-
ղա կա նու թյան վեր լու ծու թյան վրա:  

ՊԱՏԿԵՐ 1-1. ՀՆԱ-ի դինամիկան և համաշխարհային մրցունակության Հայաստանի 
վարկանիշները, 2005-2011թթ.
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Աղբյուր`  ԱՎԾ, ՀՏՖ



11

Մր ցու նա կու թյան ցու ցա նիշ նե րի փո փո խու թյուն նե րը հիմ նա կա նում հա մա սեռ չեն ե ղել: 

Մր ցու նա կու թյան մա կար դա կի հա մե մա տու թյու նը (2011թ.-ը` 2005թ.-ի հետ) ը ստ հիմ նա կան հե նա-
սյու նե րի ցույց է տա լիս մր ցու նա կու թյան ցու ցա նիշ նե րի բա վա կա նին ան կա նոն դի նա մի կա: Ո րոշ 
հե նա սյու ներ, ի նչ պի սին են ի նս տի տուտ նե րը, ֆի նան սա կան շու կայի կա տա րե լա գործ վա ծու թյու-
նը և շու կայի չա փը, դրսևո րել են կա յու նու թյուն ի րենց զբա ղեց րած դիր քե րում: Են թա կա ռուց-
վածք նե րի ը նդ հա նուր ո րա կը ցու ցա բե րել է կա յուն բա րե լա վում 2005-2011թթ. ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում: Միա ժա մա նակ, մր ցու նա կու թյան ցու ցա նիշ նե րի դի նա մի կան ո րոշ հատ ված նե-
րում (ապ րանք նե րի շու կայի ար դյու նա վե տու թյուն, գոր ծա րա րու թյան կա տա րե լա գործ վա ծու թյուն 
և նո րա րա րու թյուն) կա րե լի է բա ժա նել եր կու փու լի. ան կում մինչև 2008-2009թթ. և դրան հա ջոր-
դած աս տի ճա նա կան բա րե լա վում: Մակ րոտն տե սա կան կա յու նու թյան հե նա սյան զգա լի վատ թա-
րա ցու մը 2008թ.-ից ի վեր հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի ար դյուն քում մակ րոտն տե-
սա կան վատ թա րա ցող ցու ցա նիշ նե րի ան մի ջա կան ար տա ցո լումն է: 

 Տա րա ծաշր ջա նային կտր ված քով Վրաս տա նի ա ռա ջըն թացն ակ նա ռու է, հատ կա պես այն հատ-
ված նե րում, որ տեղ վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում վար վել է ին տեն սիվ բա րե փո խում նե րի քա-
ղա քա կա նու թյուն:   

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-1. Մրցունակության հենասյուների դիրքային փոփոխությունները,  
2011 և 2005թթ.

Հենասյուն

Հայաստան Ադրբեջան Վրաստան

2011 Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ) 2011 Փո փո խու թյուն 

11/05 (տեղ) 2011
Փո փո խու թյուն 

11/05 (տեղ)

Ինստիտուտներ 83 0 68 -1 60 +27

Ենթակառուցվածքներ 77 +8 73 -19 68 +25

Մակրոտնտեսական 
կայունություն

114 -31 16 +7 137 -42

Առողջապահություն և 
տարրական կրթություն

94 -19 105 -15 67 +20

Բարձրագույն կրթություն և 
վերապատրաստում

76 -3 75 +1 88 -10

Ապրանքային շուկայի 
արդյունավետություն

108 -23 79 +13 74 +20

Աշխատաշուկայի 
արդյունավետություն

34 0 14 +26 32 +21

Ֆինանսական շուկայի 
կատարելագործվածություն

95 +8 94 -12 99 -4

Տեխնոլոգիական 
պատրաստվածություն 

88 -1 74 +4 100 0

Շուկայի չափ 115 -15 75 -5 106 -5

Գործարարության 
կատարելագործվածություն 

107 -34 73 -8 110 -4

Նորարարություն 112 -46 60 -9 118 -28

Աղ բյուր` ՀՏՖ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐ ՔԸ1 

 

Հա յաս տա նի բա րե կե ցու թյան տար բե րու թյու նը հա մե մատ վող ե րկր նե րի հետ մե
ծա մա սամբ պայ մա նա վոր ված է աշ խա տու ժի ար տադ րո ղա կա նու թյան տար բե
րու թյուն նե րով:

 Մեկ շն չի հաշ վով ՀԱԱ-ի տրո հումն ը ստ բա ղադ րիչ նե րի ցույց է տա լիս, որ հենց աշ խա տան քի 
ար տադ րո ղա կա նու թյունն է (մեկ աշ խա տո ղի ստեղ ծած հա վե լյալ ար ժե քը) ըն կած Հա յաս տա-
նի և հա մե մատ վող ե րկր նե րի` Իռ լան դիայի և Իս րայե լի միջև է ա կան տար բե րու թյան հիմ քում: 
Այս պես, զբաղ վա ծու թյան և ժո ղովր դագ րա կան գոր ծոն նե րով հիմ նա վոր վում է բա րե կե ցու-
թյան մա կար դակ նե րի (ՀԱԱ) միջև խզ ման շուրջ 10%-ը միայն: Սա նշա նա կում է, որ տն տե սա կան 
ա ճի քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է մե ծա պես կարևո րի աշխատանքի արտադրողականության 
արժեքաստեղծ գործոնը և ան դրա դառ նա Հա յաս տա նում դրա նեղ տե ղե րին:  

ՊԱՏԿԵՐ 1-2. Մեկ շնչին ընկնող Համախառն ավելացված արժեքի (ՀԱԱ-ի)  խզման տրոհումը` 
արտահայտված ԳՊ  ԱՄՆ դոլարով, համեմատություն Իռլանդիայի հետ, 2010թ.
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~$31,800

Մեկ շնչի 
հաշվով ՀԱԱ 
Հայաստան 

Արտադրողականություն
(արտադրանքը մեկ 

աշխատողի հաշվով)

Զբաղվածության 
գործակից 

(աշխատունակ 
բնակչության 

թվում)

Աշխատուժի 
ներգրավվածություն  

(աշխատունակ 
տարիքի բնակչության 

կշիռը ընդհանուր 
բնակչության թվում)

Մեկ շնչի  
հաշվով ՀԱԱ 
Իռլանդիա

Աղ բյուր` Ա ՎԾ, ԱՄԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, ՏՀԶԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, Իռ լան դիայի վի ճա կագ րու թյան կենտ-
րո նա կան գրա սե նյակ, EV վեր լու ծու թյուն 
Նշում. Տոկոսային մասնաբաժինները ներկայացնում են յուրաքանչյուր գործոնի՝ ընդհանուր խզմանը նպաստելու չափը: 
Ընդհանուր խզումը վերցված է որպես 100%: Թվերի կլորացման հետևանքով հանրագումարը կարող է չկազմել 100%:

ՊԱՏԿԵՐ 1-3. Մեկ շնչին ընկնող ՀԱԱ-ի  խզման տրոհումը` արտահայտված ԳՊ  ԱՄՆ 
դոլարով, համեմատություն Իսրայելի հետ, 2010թ.

25,000

20,000

15,000

90% 6% 3%

10,000

5,000

0

Խզում` 
~$16,500

Արտադրողականություն
(արտադրանքը մեկ 

աշխատողի հաշվով)

Զբաղվածության 
գործակից 

(աշխատունակ 
բնակչության 

թվում)

Աշխատուժի 
ներգրավվածություն  

(աշխատունակ 
տարիքի բնակչության 

կշիռը ընդհանուր 
բնակչության թվում)

Մեկ շնչի  
հաշվով ՀԱԱ 

Իսրայել

Մեկ շնչի 
հաշվով ՀԱԱ 
Հայաստան 

Աղ բյուր` Ա ՎԾ, ԱՄԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, ՏՀԶԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, Իս րայե լի վի ճա կագ րու թյան կենտ րո-
նա կան բյու րո, EV վեր լու ծու թյուն 
Նշում. Տոկոսային մասնաբաժինները ներկայացնում են յուրաքանչյուր գործոնի՝ ընդհանուր խզմանը նպաստման չափը: 
Ընդհանուր խզումը վերցված է որպես 100%: Թվերի կլորացման հետևանքով հանրագումարը կարող է չկազմել 100%:

1 Վերլուծություններն արված են վերջին հասանելի տվյալների հիման վրա: Միջերկրային համեմա տու թյուն-
ների համար շատ տեղերում օգտագործված են 2010թ. տվյալները:  
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 Տնտեսության կառուցվածքն առանցքային է արտադրողականության համար 

Տն տե սու թյան տար բեր ո լորտ նե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան ցու ցա նիշ ներն է ա կա նո րեն տար-
բեր վում են մի մյան ցից:  Ներ կա յումս ե րկ րի հարս տու թյան ճն շող մա սը ստեղծ վում է եր կու 
ո լորտ նե րում` ծա ռա յու թյուն ներ և գյու ղատն տե սու թյուն, սա կայն վեր ջին տա րի նե րին նշա նա կա-
լի ո րեն բարձ րա ցել է ար դյու նա բե րու թյան մաս նա բա ժի նը: 

ՊԱՏԿԵՐ 1-4. Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը, % ՀԱԱ-ի մեջ, 2011թ.

 

Ծառայություններ 
46%

Գյուղատնտեսություն 
23%

Արդյունաբերություն 
(բացառությամբ 

մշակող 
արդյունաբերության) 

7%

Մշակող 
արդյունաբերություն 

10%

Շինարարություն 
14%

Աղ բյուր` Ա ՎԾ

 Հա յաս տա նում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա մե նա բարձր մա կար դա կը գրանց վել է ար տա հան-
ման ո ւղղ վա ծու թյամբ ճյուղերում (օրինակ՝ հանքարդյունաբերություն), ի նչ պես նաև այն ո լորտ-
նե րում, որ տեղ զգա լի է օ տա րերկ րյա սե փա կա նու թյան ներ կա յու թյու նը (օրինակ՝ ֆինանսական 
միջնորդություն): Վեր ջինս, որ տն տե սու թյան մեջ ար տադ րո ղա կա նու թյան ա մե նա բարձր մա կար-
դակն ու նի, այլ ո լորտ նե րից ա ռանձ նա նում է կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րով և 
աշ խա տու ժի նե րու ժի օգ տա գործ ման ա ռա վել բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ: 

Ա ռան ձին ո լորտ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի հետ մեկ տեղ, տնտեսության կա-
ռուց ված քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու նեն հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն տն տե սու թյան մեջ 
ար տադ րո ղա կա նու թյան  ը նդ հա նուր մա կար դա կի վրա: Այս պի սով,  աշ խա տա շու կայի կա ռուց-
վածքն ո ւր վագ ծում է աշ խա տու ժի խիստ ա նար դյու նա վետ բաշ խում տնտեսական ճյուղերի միջև: 
Ներ կա յումս Հա յաս տա նի ե րեք ա մե նաար տադ րո ղա կան ո լորտ նե րին (ֆի նան սա կան միջ նոր դու-
թյուն, հան քարդյունաբերու թյուն և շի նա րա րու թյուն) բա ժին է ը նկ նում ե րկ րում ը նդ հա նուր զբաղ-
վա ծու թյան ըն դա մե նը  9%-ը: Միև նույն ժա մա նակ, աշ խա տու ժի ճիշտ կե սը կենտ րո նա ցած է ար-
տադ րո ղա կա նու թյան ա մե նա ցածր մա կար դակ ու նե ցող ե րեք ո լորտ նե րում (կա ցու թյան և հան-
րային սնն դի կազ մա կեր պում, գյու ղատն տե սու թյուն և կր թու թյուն): 
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 ՊԱՏԿԵՐ 1-5. Արտադրողականությունը (մեկ աշխատողի հաշվով ավելացված արժեքը) 
ընթացիկ գներով, ՀՀ դրամ, և զբաղվածության մեջ մասնաբաժինն ըստ ոլորտների, %, 

2010թ. 

Ֆինանսական միջնորդություն

Հանքարդյունաբերություն

Շինարարություն

Անշարժ գույք, բիզնես 
ծառայություններ

Մշակող արդյունաբերություն

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր

Տրանսպորտ և 
հեռահաղորդակցություն

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի 
արտադրություն և բաշխում

Առողջապահություն և սոցիալական 
աշխատանք

Պետական կառավարում

Սոցիալական և այլ ծառայություններ

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

Գյուղատնտեսություն

Կրթություն

- 4,000,000 8,000,000 12,000,000

1%

1%

7%

3%

6%

9%

6%

4%

4%

6%

3%

2%

39%

9%

Աշխատանքի արտադրողականություն Մասնաբաժինն ընդհանուր 
զբաղվածության մեջ

Աղ բյուր` Ա ՎԾ 
Նշում. Այս պատկերում ներկայացված հաշվարկների համար օգտագործված են ԱՎԾ-ի “Աշխատանքի շուկայի 
ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքների” հրապարակման ցուցանիշները: 
Քանի որ 2005թ.-ի համար հարցման՝ աշխատաշուկային վերաբերող տվյալները հասանելի չեն, սույն զեկույցում 
զետեղված աշխատուժի և արտադրողականության փոփոխությունների վերլուծությունները կատարված են վարչական 
հաշվետվությունների արդյունքների հիման վրա, որոնք հրապարակվում են ԱՎԾ-ի կողմից:

 Հա յաս տա նի աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան ցու ցա նիշ նե րի հա մե մա տու թյու նը Իռ լան-
դիայի հետ ցույց է տա լիս նշա նա կա լի խզում տն տե սու թյան գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում` ա վե լի 
քան 80%-ի չա փով: Մաս նա վո րա պես, Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան և ար դյու նա բե րա կան հատ-
ված նե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան աչ քի ը նկ նող բարձր մա կար դակ նե րը պայ մա նա վոր ված են 
այս ո լորտ նե րում օ տա րերկ րյա սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ա ռա վել ար տադ րո ղա կան ըն-
կե րու թյուն նե րի գե րակշ ռու թյամբ: Հա յաս տան-Իս րայել ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ-
նե րի տար բե րու թյուն ներն ա վե լի չա փա վոր են Հա յաս տան-Իռ լան դիա տար բե րու թյան հա մե-
մատ: Ու շագ րավ է, որ շի նա րա րու թյան ո լոր տը Հա յաս տա նում տն տե սու թյան մյուս ճյուղերի մեջ 
առանձնանում է թե՛ Իռլանդիայի և թե՛ Իսրայելի համադրելի ոլորտների նկատմամբ նվազագույն 
խզմամբ: 
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ՊԱՏԿԵՐ 1-6. Աշխատանքի արտադրողականությունն ընթացիկ գներով (մեկ աշխատողի 
հաշվով ավելացված արժեքը)` արտահայտված ԳՊ ԱՄՆ դոլարով, 2010թ. 

Համեմատություն Իռլանդիայի հետ

$
Հայաստան Խզումը Իռլանդիայի նկատմամբ

-88%

-78%

-86%

-61%

-60%

25%

-82%

50,000-50,000 100,000 150,000 200,0000

Արդյունաբերություն

Ֆինանսական և բիզնես 
ծառայություններ

Պետական կառավարում, 
կրթություն, առողջապահություն 
և սոցիալական ծառայություններ

Տրանսպորտ և կապ

Առևտուր, հյուրանոցներ և 
ռեստորաններ

Շինարարություն

Գյուղատնտեսություն

Համեմատություն Իսրայելի հետ

 
$ -50,000

Հայաստան Խզումը Իսրայելի նկատմամբ

-56%

-67%

-78%

-63%

-40%

-6%

-91%

50,000 100,000 150,000 200,0000

Արդյունաբերություն

Ֆինանսական և բիզնես 
ծառայություններ

Պետական կառավարում, 
կրթություն, առողջապահություն 
և սոցիալական ծառայություններ

Տրանսպորտ և կապ

Առևտուր, հյուրանոցներ և 
ռեստորաններ

Շինարարություն

Գյուղատնտեսություն

Աղ բյուր` Ա ՎԾ, ԱՄԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, ՏՀԶԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, Իռ լան դիայի վի ճա կագ րու թյան կենտ-
րո նա կան գրա սե նյակ,  Իս րայե լի վի ճա կագ րու թյան կենտ րո նա կան բյու րո, EV վեր լու ծու թյուն 

Հա մե մատ վող ե րկր նե րի հետ Հա յաս տա նի աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան խզ ման տրո-
հու մը ցույց է տա լիս, թե ի նչ չա փով է ո լորտ նե րից յու րա քան չյու րը նպաս տում ը նդ հա նուր տար-
բե րու թյա նը: Ա վե լին, հաշ վարկ նե րը ոչ միայն նե րա ռում են Հա յաս տա նի և հա մե մատ վող ե րկ րի 
տն տե սու թյան ո լորտ նե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի միջև բա ցար ձակ տար բե-
րու թյուն նե րը, այլև ներ կա յաց նում տնտեսության ո լոր տային կա ռուց ված քի ազ դե ցու թյու նը (այն 
է՝ եր կու տն տե սու թյուն նե րի ու նա կու թյուն նե րի տար բե րու թյու նը ա վե լի բարձր ար տադ րո ղա կա-
նու թյամբ ո լորտ նե րում ա վե լի շատ աշ խա տան քային ռե սուրս ներ կենտ րո նաց նե լու գործում): 
Այս տե սան կյու նից կա տար ված վեր լու ծու թյու նից հս տակ երևում է, որ ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տը 
զգա լի ո րեն նպաս տել է Հա յաս տա նի աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան ը նդ հա նուր խզ մա նը` 
և՛ Իռ լան դիայի, և՛ Իս րայե լի հետ հա մե մա տու թյան պա րա գա յում: Հա յաս տա նի և Իս րայե լի գյու-
ղատն տե սու թյան հատ վա ծի գրան ցած ար դյունք նե րի տար բե րու թյու նը հս կա յա կան է` դարձ նե լով 
ո լոր տը ար տադ րո ղա կա նու թյան ը նդ հա նուր խզ մա նը նպաս տող գե րիշ խող գոր ծոն: 

Տնտեսության ո լոր տային ան բա րեն պաստ կա ռուց ված քով է պայ մա նա վոր ված Հա յաս տա նի և Իռ-
լան դիայի աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի միջև խզ ման մոտ մեկ եր րոր դը: 
Միև նույն ժա մա նակ, ո լոր տային կա ռուց ված քը դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նի Իս րայե լի հետ հա մե-
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մա տու թյան պա րա գա յում: Այս մի տու մը պայ մա նա վոր ված է Իս րայե լի տն տե սու թյան մեջ գյու-
ղատն տե սա կան հատ վա ծի ու նե ցած դե րով: Ամ բողջ տն տե սու թյան մեջ ար տադ րո ղա կա նու թյան 
ա մե նա բարձր մա կար դա կի հետ մեկ տեղ` ո լոր տին բա ժին ը նկ նող զբաղ վա ծու թյու նը չն չին է:

ՊԱՏԿԵՐ 1-7. Աշխատանքի արտադրողականության (մեկ աշխատողի հաշվով ավելացված 
արժեքը) խզման տրոհումն ըստ ոլորտների, ներառյալ տնտեսության ոլորտային 

կառուցվածքի ազդեցությունը՝ արտահայտված ԳՊ ԱՄՆ դոլարով. համեմատություն 
Իռլանդիայի հետ, 2010թ.
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17% 23% -1% 33% 28%

Խզում` 
~$74,000

Աշխատուժի 
արտադրողականությունը 

տնտեսությունում 
Հայաստան

Խզումը 
գյուղատնտեսության 

ոլորտում

Խզումն 
արդյունաբերության 

ոլորտում

Խզումը  
շինարարության  

ոլորտում

Խզումը  
ծառայությունների 

ոլորտում

Տնտեսության 
կառուցվածքի 
ազդեցությունը

Աշխատուժի 
արտադրողականությունը 

տնտեսությունում 
Իռլանդիա

Աղ բյուր` Ա ՎԾ, Ա ՄԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, ՏՀԶԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան,  Իռ լան դիայի վի ճա կագ րու թյան 
կենտ րո նա կան գրա սե նյակ, EV վեր լու ծու թյուն 
Նշում. Տոկոսային մասնաբաժինները ներկայացնում են յուրաքանչյուր գործոնի՝ ընդհանուր խզմանը նպաստելու չափը: 
Ընդհանուր խզումը վերցված է որպես 100%: Թվերի կլորացման հետևանքով հանրագումարը կարող է չկազմել 100%:

ՊԱՏԿԵՐ 1-8. Աշխատանքի արտադրողականության (մեկ աշխատողի հաշվով ավելացված 
արժեքը) խզման տրոհումն ըստ ոլորտների, ներառյալ տնտեսության ոլորտային 

կառուցվածքի ազդեցությունը՝ արտահայտված ԳՊ ԱՄՆ դոլարով. համեմատություն 
Իսրայելի հետ, 2010թ.

Աշխատուժի 
արտադրողականությունը 

տնտեսությունում 
Հայաստան

Խզումը 
գյուղատնտեսության 

ոլորտում

Խզումն 
արդյունաբերության 

ոլորտում

Խզումը  
շինարարության  

ոլորտում

Խզումը  
ծառայությունների 

ոլորտում

Տնտեսության 
կառուցվածքի 
ազդեցությունը

Աշխատուժի 
արտադրողականությունը 

տնտեսությունում 
 Իսրայել
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0

65% 7% 0.4% 38% -10%

Խզում` 
~$41,000

 
Աղ բյուր` Ա ՎԾ, Ա ՄԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, ՏՀԶԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, Իս րայե լի վի ճա կագ րու թյան կենտ րո-
նա կան բյու րո, EV վեր լու ծու թյուն 
Նշում. Տոկոսային մասնաբաժինները ներկայացնում են յուրաքանչյուր գործոնի՝ ընդհանուր խզմանը նպաստելու չափը: 
Ընդհանուր խզումը վերցված է որպես 100%: Թվերի կլորացման հետևանքով հանրագումարը կարող է չկազմել 100%:
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 Հա յաս տա նում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը պայ մա նա վոր ված էր ի նչ պես 
ա ռան ձին ո լորտ նե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան ցու ցա նիշ նե րի ա ճով, այն պես 
էլ ար դեն ա վե լի բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյուն ու նե ցող ո լորտ ներ զբաղ վա
ծու թյան վե րա բաշխ մամբ:

2010թ. դրությամբ աշխատուժի ներգրավվածության գործակիցը (տնտեսապես ակտիվ բնակ-
չության մասնաբաժինը աշխատանքային ռեսուրսների մեջ) Հայաստանում կազմել է 53%: 2005թ. 
համեմատ այս ցուցանիշը կրճատվել է 5%-ով: Գործակցի նման անկումը պայմանավորված 
է տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության (ոչ ՏԱԲ) մասնաբաժնի մեծացմամբ. վերջինիս աճի 
տեմպը գերազանցել է աշխատանքային ռեսուրսների (15 տարեկանից բարձր բնակչության) աճի 
տեմպին: Իր հերթին, ոչ ՏԱՊ-ի աճին հիմնականում նպաստել է տնային տնտեսություններում 
ներգրավվածների և այլ պատճառներով աշխատաշուկայից կտրված  անձանց քանակի 
մեծացումը: 

ՊԱՏԿԵՐ 1-9. Աշխատաշուկայի կառուցվածքի դինամիկան 2010թ.-ի փոփոխությունը`   
2005թ.-ի համեմատ

Առանցքային 
փոփոխություններ
Աշխատանքային 
ռեսուրսներ. +9%
Տնտեսապես ակտիվ 
բնակչություն. -1%
Տնտեսապես 
ոչ ակտիվ 
բնակչություն. +21%
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Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն

Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն (տնային տնտեսությունում զբաղվածներ և այլն)

Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն (ուսանողներ)

Աղ բյուր` Ա ՎԾ

Ընդհանուր կառուցվածքային փոփոխություններից զատ Հայաստանի աշխատաշուկան աչքի 
է ընկել նաև աշխատուժի զգալի վերադասավորումներով՝ ըստ տնտեսության ոլորտների: 
Որոշ հատվածներ, ինչպիսին են առևտուրը և ֆինանսական ծառայությունների շուկաները, 
գրանցել են աշխատողների թվի նշանակալի աճ 2005-2010թթ.: Մի շարք ոլորտներում հա-
վելյալ արժեքի և զբաղվածության ոչ համամասնական փոփոխությունները հանգեցրել են 
արտադրողականության մակարդակների անկանոն դինամիկայի: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, մեկ աշ խա տո ղի ստեղ ծած հա վե լյալ ար ժե քի մա կար դա կի ի րա կան փո-
փո խու թյու նը ը նդ հա նուր տն տե սու թյան մեջ կազ մել է 17% (2010թ.` 2005թ.-ի հա մե մատ): Ար տադ-
րո ղա կա նու թյան ա մե նա մեծ աճ գրան ցած ո լորտ ներն են մշա կող ար դյու նա բե րու թյու նը, ա ռև-
տու րը, տրանս պոր տը, հա ղոր դակ ցու թյան, ֆի նան սա կան միջ նոր դու թյան ո լորտ նե րը և հան-
քա րդյունաբերու թյու նը: Ա ռա ջըն թա ցի հիմ նա կան գոր ծոն ներն են ե ղել ար տա հան ման ին տեն-
սի վու թյու նը և օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի ներ հոս քը: Մինչ դեռ, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կը պե տա կան կա ռա վար ման, շի նա րա րու թյան2, ի նչ պես նաև 
է լեկտ րաէ ներ գիայի, գազի և ջրա մա տա կա րար ման ո լորտ նե րում նվա զել է ա վե լի քան մեկ եր-
րոր դով: 

2 Շինարարության մեջ արտադրողականության անկումը կարող է պայմանավորված լինել չգրանցված 
աշխատողների մասնաբաժնի կրճատման հետևանքով աշխատողների թվաքանակի կտրուկ մեծացմամբ:
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ՊԱՏԿԵՐ 1-10. Արտադրողականության, համախառն ավելացված արժեքի և զբաղվածության 
ցուցանիշների իրական փոփոխություններն ըստ ոլորտների, 2010թ.`  2005թ.-ի համեմատ

Արտադրողականության 
իրական փոփոխություն

ՀԱԱ իրական 
փոփոխություն

17% 18%

38%

32%

46%

65%

141%

149%

-17%

2%

9%

8%

9%
35%

35%
30%

17%

27%
58%

-38%
-33%

-4%

-30%

4%
Ընդհանուր տնտեսություն

Գյուղատնտեսություն

Հանքարդյունաբերություն

Մշակող արդյունաբերություն
Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի 

արտադրություն և բաշխում
Շինարարություն

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

Տրանսպորտ և հեռահաղորդակցություն

Ֆինանսական միջնորդություն

Անշարժ գույք, բիզնես ծառայություններ

Պետական կառավարում

Զբաղվածության 
փոփոխություն

1%
-1%
9%
-32%

33%

2%

9%
92%

41%
56%

151%

63%

Աղ բյուր` Ա ՎԾ, EV վեր լու ծու թյուն 

Ո լոր տային կա ռուց ված քի ներ գոր ծու թյու նը և ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի վրա դրա տա րա տե-
սակ ազ դե ցու թյուն նե րը ման րա մասն ներ կա յաց վում են` տրո հե լով ար տադ րո ղա կա նու թյան փո-
փո խու թյուն նե րը ը ստ դրանց հիմ քում ըն կած գոր ծոն նե րի, ո րոնք են աշ խա տու ժը և դրա բաշ խու-
մը տն տե սու թյան ո լորտ նե րի միջև: Հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են ե րեք խմ բե-
րով, ո րոնք են ստա տիկ տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյու նը, դի նա միկ տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյու նը և 
ներ քին տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյու նը: 

Ս տա տիկ տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյունն ար տա ցո լում է տն տե սու թյան մեջ կա ռուց ված քային փո-
փո խու թյուն նե րի ներ գոր ծու թյու նը. այն ըն դու նում է աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա-
կար դակն ի բրև հաս տա տուն (2005թ.-ը բա զային տա րի) և հետևում  ո լոր տի կտր ված քով աշ խա-
տու ժի բաշխ ման փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցու թյա նը: Ստա տիկ տե ղա շար ժի դրա կան ազ դե ցու-
թյու նը նշա նա կում է, որ ա ռա վել բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյուն ու նե ցող ո լորտ նե րը կարողացել 
են ը նդ լայ նել ի րենց բա ժի նը ը նդ հա նուր զբաղ վա ծու թյան մեջ, ին չը բե րել է  տն տե սու թյան մեջ 
ար տադ րո ղա կա նու թյան ը նդ հա նուր մա կար դա կի ա ճի:  

Դի նա միկ տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյու նը դի տար կում է եր կու միա ժա մա նա կյա փո փո խու թյուն նե րի 
ներ գոր ծու թյու նը՝  աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան և զբաղ վա ծու թյան կա ռուց ված քի փո-
փո խու թյուն նե րը: Հա յաս տա նի գրան ցած բա ցա սա կան ար դյուն քը վկա յում է աշ խա տան քի ար-
տադ րո ղա կա նու թյան և զբաղ վա ծու թյան հա կա դիր մի տում նե րի մա սին: Տվյալ դեպ քում Հա յաս-
տա նի տն տե սու թյա նը չի հա ջող վել նոր աշ խա տա տե ղերն ո ւղ ղել ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձր 
աճ ու նե ցող ո լորտ ներ: Հզո րու թյուն նե րի ցածր օգ տա գործ ման և աշ խա տու ժի ա վել ցու կի ներ-
կայիս պայ ման նե րում սա կա րող է նաև մատ նան շել, որ ո լորտ նե րը, տեխ նո լո գիա կան վե րա զին-
ման շնոր հիվ մո տե նա լով ար տադ րո ղա կա նու թյան շե մին, ար ձա նագ րում են ա ճ՝ ա ռանց նոր աշ-
խա տա տե ղե րի ստեղծ ման: Սա հատ կա պես վե րա բե րում է մշա կող ար դյու նա բե րու թյա նը: 

Եր րորդ` ներ քին տե ղա շար ժի ազ դե ցու թյու նը դի տար կում է միայն ար տադ րո ղա կա նու թյան փո-
փո խու թյուն նե րը` հաս տա տուն թող նե լով աշ խա տա շու կայի կա ռուց ված քը: Այս  ազ դե ցու թյու նը 
է ա կա նո րեն է նպաս տել ար տադ րո ղա կա նու թյան 17%-ոց ա ճին Հա յաս տա նում: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճին նպաս տել են  ա ռա վե լա պես ա ռան ձին 
ո լորտ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րա ցու մը և ար դեն ի սկ բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյուն 
ու նե ցող ո լորտ ներ զբաղ վա ծու թյան դրա կան տե ղա շար ժե րը, սա կայն ո րո շա կի ո րեն սահ մա նա-
փակ վել են ար տադ րո ղա կա նու թյան աճ ցու ցա բե րած ո լորտ նե րի բա ցա սա կան զբաղ վա ծու թյան 
կա ռուց ված քային տե ղա շար ժե րով: Վեր ջինս կա րող է բա ցատր վել նրա նով, որ այս ո լորտ նե րում 
ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րա ցու մը հիմն վել է մե ծա մա սամբ ա վել ցու կային աշ խա տու ժից 
ա զատ վե լու հաշ վին:
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ՊԱՏԿԵՐ 1-11: Արտադրողականության իրական փոփոխությունների տրոհումն ըստ 
ոլորտային կառուցվածքի ազդեցությունների, հազար ՀՀ դրամ

2,500

2,000

+15%

+17%

-8% +10%

1,500

500

0

1,000

Աշխատուժի 
արտադրողականություն 

2005

Ստատիկ 
տեղաշարժ

Դինամիկ 
տեղաշարժ

Ներքին 
տեղաշարժ

Աշխատուժի 
արտադրողականություն  

2010

Աղ բյուր` Ա ՎԾ, EV վեր լու ծու թյուն 
Նշում. Տոկոսային մասնաբաժինները ներկայացնում են յուրաքանչյուր գործոնի՝ ընդհանուր խզմանը նպաստման չափը: 
Ընդհանուր խզումը կազմում է 17%:

  Աշ խա տա վար ձե րի ցածր մա կար դակ – միա վոր աշ խա տու ժի ցածր ծախ սեր 

Միա վոր աշ խա տու ժի ծախ սը, ո րը հաշ վարկ վում է որ պես աշ խա տու ժի ը նդ հա նուր  ծախ սե րի և 
ա վե լաց ված ար ժե քի հա րա բե րակ ցու թյուն (կամ այլ կերպ` մեկ աշ խա տո ղին ը նկ նող աշ խա տու ժի 
ծախ սե րի և ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կի հա րա բե րակ ցու թյուն), կա րող է մի քա նի մեկ-
նա բա նու թյուն ներ ու նե նալ: Մի կող մից, որ քան բարձր է միա վոր աշ խա տու ժի ծախ սը, այն քան 
ա վե լի ցածր է տն տե սու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը աշ խա տու ժի նե րու ժի օգ տա գործ ման հար-
ցում: Տն տե սու թյան ա վե լի բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ կպա հանջ վի այս հա րա-
բե րակ ցու թյու նը հա վա սա րակշ ռու թյան բե րե լու նպա տա կով: 

Մյուս կող մից, միա վոր աշ խա տու ժի գծով ծախ սը ցույց է տալիս աշխատուժի մասնակցությունը 
տնտեսության համախառն արտադրությանը: Ծախ սի ցածր մա կար դա կը հա ճախ բա ցատր վում 
է ե րկ րում աշ խա տա վար ձե րի հա րա բե րա կա նո րեն ցածր մա կար դա կով: Տվյալ ցու ցա նի շը շա րու-
նա կա բար ա ճի մի տում ու նի, ի նչ պես վկա յում են հա մե մատ վող ե րկր նե րի տվյալ նե րը: Այս պի սով, 
Հա յաս տա նում միա վոր աշ խա տու ժին ը նկ նող ծախ սի ցածր մա կար դա կը ե րկ րի զար գաց ման 
տվյալ փու լի խն դիր է, ո րով պայ մա նա վոր ված է աշ խա տա վար ձե րի մա կար դա կը:  

ՊԱՏԿԵՐ 1-12. Միավոր աշխատուժի ծախսերը (մեկ աշխատողին ընկնող աշխատուժի 
ծախսերի և արտադրողականության հարաբերակցությունը), 2010թ.

Ֆինանսական և գործարար 
ծառայություններ

Առևտուր, տրանսպորտ և կապ

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Շինարարություն Հայաստան

Էստոնիա
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Արդյունաբերություն (բացառությամբ 
մշակող արդյունաբերություն)

Մշակող արդյունաբերություն

 
Աղ բյուր` Ա ՎԾ, Ա ՄԿ  վի ճա կագ րա կան շտե մա րան, ՏՀԶԿ վի ճա կագ րա կան շտե մա րան,  Իռ լան դիայի վի ճա կագ րու թյան կենտ-
րո նա կան գրա սե նյակ, Իս րայե լի վի ճա կագ րու թյան կենտ րո նա կան բյու րո, EV վեր լու ծու թյուն
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ԳԼՈՒԽ 2: ՄԱԿՐՈՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՆՔ

  

Տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների 
արդյունքում Հայաստանը թուլացրել է դիրքերը մակրոտնտեսական միջավայրի 
մրցունակությամբ 

Ըստ ՄՀԶ վարկանիշների՝ Հայաստանի կատարողականը մակրոտնտեսական կայունության 
ցուցանիշով բավականին անկայուն է եղել: Վերջինս հիմնականում արտացոլել է զարգացում-
ները, որոնք տեղի են ունեցել երկրի մակրոտնտեսական հարթակի վրա: Այսպես, 2010թ. 
մակրոտնտեսական կայունությամբ Հայաստանի մրցունակության դիրքի անկումը բացատրվում 
էր 2009թ. ՀՆԱ-ի մակարդակի կտրուկ նվազմամբ, գնաճային միտումներով և ընդլայնողական 
քաղաքականությամբ պայմանավորված պարտքի աճող ծավալներով: Պե տա կան ֆի նանս նե րի 
ո լոր տում ան բա րեն պաստ զար գա ցում նե րը և գնա ճի հա մե մա տա բար բարձր  մա կար դա կը ե ղել 
են վար կա նի շի նման ի ջեց մա նը նպաս տող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը: Միև նույն ժա մա նակ, հարկ է 
նշել, որ մակ րո-մա կար դա կում գրանց ված ար դյուն քը բա ցար ձակ մե ծու թյամբ է ա պես չի փո փոխ-
վել, ին չը վկա յում է, որ Հա յաս տա նի ցու ցա նիշ նե րի վատ թա րա ցու մը միայն այլ ե րկր նե րի նկատ-
մամբ է: 

ՊԱՏԿԵՐ 2-1. Հայաստանի կատարողականը ըստ  մակրոտնտեսական միջավայրի 
մրցունակության  դիրքի և ՀՆԱ-ի աճի
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71

57

83
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99

114

 Աղ բյուր` Ա ՎԾ, ՀՏՖ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2-1. Մակրոտնտեսական կայունության առումով գրանցված արդյունքը 
տարածաշրջանում

Եր կիր
Վար կա նիշ 

2011

Վար կա նի շի փո փո-
խու թյու նը Միա վոր 2011

Միա վո րի փո փո-
խու թյուն

11/05 (տեղ) 11/05 (%)

Հա յաս տան 114 -31 4.19 +0.4%

Ադր բե ջան 16 +7 5.89 +13%

Վ րաս տան 137 -42 3.65 -3.9%

Աղ բյուր` ՀՏՖ
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ  2-2. Մակրոտնտեսական միջավայրի մրցունակության առումով գրանցված 
արդյունքն ըստ ենթահենասյուների 

Ցու ցա նիշ

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան

Վար կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Վա ր կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Վար կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Պե տա կան  բյու-
ջեի հաշ վեկ շիռ, 
ՀՆԱ-ի  % 

92 -48 3 +18 87 -64

Հա մա խառն ազ-
գային խնայո ղու-
թյուն ներ, ՀՆԱ-ի  % 

76 -13 6 +16 135 -37

Գ նաճ 119 -32 101 -7 115 -40

Տո կո սադ րույք նե րի 
տար բե րու թյուն, %

114 -12 109 -41 129 -19

Պե տա կան 
պարտք, ՀՆԱ-ի % 

68 -38 11 -2 66 -16

Աղ բյուր` Ա ՎԾ, ՀՏՖ 
Նշում. Բո լոր ներ կա յաց ված ցու ցա նիշ նե րը վերց ված են վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րից:

 
 Վե րա կանգն ման շա րու նակ վող մի տու մը  2011թ.ի ն` ավելի հավասարակշռված 
աճի միջոցով

2009թ. տն տե սու թյան ան կու մից հե տո Հա յաս տա նի ՀՆԱ-ի դի նա մի կան ցու ցա բե րում է վե րա-
կանգն ման հու սադ րող նշան ներ: Հարկ է նշել, որ ՀՆԱ-ի ծա վա լի խիստ կր ճա տու մը 2009թ.-ին 
ան նա խա դեպ էր ան ցած տաս նա մյա կի կտր ված քով նաև տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի հետ հա մե-
մա տու թյան մեջ: Այս պես, Վրաս տանն ար ձա նագ րեց շատ ա վե լի չա փա վոր ան կում, ի սկ Ա դր բե-
ջա նը՝ ըն դա մե նը ա ճի տեմ պի դան դա ղում: 

2009թ. տն տե սա կան ճգ նա ժա մը զս պեց տն տե սու թյան նախ կին ագ րե սիվ ա ճը, և մեկ շն չի հաշ վով 
ՀՆԱ-ի կու տա կային ա ճը 2005 –2010թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կազ մեց չա փա վոր 20%` Հա-
յաս տա նը հա մե մատ վող ե րկր նե րի շար քում դա սե լով որ պես մի ջին կա տա րո ղա կան ու նե ցող: 2011 
թվա կա նին Հա յաս տա նում գրանց ված 4.6% ա ճը բա վա կա նին խոս տում նա լից է` հաշ վի առ նե լով 
ա ճի կա ռուց ված քը, ո րը վե րա դարձ նում է տն տե սու թյու նը ա վե լի հա վա սա րակ շիռ վի ճա կի: 

ՊԱՏԿԵՐ 2-2. ՀՆԱ-ի իրական աճի տեմպը, %
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Աղ բյուր` ՀԶՑ, ՀԲ, ԱՎԾ, Վրաստանի ազգային վիճակագրական գրասենյակ, Ադրբեջանի պետական վիճակագրական կոմիտե



22

ՊԱՏԿԵՐ 2-3. ՀՆԱ-ի իրական աճը 2010/2005թթ. և 2011թ.-ի գնահատված աճը, % 
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 Աղ բյուր` ՀԶՑ, Ա ՄՀ (գ նա հատ ված ար ժեք ներ 2011թ.-ի հա մար) 
Նշում.  2011թ. Ցու ցա նիշ նե րը գնա հատ ված են, ի սկ Հա յաս տա նի ցու ցա նի շը՝ փաս տա ցի: Շր ջա նի չա փը – մեկ շն չի հաշ վով 
ՀՆԱ, ԳՀ, 2010թ., ըն թա ցիկ Ա ՄՆ դո լար

 

Տն տե սա կան կա ռուց ված քում ցածր արտադրողականությամբ ոլորտների 
գերակայության պատ ճա ռով Հա յաս տա նը հայտն վում է ոչ նպաս տա վոր դիր
քում տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի շար քում: 

Տն տե սա կան ճգ նա ժա մը թո ղել է իր ազ դե ցու թյու նը նաև տն տե սու թյան կա ռուց ված քի վրա. 
անկման հետևան քով կա սեց վեց մինչև 2008թ. ո րոշ ո լորտ նե րի ոչ կեն սու նակ ա ճը: Այս պես, ան-
շարժ գույ քի շու կա յում ար ձա նագր ված ճգ նա ժա մի հետևան քով շի նա րա րու թյան մաս նա բա ժի նը 
ՀՆԱ-ո ւմ է ա պես կր ճատ վեց:  Փո խա րե նը՝  ներ կա յումս ա ռևտ րային, ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի և ար դյու նա բե րու թյան ո լորտ նե րի ա ճող մաս նա բա ժի նը փոխ հա տու ցում է շի նա րա րու թյան 
ո լոր տի կր ճա տու մը: 

Ու շագ րավ է, որ գյու ղատն տե սու թյան բա ժի նը տն տե սու թյան կա ռուց ված քում նվա զել է թե՛ 
Ա դրբե ջա նում և թե՛ Վրաս տա նում, բայց ոչ Հա յաս տա նում: Ներ կա յումս Հա յաս տա նում այս ո լոր-
տի ու նե ցած կշի ռը ՀՆԱ-ո ւմ ավելի մե ծ է, քան Վրաստանում և Ադրբեջանում: Միև նույն ժա մա-
նակ, Ա դր բե ջա նի ռե սուր սաին տեն սիվ տն տե սու թյու նը հիմն ված է գլ խա վո րա պես ար դյու նա բե-
րու թյան վրա, ի սկ Վրաս տա նի տն տե սու թյու նը դրսևո րում է մեծ կենտ րո նա ցում ծա ռա յու թյուն նե-
րի ո լոր տում: Սա տա րա ծաշր ջա նում մրցու նա կու թյան դի նա մի կայի ա ռու մով Հա յաս տա նի հա մար 
խիստ ան բա րեն պաստ է:
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ՊԱՏԿԵՐ 2-4. Տնտեսության կառուցվածքը և դրա փոփոխությունը.  ոլորտների ստեղծած 
հավելյալ արժեքի  մասնաբաժինը  ՀՆԱ-ում 

 

2005 2005 20052010 2010 2010
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ՎրաստանԱդրբեջանՀայաստան

Գյուղատնտեսություն

Մշակող 
արդյունաբերություն

Արդյունաբերություն 
(բացառությամբ մշակող 
արդյունաբերության)

Ծառայություններ

Աղ բյուր` ՀԶՑ 
Նշում. Թվերի կլորացման հետևանքով հանրագումարը կարող է չկազմել 100%:

 
 Հա յաս տա նը գրան ցել է ներդ րում նե րի և կա պի տա լի կու տակ ման կա յուն և 
տպա վո րիչ աճ, ին չը կա րող է ա պա գա ա ճի հա մար լավ հիմք ծա ռայել:  

2005-2010թթ. Հա յաս տա նը գրան ցել է է ա կան աճ և՛ կա պի տա լի կու տակ ման, և՛ ՕՈՒՆ-ի գծով: 
ՕՈՒՆ-ի ա ճը (140%՝ 2010/2005թթ.) բե րել է Հա յաս տա նում հա մա խառն կա պի տա լի կու տակ ման 
գրե թե հա մա մաս նա կան ա ճի (110%՝ 2010/2005թթ.):

ՊԱՏԿԵՐ 2-5. ՕՈՒՆ-ի և համախառն կապիտալի կուտակում,  
ընթացիկ ԱՄՆ դոլար, %, 2010/2005
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Աղ բյուր` Ա ԶՑ, ՄԱԱԶՀ 
Նշում. Շր ջան նե րի չա փը ներ կա յաց նում է մեկ շն չի հաշ վով եր կիր մտ նող ՕՈՒՆ –ը (ըն թա ցիկ Ա ՄՆ դո լար)

Հ ՆԱ-ո ւմ հա մա խառն կա պի տա լի կու տակ ման մաս նա բաժ նի ցու ցա նի շով Հա յաս տա նը ա ռա ջա-
տար ե րկր նե րի շար քում է: Այլ հա վա սար պայ ման նե րում սա կա րող է նշա նա կել, որ Հա յաս տա նը 
ա պա գա ա ճին միտ ված լուրջ ներդ րում ներ է կա տա րում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կու տակ ված կա պի-
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տա լի` ար տադ րո ղա կա նի փո խա կերպ վե լու նե րու ժը կախ ված է ներդ րու մային ըն թա ցիկ պորտ-
ֆե լից և դրանց կենտ րո նաց ման ո լորտ նե րից: 

Հա յաս տա նում օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում ներն է ա կան մաս նա բա ժին ու նեն հա մա խառն 
կա պի տա լի ձևա վոր ման մեջ: Վերս տին, հա մե մա տա կան ե րկր նե րի շար քում ՕՈՒՆ-ի ցու ցա նի-
շով նպաս տա վոր դիր քով ա ռանձ նա նա լով` Հա յաս տա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, զգա լի ո րեն հետ 
է ը նկ նում ներ քին խնայո ղու թյուն նե րի մա կար դա կով: Թե պետ օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի մեծ 
մաս նա բա ժի նը կա պի տա լի կու տակ ման մեջ նպաս տա վոր է, սա կայն այն կա րող է մե ծաց նել 
տնտե սու թյան կախ վա ծու թյու նը ար տա քին աղ բյուր նե րից` չն պաս տե լով կապիտալի կուտակման 
սեփական աղբյուրների զարգացմանը: Ա դր բե ջա նում ի րա վի ճա կը հա կա ռակն է. ներ քին խնայո-
ղու թյուն նե րի աչ քի ը նկ նող բարձր ցու ցա նի շին (Հ ՆԱ-ի տո կոս) հա կադր վում է եր կիր մտ նող 
ՕՈՒՆ-ի բա վա կա նին ցածր մա կար դա կը (Հ ՆԱ-ի տո կոս):

ՊԱՏԿԵՐ 2-6. Համախառն կապիտալի կուտակումը և ՕՈՒՆ-ը համախառն կապիտալի 
կուտակման մեջ
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Աղ բյուր`ՀԶՑ, ՄԱԱԶՀ

ՊԱՏԿԵՐ 2-7 Համախառն ներքին խնայողությունները և ՕՈՒՆ-ի ներհոսքը (ՀՆԱ-ի տոկոս) 
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Աղ բյուր` ՀԶՑ, ՄԱԱԶՀ

2010թ.-ի ըն թաց քում Հա յաս տա նը ներգ րա վել է շուրջ 40%-ով ա վե լի շատ ՕՈՒՆ`  նա խորդ տար-
վա հա մե մատ, մինչ դեռ 2011թ. ար ձա նագր վել է ա ռա վել հա մեստ ա ճի տեմպ՝ 15%: Հե ռա հա ղոր-
դակցության ո լոր տը, որ շա րու նա կա բար ու նե ցել է գե րիշ խող մաս նա բա ժին ՕՈՒՆ-ո ւմ, 2011թ. 
ու նե ցել է ա վե լի սահ մա նա փակ մաս նակ ցու թյուն: ՕՈՒՆ-ի նոր ներ հոս քը ոչ ա վան դա կան ներդ-
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րու մային ո լորտ ներ, ի նչ պի սին են է ներ գա մա տա կա րա րու մը և վեր գետ նյա տրանս պոր տային են-
թա կա ռուց վածք նե րը, հան գեց րել է օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի սրըն թաց ա ճի ամ բողջ տն տե սու-
թյան մեջ:

ՊԱՏԿԵՐ 2-8. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կառուցվածքը` ըստ ոլորտների, 
Հայաստան
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Աղ բյուր` Ա ՎԾ

 

 Թե պետ ըն թա ցիկ վճա րային հաշ վեկշ ռի  պա կա սուր դը մնում  է ա ռանց քային 
ան հա վա սա րակշ ռու թյու նը տն տե սու թյան մեջ, այն դրսևո րում է բա րե լավ ման 
մի տում սկ սած 2010թ.ից: 

Հա յաս տա նի ար տա հան ման կա տա րո ղա կա նը, ո րին հս կա յա կան հար ված հասց րեց  հա մաշ-
խար հային շու կա նե րի  ան կու մը, ներ կա յումս բա րե լավ վում է:  Այ դու հան դերձ, մեկ շն չի հաշ վով 
ար տա հան ման ծա վա լով Հա յաս տա նը հետ է մնում հա մե մատ վող գրե թե բո լոր ե րկր նե րից: 

ՊԱՏԿԵՐ 2-9. Մեկ շնչի հաշվով արտահանման և ներմուծման ծավալները,  
ընթացիկ ԱՄՆ դոլար 
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Աղ բյուր` ՀԶՑ

 Հա յաս տանն ու նի ան բա րեն պաստ ըն թա ցիկ հա շիվ` զ գա լի բա ցա սա կան հաշ վեկշ ռով, ո րը մե ծա-
գույն նե րից է հա մե մատ վող ե րկր նե րի շար քում: Մինչև 2009թ. ա րժևոր վող տե ղա կան ար ժույ թը 
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մե ծա պես ան դրա դար ձել է ըն թա ցիկ հաշ վի վրա, ո րի պա կա սուր դը 2005թ.-ի ըն դա մե նը 1.1%-ից 
ա ճել է մինչև 16% ՀՆԱ-ի մեջ 2009թ.-ին: Ա վե լին, ներ մուծ ման ա ճի ա վե լի մեծ տեմ պե րը, ա ռաջ 
ան ցնե լով ար տա հան ման ա ճից, նույն պես ո րո շիչ դեր են ու նե ցել ըն թա ցիկ հաշ վի պա կա սուր դի 
խո րաց ման հար ցում: Սա կայն հատ կան շա կան է, որ սկ սած 2010թ. Հա յաս տա նը զգա լի ո րեն բա-
րե լա վել է իր դիրքն ըն թա ցիկ հաշ վով. 2011թ. դրու թյամբ հաշ վեկ շի ռը ՀՆԱ-ի մեջ կազ մել է – 11%: 

ՊԱՏԿԵՐ 2-10. Փոխարժեքի և ընթացիկ հաշվի հաշվեկշռի դինամիկան 
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Ընթացիկ հաշիվ (% ՀՆԱ-ի մեջ) Փոխարժեք (ՀՀդրամ/ԱՄՆդոլար)
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Աղ բյուր` ՀԶՑ

ՊԱՏԿԵՐ 2-11. Ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռը և արտահանումը համեմատվող երկրներում 
(ՀՆԱ-ից  տոկոս)
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Աղ բյուր` ՀԶՑ 
Նշում. Շր ջան նե րի չա փը ար տա ցո լում է մեկ շն չի հաշ վով ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հա նու մը (ըն թա ցիկ Ա ՄՆ 
դո լար):  «Ըն թա ցիկ վճա րային հաշ վեկշ ռի» դրա կան նշա նը մատ նան շում է ա ճող ա վել ցուկ կամ նվա զող պա կա սուրդ, բա ցա-
սա կան նշա նը՝ նվա զող ա վել ցուկ կամ ա ճող պա կա սուրդ: 
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Թե պետ ար տա հան ման կա ռուց ված քը դեռևս մնում է կենտ րո նաց ված, սա կայն 
2011թ., այն նշա նա կա լի ո րեն բա րե լավ վել է

2010թ. սկ սած ար տա հա նու մը ա վե լաց նում է իր մաս նա բա ժի նը ՀՆԱ-ի մեջ: Հա յաս տա նի ար տա-
հա նու մը շա րու նա կում է մնալ  խիստ ռե սուր սաին տեն սիվ և մի քա նի ո լորտ նե րում կենտ րո նա-
ցած: Սա կայն, ար տա հան ման ա մե նա մեծ ցու ցա նիշ գրան ցած ե րեք ո լորտ նե րի բա ժի նը, ո րը մե-
ծա նում էր 2007-2010թթ. ըն թաց քում, 2011թ. կր ճատ վել է և ներ կա յումս կազ մում է 72%, ին չը դի-
տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում լավագույն ցու ցա նիշն է:  Այժմ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու-
թյան հա մար կարևոր խն դիր է  ար տա հան ման դի վեր սի ֆի կա ցիայի խթա նու մը՝ վերածելով այն 
տնտե սա կան ա ճի աղ բյու րի: Վեր ջերս Հա յաս տա նի կող մից մշակ ված ար տա հան մանն ո ւղղված 
ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը (ո րը քն նարկ վում է հա ջորդ գլ խում) նպա տակ ու նի ու-
ժե ղաց նել մր ցու նա կու թյու նը և մե ծաց նել ար տա հան ման կա րո ղու թյուն նե րը թի րա խային ո լորտ-
նե րում: Ա կն կալ վում է, որ նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի ար դյուն քում ար տա հան ման կենտ րո-
նաց ման աս տի ճանն է ա պես կն վա զի:

ՊԱՏԿԵՐ 2-12. Արտահանման բաժինը ՀՆԱ-ում և արտահանման կենտրոնացումը, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010
Արտահանման կենտրոնացվածությունը (3 ճյուղերի բաժինը ընդհանուր արտահանման մեջ)Արտահանման բաժինը ՀՆԱ-ի մեջ

79.1%

19.1%
15.7% 12.2% 8.9% 7.8% 10.8% 13.0%

72.8% 72.7% 73.1% 75.2% 77.1%
72.2%

 

Աղ բյուր` Ա ՎԾ, EV վեր լու ծու թյուն

 

  Պարտ քի սպա սարկ ման  մա կար դա կը  մնում է  կա ռա վա րե լի սահ ման նե րում, 
այ դու հան դերձ պե տա կան ֆի նանս նե րի վատ թա րա ցած վի ճա կը  Հա յաս տա նի 
մակ րոտն տե սա կան մի ջա վայ րի հիմ նա կան խո ցե լի կե տե րից  է: 

Հա յաս տա նի ա ճող ար տա քին պարտ քը լուրջ մտա հո գու թյան ա ռար կա է հան րային քա ղա քա-
կա նու թյուն մշա կող նե րի հա մար:  Թեև ար տո նյալ պայ ման նե րի շնոր հիվ Հա յաս տա նի պարտ քի 
բե ռը ներ կա յումս պահ պան վում է չա փա վոր մա կար դա կի վրա (պարտ քի սպա սար կումն ի բրև 
Հա մա խառն ազ գային ե կամ տի  (ՀԱԵ-ի) տո կոս, ա մե նա ցած րե րից է  հա մե մատ վող ե րկր նե րի 
շար քում), դրա ա ճն ան նա խա դեպ է: Պարտ քի սպա սարկ ման մաս նա բա ժի նը ՀԱԵ-ո ւմ ա ճել է 4 
ան գամ 2005-2010թթ. (1%-ից 4%): Ա ճը հիմ նա կա նում ե րկ րի սրըն թաց ա ճող ար տա քին պարտ-
քի հետևանքն է, որը 2010թ.-ի դրու թյամբ կազ մել է ՀԱԵ-ի մոտ 47%-ը (ներ կա ար ժե քով): Այ դու-
հան դերձ, Հա յաս տա նի ար տա քին պարտ քի բա ցար ձակ ծա վա լը  և դրա բա ժի նը ՀՆԱ-ո ւմ դեռևս 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կա ռա վա րե լի սահ ման նե րում են, և Հա յաս տա նը դա սա կարգ վում է 
որ պես պարտ քի ցածր մա կար դակ ու նե ցող եր կիր:  
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ՊԱՏԿԵՐ 2-13. Արտաքին պարտքը (ներկա արժեքը) և ընդհանուր պարտքի սպասարկումը 
(պետական և պետական երաշխավորությամբ), ՀԱԵ-ից %, 2010թ.
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Աղ բյու րը` ՀԶՑ, Ա ՄՀ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԸ և ՕՐԵՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

  Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խում նե րը բա րե լա վել են  հան
րային կա ռա վար ման կարևոր ո լորտ նե րը, բայց  ա ռան ձին ո լորտ նե րում դրանց 
չի հա ջող վել հա մե մատ վող ե րկր նե րին հա մըն թաց շարժ վել: 

Կա ռա վար ման հա մա կար գի վեր ջին շր ջա նի վար չա կան բա րե փո խում նե րը բա րե լա վել են Հա-
յաս տա նի մր ցու նա կու թյու նը քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի ա ռու մով, ո րոնց լուրջ հար ված էին 
հասց րել 2008թ.-ի նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րից հե տո ներ քին քա ղա քա կան դաշ տում տե-
ղի ու նե ցած բա ցա սա կան զար գա ցում նե րը: Միև նույն ժա մա նակ, ա վե լի եր կա րա ժամ կետ վեր լու-
ծու թյու նը մատ նան շեց ո րոշ հիմ նա հար ցեր քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի և օ րեն քի գե րա կա յու-
թյան աս պա րե զում:

2011թ.-ին Հա յաս տա նում ար ձա նագր վել է քա ղա քա կա նու թյան ի նս տի տուտ նե րին ա ռնչ վող ցու-
ցա նիշ նե րի զգա լի բա րե լա վում` (2010թ.-ի համեմատությամբ) ը ստ ՄՀԶ-ի: Ո րոշ լուրջ փո փո խու-
թյուն ներ դիտ վել են պե տա կան կար գա վոր ման բե ռի, վե ճե րի լուծ ման հար ցում ի րա վա կան դաշ-
տի ար դյու նա վե տու թյան, օ րենսդ րու թյու նը վի ճար կե լու հար ցում ի րա վա կան դաշ տի ար դյու նա-
վե տու թյան և կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման թա փան ցի կու թյան աս պա րե զում:  
Պե տա կան կար գա վոր ման բե ռի հե նա սյան ցու ցա նի շով Հա յաս տա նը դեռևս հետ է մնում հարևան 
ե րկր նե րից, բայց և բա րե փո խում նե րի ա րա գաց ված տեմ պով շա հում է նրանց հետ հա մե մա տու-
թյան մեջ: Ժա մա նա կա կից է լեկտ րո նային կա ռա վար ման հա մա կար գի գոր ծար կումն օ ժան դա կել 
է պե տա կան կար գա վոր ման ո լոր տում զգա լի բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մա նը: Հա մա կար գը 
աս տի ճա նա բար նե րա ռել է գոր ծա րա րու թյան կար գա վոր ման զա նա զան կող մեր, նվա զեց րել է 
կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րը և թեթևաց րել կա ռա վա րու թյան կող մից կար գա վոր ման բե ռը: 

Ըստ ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի կար ծի քի` 2005-2011թթ. ըն թաց քում դիտ վել են բա ցա-
սա կան զար գա ցում ներ պե տա կան մի ջոց նե րի ոչ նպա տա կային օգ տա գործ ման և սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի բնա գա վա ռում: Ու թեև վեր ջինս վատ թա րա ցել է Հա րա վային Կով կա սի մնա ցած 
ե րկր նե րում, Վրաս տանն է ա կա նո րեն բա րե լա վել է պե տա կան մի ջոց նե րի պատ շաճ օգ տա գործ-
ման ա ռու մով իր դիր քե րը:      

Ըստ «Թ րանս փա րեն սի Ին տեր նեշն լի»` Հա յաս տա նը 129-րդն է 182 ե րկր նե րի շար քում` ը ստ Կո-
ռուպ ցիայի ըն կալ ման հա մաթ վի (2011): Սա վկա յում է 2005թ.-ի ար դյունք նե րի հա մե մատ է ա կան 
վատ թա րաց ման մա սին, ե րբ Հա յաս տա նը զբա ղեց նում էր 88-րդ դիր քը 158 ե րկր նե րի շար քում 
(գ րանց վել է նաև գնա հա տա կա նի ի ջե ցում մոտ 10%-ի չա փով): Ա վե լին, վեր ջերս «Է քո նո միստ 
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Ին թե լի ջընս Յու նիթ» հե տա զո տա կան-վեր լու ծա կան բաժ նի նա խա ձեռ նած դա սա կար գու մը դա-
սում է Հա յաս տա նը 111-րդ տե ղում 167 ե րկր նե րի շար քում` ը ստ ե րկ րում ժո ղովր դա վա րու թյան գե-
րակշռու թյան: 

Երկրի դիրքն ա ռա վել բար վոք է ը ստ « Հե րի թիջ» հիմ նադ րա մի տն տե սա կան ա զա տու թյան 
2012թ.-ի ցու ցի չի: Հա յաս տա նը կա յուն բարձր ար դյունք է գրան ցում այս դա սա կարգ ման մեջ` 
զբա ղեց նե լով 39-րդ տե ղը 179 ե րկր նե րի շար քում: Վրաս տանն ա ռջևում է` զբա ղեց նե լով 34-րդ 
դիր քը, մինչ դեռ Ա դր բե ջանն ան բա րեն պաստ դիր քում է ը ստ տն տե սա կան ա զա տու թյան` զբա-
ղեց նե լով 91-րդ տե ղը դի տարկ վող ե րկր նե րի հա մախմ բում: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  2-3. Հայաստանում քաղաքական ինստիտուտների և օրենքի գերակայության 
հենասյուների ներկա դիրքը և փոփոխությունը 

Ցու ցա նիշ
Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011 

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Սե փա կա նու թյան ի րա վունք 95 -31 90 -17 120 -34

Մ տա վոր սե փա կա նու թյան 
պաշտ պա նու թյուն

96 +11 60 +22 105 0

Պե տա կան մի ջոց նե րի ոչ 
նպա տա կային օգ տա գոր ծում

91 -19 95 -21 39 +40

Հա սա րա կու թյան վս տա հու-
թյու նը քա ղա քա կան գոր ծիչ-
նե րի հան դեպ

83 +10 45 +7 65 +2

Ոչ պաշ տո նա կան վճար ներ և 
կա շառք

97 - 118 - 33 -

Դա տա կան հա մա կար գի ան-
կա խու թյուն

108 -3 83 -5 91 +3

Հո վա նա վոր չու թյուն պե տա-
կան պաշ տո նյա նե րի ո րո շում-
նե րի մեջ

78 +25 60 -11 54 +32

Պե տա կան մի ջոց նե րի ան-
հար կի օգ տա գոր ծում

48 +14 67 -11 52 +20

Պե տա կան կար գա վոր ման 
բեռ

52 +4 33 -6 7 +74

 Ա հա բեկ չու թյան պատ ճա ռով 
գոր ծա րա րու թյա նը հասց վող 
վնաս

17 +41 48 +28 69 -16

Հան ցա վո րու թյուն նե րի պատ-
ճա ռով գոր ծա րա րու թյա նը 
հասց վող վնաս

25 +5 47 +6 49 +19

Կազ մա կերպ ված հան ցա վո-
րու թյուն

61 -24 76 -22 67 +11

Ոս տի կա նա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի հու սա լի ու թյուն

105 -42 86 -12 42 +43

Աղ բյուր` ՀՏՖ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

   
Չ նա յած ե կա մուտ նե րի զգա լի ա ճին՝  ար տա սահ մա նից ստաց վող մաս նա վոր 
տրասն ֆերտ նե րից կախ վա ծու թյու նը  մե ծա ցել է: 

Հա յաս տա նում հա մա խառն ազ գային ե կամ տի (ան վա նա կան) մա կար դա կը գրե թե կրկ նա պատկ-
վել է 2005-2010թթ. ըն թաց քում: Այս ա ճն ու ղեկց վել է գնա ճի ա վե լի նվազ տեմ պե րով, ը նդ ո րում 
սպա ռո ղա կան գնե րի ցու ցի չը 2010/05թթ.-ին կազ մել է 130:  Հարկ է ա վե լաց նել, որ այն հա մե-
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մատ վող ե րկր նե րը, ո րոնք ու նե ցել են ՀԱԵ-ի ա վե լի մեծ աճ, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում գրան-
ցել են նաև գնա ճի ա վե լի բարձր տեմ պեր (բա ցա ռու թյամբ Ա դր բե ջա նի, ո րը գրան ցել է ՀԱԵ-ի 
ա մե նա մեծ և սպա ռո ղա կան գնե րի ցու ցի չի չա փա վոր աճ): 

ՊԱՏԿԵՐ 2-14: Սպառողական գների ցուցիչը և ՀԱԵ-ի աճը 
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Սպառողական գների ինդեքս 2010 (2005 = 100)

Լեհաստան
Մակեդոնիա
Չեխիա
Սլովակիա
Իսրայել
Ալբանիա
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Սլովենիա

Ադրբեջան

Էստոնիա
Սերբիա

Ռումինիա

Հորդանան

Ռուսաստան
Հայաստան

Վրաստան

Եգիպտոս
Սիրիա

Տաջիկստան

Ղազախստան

Ղրղզստան

ԹուրքիաԼիտվա

Լատվիա

Մոլդովա

Ուկրաինա

Լիբանան

Հունգարիա

Բուլղարիա

Մոնտենեգրո

 

Աղ բյուր` ՀԶՑ, Ա ՄՀ

 Հա յաս տա նի ներ սում ե կամ տի մա կար դա կը մե ծա պես կախ ված է ար տա քին գոր ծոն նե րից: Այս-
պես, ը ստ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան` ար տա սահ մա նից ստաց վող սո ցիա լա կան մաս նա-
վոր տրանս ֆերտ նե րը Հա յաս տա նում կազ մում են տնային տն տե սու թյուն նե րի ե կամ տի ա վե լի 
քան 10%-ը: Սա կայն, շատ փոր ձա գետ ներ կար ծում են, որ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նը թե-
րագ նա հա տում է տրանս ֆերտ նե րի ի րա կան ծա վա լը, հետևա բար  դրա բա ժի նը կա րող է ա վե լի 
մեծ լի նել: Ա վե լին, չնա յած մի ջին և նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մա կար դակ նե րի ա ճին` ար տա-
սահ մա նից ստաց վող դրա մա կան փո խան ցում նե րի մաս նա բա ժի նը տնային տն տե սու թյուն նե-
րի ը նդ հա նուր ե կամ տի մեջ 2005թ.-ից ի վեր ա ճել է, մինչ դեռ աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նից 
ստաց վող ե կա մուտ նե րի մաս նա բա ժի նը նվա զել է:

 Հա յաս տա նը 20-րդ եր կիրն է աշ խար հում` ար տա սահ մա նում աշ խա տող նե րից ստաց ված տրանս-
ֆերտ նե րի ՀՆԱ-ո ւմ մաս նա բաժ նի ցու ցա նի շով: 2005-2010թթ. միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում տրանս ֆերտ նե րի մեծ մաս նա բաժ նով ե րկր նե րից շա տե րին հա ջող վել է նվա զեց նել ի րենց 
կախ վա ծու թյու նը վեր ջին նե րից` սահ մա նա փա կե լով դրանց մաս նակ ցու թյու նը տն տե սու թյան մեջ: 
Հա կա ռակ դրան` Հա յաս տա նը նույ նիսկ ար ձա նագ րել է տրանս ֆերտ նե րի մաս նա բա ժնի ո րո շա կի 
աճ:  
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ՊԱՏԿԵՐ 2-15.  Տնային տնտեսությունների եկամտի կառուցվածքը Հայաստանում

2005 20052010 2010
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Այլ եկամուտ

Մասնավոր տրանսֆերտներ

Գյուղատնտեսական արտադրանքի 
վաճառքից եկամուտ

Կենսաթոշակ, սոցիալական 
օժանդակություն և այլն

Աշխատավարձ

Դեցիլային խումբ XԴեցիլային խումբ I

Աղ բյուր` Ա ՎԾ

ՊԱՏԿԵՐ  2-16. Արտասահմանից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների դինամիկան (ոչ 
առևտրային բանկային փոխանցումները ֆիզիկական անձանցից), հազար ԱՄՆ դոլար
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ՊԱՏԿԵՐ 2-17.  Աշխատողների մասնավոր տրանսֆերտներն արտասահմանից, 
տրանսֆերտներից ամենաշատ կախում ունեցող երկրներում 

 

Ֆիլիպիններ
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ՀՆԱ մեջ մասնավոր փոխանցումների բաժնի փոփոխություն, 2010/2005, %
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Մոլդովա

Լիբանան

Աղ բյուր` ՀԶՑ 
Նշում. Շր ջան նե րի չա փը ներ կա յաց նում է աշ խա տող նե րից փո խան ցում նե րը և աշ խա տող նե րի ստա ցած  վար ձատ րու թյու նը  
մեկ շն չի հաշ վով (ըն թա ցիկ Ա ՄՆ դո լար) 

 
Ե կա մուտ նե րի և սպառ ման մա կար դակ նե րի տար բե րու թյու նը է ա կան է` չ նա յած 
ե կամ տի ա ճող մա կար դա կին:

 Մեկ շն չի հաշ վով մի ջին ե կա մուտն ու նի շա րու նա կա կան ա ճի մի տում Հա յաս տա նում: Ա վե լին, և՛ 
ա մե նա ցածր, և՛ ա մե նա բարձր ե կամ տային խմ բե րը գրան ցել են 100%-ից ա վե լի աճ 2005-2010թթ. 
ըն թաց քում: Այ դու հան դերձ, բնակ չու թյան մեջ ե կամ տի բաշխ ման ան հա մա չա փու թյու նը շա րու-
նա կում է հս կա յա կան լի նել և ակ նա ռու է տար բեր տե սան կյուն նե րից՝ սո ցիա լա կան շեր տեր, վար-
չա կան տա րածք ներ և սե ռեր:

ՊԱՏԿԵՐ 2-18. Ամսական անվանական եկամտի փոփոխությունն ըստ եկամտի խմբերի,  
ՀՀ դրամ 
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Աղ բյուր` Ա ՎԾ 
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Ինչ պես ե կամ տի, այն պես էլ սպառ ման ան հա վա սա րու թյան Ջի նի գոր ծա կի ցը3 գրե թե չի փո-
փոխ վել  2005-2009թթ.-ին: Լի նե լով դեռևս բա վա կա նին բարձր` հարս տու թյան բաշխ ման ան-
հա մա չա փու թյու նը այդ չափ խիստ չէ մի ջազ գային հա մե մա տու թյան մեջ: Այս պես, 2008-2010թթ. 
տվյալ նե րի հա մա ձայն, եվ րո պա կան այն պի սի ե րկր ներ, ի նչ պի սին են Նոր վե գիան, Հուն գա րիան 
և Մոնտենեգրոն, գլ խա վո րել են ցան կը Ջի նի ա մե նա ցածր գոր ծա կից նե րով, ո րոնք կազ մել են 
0.24-0.25:  Միև նույն ժա մա նակ,  Ջի նի գոր ծա կից նե րի դիտ ված ա մե նա բարձր մա կար դա կը ե ղել 
է շուրջ 0.7: Մինչ դեռ ե կամ տի բաշխ ման` Հա յաս տա նի  ար ձա նագ րած ցու ցի չը 2008թ.-ի դրու թյամբ 
ե ղել է 0.3: 

Ե՛վ Վրաս տա նը, և՛ Ա դր բե ջանն ու նեն  ե կամ տի ա վե լի մեծ ան հա մա չա փու թյուն ներ` ա մե նա բարձր 
10%-ի ու նե ցած ա վե լի մեծ մաս նա բաժ նով և բնակ չու թյան ա մե նա ցածր 10%-ի ա վե լի ցածր մաս-
նա բաժ նով: Հա յաս տա նում տնային տն տե սու թյուն նե րի մի ջին ամ սա կան ե կա մու տը` մեկ շն չի 
հաշ վով  ա մե նա բարձր ե կամ տային խմ բում  ա մե նա ցածր ե կամ տային խմ բի ե կամ տի 14-ա պա-
տիկն է (2005թ.-ին գրանց ված 18-ա պա տի կի փո խա րեն):

ՊԱՏԿԵՐ 2-19. Եկամտի բաշխումը տարածաշրջանի երկրներում ըստ եկամտային խմբերի,  
% 2008թ.

 
Դեցիլային 
խումբ X

Դեցիլային 
խումբ II-IX

Դեցիլային 
խումբ I

Հայաստան Ադրբեջան Վրաստան

25.4

70.9

3.7

27.4

69.2

3.4

31.3

66.7

2.0

Աղ բյուր` ՀԶՑ

 Հա յաս տա նի շր ջան նե րում մի ջին ե կամ տի ա մե նա բարձր և ա մե նա ցածր մա կար դակ նե րի միջև 
տար բե րու թյու նը բա վա կա նին է ա կան է: Երևա նում գրանց վել է ե կամ տի ա մե նա բարձր մա կար-
դա կը, ո րը կրկ նա կի գե րա զան ցում է երկրի ամենացածր` Վայոց ձորի մարզի ցուցանիշը:

Տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի և ե կամ տի ան հա մա չափ բաշ խու մը մեկ այլ հիմ նախն-
դիր է: Գեն դե րային տար բե րու թյան հա մաշ խար հային ցու ցի չով Հա յաս տա նը 135 ե րկր նե րի շար-
քում դաս վում է ոչ նպաս տա վոր 84-րդ տե ղում: Գեն դե րային տար բե րու թյունն ակ նա ռու է նաև 
վար ձատ րու թյան մա կար դակ նե րի միջև: Տղա մարդ կանց մի ջին աշ խա տա վար ձը Հա յաս տա նում 
(պաշ տո նա կան և ոչ պաշ տո նա կան) կազ մում է շուրջ 125,000 ՀՀ դրամ, ին չը մոտ 1.5 ան գամ գե-
րա զան ցում է կա նանց վար ձատ րու թյան մա կար դա կը:  

3 Ջինի գործակիցը ցույց է տալիս հաճախականության բաշխման արժեքների մեջանհամաչափությունը և 
լայնորեն կիրառվում է որպես եկամտի կամ հարստության մեջ անհամաչափությունների չափանիշ:
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ԳԼՈՒԽ 3. ՄԻԿՐՈՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Հա յաս տա նում «երկ րորդ սերն դի» բա րե փո խում նե րի մեկ նար կին զու գըն թաց  միկ րո մի ջա վայ-
րը դար ձավ քա ղա քա կա նու թյան հա մար կարևոր գոր ծոն: Կա ռա վա րու թյան կող մից միկ րո մի ջա-
վայ րի բա րե լավ ման ո ւղ ղու թյամբ գոր ծադր վող ջան քե րը են թա կա են լուրջ մար տահ րա վեր նե րի, 
քա նի որ առ կա է պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րում կա ռուց ված քային և վար քագ ծային 
փո փո խու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն: Բա ցի այդ, սա նաև այն բնա գա վառն է, որ տեղ ըն կե րու-
թյուն նե րը տես նում են ի րենց զար գաց ման հիմ նա կան խո չըն դոտ նե րը:       

Միկ րոտն տե սա կան գոր ծոն ներն ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դում են ըն կե րու թյուն նե րի և դրանց ար տադ-
րո ղա կա նու թյան վրա: Միկ րոտն տե սա կան գոր ծա րար մի ջա վայ րի ո րա կը, քլաս տեր նե րի զար-
գաց ման վի ճա կը և ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծառ նու թյուն նե րի ու ռազ մա վա րու թյան4 կա տա րե լա-
գործ վա ծու թյու նը միկ րոտն տե սա կան մր ցու նա կու թյան հիմ նա քա րերն են: 

Ըն կե րու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան և գոր ծառ նա կան կա ռա վար ման բա րե լավ մա նը զու գա հեռ, 
որ հե տա գա գլուխ նե րի քն նարկ ման թե ման է, ըն կե րու թյուն նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան հա մար 
ո րո շիչ է նաև գոր ծա րար մի ջա վայ րը: Բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով 
ըն կե րու թյուն նե րին ան հրա ժեշտ են բարձ րո րակ աշ խա տուժ, ար դյու նա վետ հան րային կա ռա վա-
րում, հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կա րո ղու թյուն ներ և ար դյու նա վետ լո գիս տիկ են թա-
կա ռուց վածք:  

Ար տադ րո ղա կա նու թյան հս տակ խթա նիչ գոր ծոն ներ են քլաս տեր նե րի առ կա յու թյու նը, ագ լո մե-
րա ցիան, ի նչ պես նաև փոխ կա պակց ված և փոխլ րաց նող ըն կե րու թյուն նե րի աշ խար հագ րա կան 
կենտ րո նաց վա ծու թյու նը: Դրանք ա պա հո վում են կոնկ րետ քլաս տեր նե րին ա ռնչ վող գի տե լիք նե-
րի և են թա կա ռուց ված քի առ կա յու թյուն և հա սա նե լի ու թյուն:   

ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

 

Է ա կան ներդ րում նե ր են կատարվում են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լավ ման 
ո ւղղությամբ, թե պետ ար տա հան ման հիմ նա կան շու կա նե րի հետ կայուն կա պի 
խն դի րը դեռևս լուծ ված չէ:

Չ նա յած է ներ գե տի կայի, ի նչ պես նաև օ դային և եր կա թու ղային տրանս պոր տային են թա կա ռուց-
վածք նե րի բա րե լավ մանն ու ար դիա կա նաց մանն ո ւղղ ված ներդ րու մային խո շոր ծրագ րե րին, Հա-
յաս տանն իր ը նդ հա նուր են թա կա ռուց վածք նե րի ո րա կի մր ցու նա կու թյամբ ոչ բա վա րար դիրք է 
զբա ղեց նում աշ խար հի այլ ե րկր նե րի շար քում`  հա մա ձայն ՄՀԶ-ի: Հա յաս տա նի հա մար որ պես 
հիմ նա կան խո չըն դոտ ներ շա րու նա կում են մնալ ավ տո ճա նա պարհ նե րի ո րա կը և նա վա հան-
գիստ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը: Հարկ է նշել, որ վեր ջին 5 տար վա ըն թաց քում նշա նա կա լի ներդ-
րում ներ են կա տար վել Հա յաս տա նի ճա նա պար հա շի նու թյան ո լոր տում, ին չը, սա կայն, գոր ծա-
րար հա մայն քի կող մից բա վա րար չի հա մար վում այլ ե րկր նե րի հետ հա մըն թաց զար գաց ման 
ա ռու մով:    

Հա րա վային Կով կա սի ե րկր նե րի շար քում ա ռա վել մր ցու նակ լո գիս տիկ են թա կա ռուց վածք ու նի 
Վրաս տա նը, ին չը պայ մա նա վոր ված է վեր ջի նիս բա րեն պաստ աշ խար հագ րա կան դիր քով և ավ-
տո ճա նա պար հային են թա կա ռուց վածք նե րում կա տար վող շո շա փե լի ներդ րում նե րով: Վրաս տա-
նը նաև գրան ցել է ա մե նան շա նա կա լի ա ռա ջըն թա ցը 2005թ.-ից ի վեր:    

4 Մրցունակության համաշխարհային զեկույց 2008-2009թթ., Համաշխարհային տնտեսական ֆորում 2008թ.
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3-1. Լոգիստիկ ենթակառուցվածքի կատարողականը և փոփոխությունները,  
2005-2011թթ.

Ցու ցիչ

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան 

Վար կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Վար կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Վար կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)
Ընդ հա նուր են թա կա-
ռուց ված քի ո րա կը 

77 +1 64 -8 54 +51

Ավ տո ճա նա պարհ նե րի 
ո րա կը*

92 -24 78 -15 57 +23

Եր կա թու ղային են թա-
կա ռուց ված քի ո րա կը 

69 +10 34 -7 35 +16

Նա վա հանգս տային 
են թա կա ռուց ված քի 
ո րա կը 

132 -19 73 -30 68 -12

Օ դային տրանս պոր-
տի են թա կա ռուց ված քի 
ո րա կը 

74 +15 57 -15 88 +7

Է լեկտ րաէ ներ գիայի 
մա տա կա րար ման ո րա-
կը 

71 +10 78 +10 52 +59

Աղ բյուր՝ ՀՏՖ 
* Փո փո խու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են 2006-2011թթ. կտր ված քով, քա նի որ 2005թ.-ի տվյալ նե րը բա ցա կա յում ե ն

Ն կա տե լի զար գա ցում ներ են գրանց վել օ դային տրանս պոր տի են թա կա ռուց վածք նե րի ո լոր տում: 
Ներդր վել է մոտ 160 մի լի ոն դո լար նոր տեր մի նալ նե րի կա ռուց ման և «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա-
յա նի ար դիա կա նաց ման հա մար, ին չի ար դյուն քում վեր ջինս կա րող է սպա սար կել տա րե կան 3.5 
մի լի ոն ո ւղևո րի՝  նախ կին 1.6 մի լի ո նի փո խա րեն: 

Ա վե լին, կան նաև օ դա նա վա կա յա նի հա րա կից տա րած քում տրանս պոր տային հան գույ ցի ստեղծ-
մանն ո ւղղ ված նա խա ձեռ նու թյուն ներ: Կա ռա վա րու թյան կող մից ար դեն ի սկ հաս տատ վել է 
ա զատ տն տե սա կան գո տու ստեղծ ման և մի ջազ գային լո գիս տիկ կենտ րո նի ու  դե պի օ դա նա վա-
կա յան եր կաթգ ծի կա ռուց ման ծրա գի րը:  

Գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի հա մար ար դի սառ նա րա նային հնա րա վո րու թյուն նե րով ա պա-
հով ված եր կու լո գիս տիկ կենտ րոն նե րը (ո րոն ցից մե կը կա ռուց վել և շա հա գործ վում է «Զ վարթ-
նոց» օ դա նա վա կա յա նի կող մից, ի սկ մյու սը` «Ս պայ կա» բեռ նա փո խադ րող ըն կե րու թյան կող մից) 
սկ սել են գոր ծել 2011թ.-ից: Ստեղծ վել է ժա մա նա կա կից են թա կա ռուց վածք թարմ մր գեր և բան-
ջա րե ղեն ար տա հա նող նե րի հա մար, ին չը նշա նա կա լի ո րեն նվա զեց նում է տե ղա փոխ ման ըն թաց-
քում գյուղմ թեր քի փչա նա լու հա վա նա կա նու թյու նը: Թարմ միրգ և բան ջա րե ղե նի ար տա հան ման 
ծա վալ ներն ա ռա վել ա րագ են ա ճել 2003-2010թթ.` տա րե կան 100.000 Ա ՄՆ դո լա րից հաս նե լով 
8.8 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի:

 Չա փա վոր ա ռա ջըն թաց է գրանց վել նաև եր կա թու ղային են թա կա ռուց ված քի մա սով, թե պետ 
վեր ջի նիս կա րո ղու թյուն նե րը լիար ժեք չեն օգ տա գործ վի, ե թե չլուծ վի այն հա մաշ խար հային եր-
կա թու ղային ցան ցե րին միաց նե լու խն դի րը: Դեռևս հս տակ չէ են թա կա ռուց ված քի զար գաց ման 
մյուս խո շոր ծրագ րի՝ Ի րան-Հա յաս տան եր կա թու ղու կա ռուց ման ա պա գան: Ներ կա յումս ի րա կա-
նաց վող ծրագ րերն ո ւղղ ված են Հա յաս տա նի տա րած քում եր կա թու ղային ցան ցի ը նդ լայն մա նը և 
գնացք նե րի ա րա գու թյան մե ծաց մա նը:  

Հյու սիս– հա րավ ճա նա պար հային մի ջանց քի (մայ րու ղի, ո րը սկս վում է Վրաս տա նի սահ մա նից և 
հաս նում մինչև ի րա նա կան սահ ման) մո տա վոր ար ժե քը կազ մում է 1 մի լիարդ Ա ՄՆ դո լար: Այն 
հան դի սա նում է ավ տո ճա նա պար հային են թա կա ռուց ված քի զար գաց մանն ո ւղղված ա մե նա խո-
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շոր ներդ րու մային ծրագ րե րից մե կը: Ավ տո ճա նա պարհ նե րի բա րե լավ ման շնոր հիվ այն կըն ձե ռի 
ե րթևե կի ժա մա նա կի և փո խադ րա մի ջոց նե րի շա հա գործ ման ծախ սե րի նշա նա կա լի խնայո ղու-
թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն:   

  
Հա յաս տա նը հա մաշ խար հային մասշ տա բով նշա նա կա լի ա ռա ջըն թաց է գրան
ցել շար ժա կան և ին տեր նե տային կա պի ո լոր տում  

Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տի ին տեն սիվ մր ցակ ցու թյամբ պայ մա նա վոր ված ա րա գըն թաց 
զար գա ցում նե րը խթա նե ցին Հա յաս տա նի մր ցու նա կու թյունն այս բնա գա վա ռում: Հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան մի ջազ գային մի ու թյան (ՀՄՄ)5 վեր ջին հաշ վետ վու թյու նում Հա յաս տա նի տե ղե կատ-
վա կան և հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նո լո գիա նե րի՝ ՏՀՏ ո լոր տը դա սա կարգ վում է ա ռա վել դի նա-
միկ զար գա ցող նե րի շար քը: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3-2: Հաղորդակցման ենթակառուցվածքի կատարողականը և փոփոխությունները 

Ցու ցիչ 

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան 

Վար կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Վար կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Վար կա նիշ 
2011

Փո փո խու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Բջ ջային կա պի բա ժա-
նոր դագ րու թյուն /100 
բնակչ.*

33 +68 75 +7 104 -28

Ին տեր նե տից օ գտ վող-
ներ /100 բնակչ.

68 +17 73 +6 85 +4

Լայ նա շերտ ին տեր նե-
տային ցան ցի բա ժա-
նոր դագ րու թյուն ներ 
/100 բնակչ.*

86 +6 68 +26 72 -13

Աղ բյուր` ՀՏՖ 
* Փո փո խու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են 2006-2011թթ. կտր ված քով, քա նի որ 2005թ.-ի տվյալ նե րը բա ցա կա յում են: 

Եր կի րը բա րե լա վել է իր դիր քե րը ՏՀՏ են թա կա ռուց ված քային տար րե րի բո լոր ցու ցիչ նե-
րով: Վեր ջին հինգ տա րի նե րին բջ ջային կա պի բա ժա նորդ նե րի թի վը ե ռա պատկ վել է՝ 2007թ.-
ի 1.2 մի լի ո նից հաս նե լով 3.3 մի լի ո նի 2011թ.-ին, ին չի ար դյուն քում ՄՀԶ-ի կող մից գնա հատ ված 
ե րկր նե րի շար քում Հա յաս տա նը զբա ղեց րել է 33-րդ տե ղը 100 բնակ չին ը նկ նող բջ ջային կա պի 
բա ժա նորդ նե րի քա նա կով: Ին տեր նե տային ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում ևս գրանց վել է նմա-
նօ րի նակ ա ռա ջըն թաց, մաս նա վո րա պես վեր ջին 4 տար վա ըն թաց քում ին տեր նե տից օ գտ վող-
նե րի քա նա կի քա ռա պա տիկ աճ: Հա յաս տա նը տա րա ծաշր ջա նային ա ռա ջա տարն է 37% ին տեր-
նե տի օգտագործման մա կար դա կով (Ա դր բե ջան՝ 36%, Վրաս տան՝ 27% և մի ջի նը 29% Ա ՊՀ-ո ւմ): 
Սուր մրցակ ցու թյան և շար ժա կան ին տեր նե տային ծա ռա յու թյուն նե րի ը նդ լայն ման ար դյուն քում 
կտրուկ նվա զել են ին տեր նե տային ծա ռա յու թյուն նե րի ման րա ծախ գնե րը: Ի սկ մե ծա ծախ գնե րը 
2008թ.-ի 1.2 մի լի ոն ՀՀ դրա մից (մեկ մբիտ/վրկ.) հա սան 50,000 ՀՀ դրա մի 2011թ.-ին:  

ՏՀՏ ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյունը ցույց տվող ՏՀՏ գնային զամ բյու ղի ցու ցի չը6 բարձրացել 
է` 2008թ.-ի 7-ից հաս նե լով 5.9-ի 2010թ.: Այդուհանդերձ, գնե րը դեռևս բարձր են հա մար վում աշ-
խար հի այլ ե րկր նե րի հա մե մա տու թյամբ: Ը ստ ՏՀՏ գնային զամ բյու ղի ցու ցի չի՝ 2010թ.-ին Հա յաս-
տա նը 102-րդն էր 165 ե րկր նե րի շար քում: Ա դր բե ջանն իր վար կան շային 53-րդ դիր քով հան դի սա-
նում է տա րա ծաշր ջա նի ա ռա ջա տա րը, ին չը, հիմ նա կա նում, պայ մա նա վոր ված է ե րկ րի մեկ շն չի 
հաշ վով ա վե լի բարձր հա մա խառն ազ գային ե կամ տով:     

5  ՀՄՄ/ITU, Տեղեկատվական հասարակության գնահատում, 2011թ. 
6 Զամբյուղ, որը հաշվարկվում է սակագնային 3 փաթեթների հիման վրա (ֆիքսված հեռախոսակապ, 
շարժական-բջջային հեռախոսակապ և ֆիքսված լայնաշերտ ինտերնետային ծառայություններ) և 
համապատասխանեցվում է մեկ շնչին ընկնող ամսական ՀԱԵ-ին:   
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Նա խորդ տար վա հիմ նա կան տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցը նոր՝ չոր րորդ սերն դի (4G/LTE) 
վրա հիմն ված ցան ցի գոր ծար կումն էր « Վի վա Սել-ՄՏՍ»-ի կող մից: Հա յաս տա նը դար ձավ աշ-
խար հում 10-րդ եր կի րը, որ տեղ գոր ծում է չոր րորդ սերն դի ցանց: 

Ին տեր նե տային ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում նկատ վում են կոն սո լի դա ցիայի մի տում ներ: 2011թ.-ի 
ըն թաց քում շու կայի հիմ նա կան մաս նա կից նե րից մե կը՝ «Ucom» ըն կե րու թյու նը ձեռք բե րեց ման-
րա ծախ ին տեր նե տային ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող «Netsys» և «iCON Communications» 2 խո-
շոր ըն կե րու թյուն նե րը: 2012թ.-ի սկզ բում ռու սա կան «Rostelecom» ա ռա ջա տար հե ռա հա ղոր դակ-
ցա կան ըն կե րու թյու նը մուտք գոր ծեց հայ կա կան շու կա՝ ձեռք բե րե լով  մե ծա ծախ օպ տի կա ման-
րա թե լային ին տեր նե տային պրո վայ դեր «GNC Alfa» ըն կե րու թյու նը: Սպաս վում է ո լոր տի ա վե լի 
ին տեն սիվ կոն սո լի դաց ման մի տում ներ, ի նչն էլ կա րող է հիմք հան դի սա նալ մասշ տա բի ար դյու-
նա վե տու թյան բա րե լավ ման և նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման հա մար, ա ռաջ բե րե լով նաև 
ո լոր տի մր ցակ ցու թյան թու լաց ման ռիս կ:  

Ն շա նա կա լի ո րեն բա րե լավ վել է փոս տային ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տը՝ տեխ նո լո գիա կան ար-
դիա կա նաց ման և վե րա նո րոգ ման ծրագ րի շնոր հիվ: ՏՀՏ ո լոր տի և է լեկտ րո նային հա սա րա-
կու թյան զար գա ցու մը Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան հիմ նա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից է: 
Է լեկտ րո նային կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն նե րի ներդ րու մը (էլ. հար կեր, էլ. գրան ցում, էլ. ար տո-
նագ րում, էլ. կա դաստր և փաս տաթղ թե րի կա ռա վար ման ներ քին հա մա կարգ), Հա մաշ խար հային 
բան կի «Է լեկտ րո նային հա սա րա կու թյուն և նո րա րա րու թյուն հա նուն մր ցու նա կու թյան» ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում ազ գային ին տեր նե տային լայ նա շերտ հիմ նա ցան ցի և հան րային ո լոր տում ցան-
ցի ներդր ման մտադ րու թյու նը  էլ ա վե լի կխ թա նեն ՏՀՏ-ի օգ տա գոր ծու մը մաս նա վոր հատ վա ծի 
ըն կե րու թյուն նե րի և բնակ չու թյան կող մից:  

Ան ցու մը թվային հե ռուս տա ռա դի ո հա մա կար գի կհան գեց նի այ սօր վա շու կայի փո խա կերպ մա նը: 
Թվային հա մա կար գի լիար ժեք ներդ րու մը նա խա տես վում է ա վար տել մինչև 2015թ.: Թվային հե-
ռար ձակ ման շնոր հիվ լսա րա նը կու նե նա ա վե լի լայն ը նտ րու թյուն, ի սկ հե ռար ձա կող նե րը` տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադր ման ա վե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ: Ա վե լին, այն նաև ը նդ գր կում է 
նոր ծա ռա յու թյուն նե րի զար գա ցում: Հիմ նա կան մար տահ րա վեր ներն են թվային հե ռար ձակ մանն 
անց նե լու հա մար պա հանջ վող մեծ ծախ սե րը և գոր ծըն թա ցի կար գա վո րու մը:         

 

 

 Վար չա կան են թա կա ռուց ված քի ար դյու նա վե տու թյու նը բա վա կա նին բա րե փոխ
վել է, սա կայն հար կային և մաք սային վարչարարության հա մա կար գե րը դեռևս 
զար գաց ման խո չըն դոտ են: 

Գոր ծա րար մի ջա վայ րում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րը և էլ. կա ռա վար ման նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րը Հա յաս տա նում վար չա կան են թա կա ռուց ված քի նկա տե լի բա րե լավ ման հիմք են հան-
դի սա ցել: Հա յաս տա նը զբա ղեց րել է 55-րդ տե ղը 2012թ. Հա մաշ խար հային բան կի Գոր ծա րա րու-
թյան զե կույ ցում7, թե պետ հարկ է նշել դեռևս նշա նա կա լի տար բե րու թյան առ կա յու թյու նը Վրաս-
տա նի հա մե մա տու թյամբ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, ի րա կա նաց ված բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում 
Հա յաս տա նը 6 դիրքով բա րե լա վել է իր վարկանիշը զե կույ ցում՝ 2010թ.-ի հա մե մատ:   

Ներ կա յումս Հա յաս տա նը զբա ղեց նում է բա վա կա նին նպաս տա վոր դիրք ը ստ Ձեռ նար կու թյան 
հիմ նում, Սե փա կա նու թյան գրան ցում և Վար կե րի ստա ցում են թա ցու ցիչ նե րի, մինչ դեռ  Է լեկ-
տրաէ ներ գիայի ստա ցում, Հար կե րի վճա րում և Մի ջազ գային ա ռև տուր են թա ցու ցիչ նե րի մա սով 
վար կա նիշն ա մե նա ցածրն է:  

7 Գործարարության զեկույց 2012թ., ՀԲ, 2011թ. 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3-3.  Հայաստանի դիրքը Գործարարության զեկույցում, 2012

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան

Վար կա նիշ 
2012

Փո փո խու-
թյուն  12/11 

(տեղ)

Վար կա նիշ 
2012

Փո փո խու-
թյուն 12/11 

(տեղ)  

Վար կա նիշ 
2012

Փո փո խու-
թյուն 12/11 

(տեղ)  

Գոր ծա րա րու թյան 
դյու րի նու թյուն 

55 +6 66 +3 16 +1

Ձեռ նար կու թյան հիմ-
նում 

10 +10 18 -2 7 +1

Շի նա րա րու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու թույլ-
տվու թյան ստա ցում 

57 +38 172 0 4 +2

Է լեկտ րաէ ներ գիայի 
ստա ցում 

150 -2 173 0 89 +2

Սե փա կա նու թյան 
գրան ցում 

5 -1 9 0 1 +1

Վար կի ձեռք բե րում 40 +5 48 -3 8 +13

Ներդ րող նե րի պաշտ-
պան վա ծու թյուն 

97 -4 24 -3 17 +4

Հար կե րի վճա րում 153 +6 81 +24 42 +20

Մի ջազ գային ա ռև-
տուր 

104 -1 170 -1 54 -20

Պայ մա նագ րե րի կա-
տա րում 

91 -27 25 0 41 -1

Գոր ծու նե ու թյան դա-
դա րե ցում 

62 -6 95 -2 109 +2

Աղ բյուր` ՀԲ, Գոր ծա րա րու թյան զե կույց

 Դեռևս 2008թ.-ից սկս ված «երկ րորդ սերն դի» բա րե փո խում նե րը պե տու թյան հիմ նա կան ա ռաջ-
նա հեր թու թյուն նե րից են: Գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լավ ման ծրա գիրն ը նդ գր կել է Հա յաս-
տա նում գոր ծա րա րու թյան մի շարք բնա գա վառ ներ` սկ սած ըն կե րու թյուն նե րի գրան ցու մից և 
ար տո նագ րու մից մինչև փա կում/ լու ծա րում: Մինչ այժմ ար ձա նագր ված հիմ նա կան ա ռա ջըն թա-
ցը վե րա բե րում է ձեռ նար կու թյուն նե րի գրանց ման պար զեց մա նը, շի նա րա րու թյուն ի րա կա նաց-
նե լու թույլտ վու թյուն նե րի ստաց ման հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կի և ծախ սե րի կր ճատ մա-
նը, հար կային վճար նե րի քա նա կին և դրանց վրա ծախս վող ժա մա նա կին, ի նչ պես նաև ար տա-
հան ման և ներկր ման վրա ծախս ված ժա մա նա կին: Նշ վա ծի շր ջա նակ նե րում 2011թ. հիմ նա կան 
ձեռք բե րում ներն են էլ. կա ռա վար ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը և ըն կե րու թյուն նե րի գրանց ման 
բնա գա վա ռում « մեկ պա տու հա նի» սկզ բուն քի ներդ րու մը: Նոր հա մա կար գի ներդր ման ար դյուն-
քում կր ճատ վել են բյու րոկ րա տա կան քաշք շուկ նե րը տար բեր բիզ նես ըն թա ցա կար գե րի մա սով: 
Այ նու հան դերձ, էլ. կա ռա վար ման ո րոշ ծա ռա յու թյուն ներ դեռևս ու նեն օգ տա գործ ման սահ մա-
նա փա կում ներ մար զե րում և դեռևս չեն ը նդ գր կում մի շարք բնա գա վառ ներ, ի սկ կա դաստ րը և 
հար կային հա մա կարգն ը նդ գրկ ված են միայն մաս նա կի ո րեն: Հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րի 
ներ կա յաց ման է լեկտ րո նային հա մա կար գը, ո րն ա ռա ջին փու լում պար տա դիր էր խո շոր հար կա-
տու նե րի հա մար, ներ կա յումս կի րառ վում է բիզ նե սի ա վե լի լայն շր ջա նակ նե րի հա մար: Փոքր և 
միկ րո ձեռ նար կու թյուն նե րը հնարավորություն ունեն ներ կա յաց նել հար կային հաշ վետ վու թյուն-
ները էլեկտրոնային եղանակով:   

Ի րա վա կան դաշ տի բա րե լավ ման լույ սի ներ քո ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից նա խա ձեռն վեց կար-
գա վո րիչ « գիլյո տի նի» հա մա կար գի ներդ րու մը Հա յաս տա նում: Վեր ջի նիս հա ջող ի րա կա նաց ման 
դեպ քում նա խա տես վում է նշա նա կա լի ո րեն կր ճա տել կա նո նա կար գե րի քա նա կը տար բեր մա-
կար դակ նե րում ի րա վա կան ակ տե րի օպ տի մա լաց ման մի ջո ցով:
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 Հար կային և մաք սային վար չա րա րու թյան ո լոր տում ռիս կե րի վրա հիմն ված վե րահսկ ման հա մա-
կար գի ներդ րու մը, ո րն ար դեն ի սկ մեկ նար կել է, կա րող է նշա նա կա լի ո րեն բա րե լա վել ի րա վի-
ճա կը և նվա զեց նել հար կա տու նե րի վար չա կան բե ռը: Այս հա մա կար գը կներդր վի նաև կա ռա վա-
րու թյան վե րահսկ ման այլ բնա գա վառ նե րում: 

Այ նու հան դերձ, հար կային և մաք սային վար չա րա րու թյու նը շա րու նա կում է հանդիսանալ գոր ծա-
րար մի ջա վայ րում բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մա ն հիմնական խոչընդոտ և, վեր ջին հաշ վով, 
հան դի սա նում է ձեռ նար կու թյուն նե րի դժ գո հու թյա ն է ա կան պատճառ: Այս բնա գա վառ նե րում կտ-
րուկ փո փո խու թյուն ներ չկա տա րե լու դեպ քում կա նո նա կար գող դաշ տի մյուս բնա գա վառ նե րի բա-
րե լա վու մը ձեռ նար կու թյուն նե րի և ներդ րող նե րի կող մից ընկալվում է բա ցա սա կան համատեքս-
տում: 

  
Ֆի նան սա կան միջ նոր դու թյու նը ո րո շա կի աճ է գրան ցել, սա կայն դեռևս հա մե
մա տա բար ցածր դիր քե րում է:

ՄՀԶ-ի հա մա ձայն՝ ֆի նան սա կան շու կա յում չա փա վոր ը նդ հա նուր ա ռա ջըն թաց է գրանց վել: Բա-
րե լավ վել է բան կե րի հու սա լի ու թյունն ու վար կե րի հա սա նե լի ու թյու նը, մինչ դեռ  թեր զար գա ցած 
ար ժեթղ թե րի շու կան և վեն չու րային կա պի տա լի պա կա սը պայմանավորում են կա պի տա լի շու-
կայի մր ցու նա կու թյան մա սով Հա յաս տա նի ցածր վար կա նի շը:     

 Կա պի տա լի շու կայի զար գաց ման ցածր մա կար դա կը շա րու նա կում է մնալ Հա յաս տա նի մր ցու նա-
կու թյան հիմ նա կան խո ցե լի կող մե րից մե կը: Հա յաս տա նում ֆի նան սա կան շուկայի ա մե նախնդ-
րա հա րույց գործոններն են տե ղա կան կա պի տա լի շու կան, փոք րա մաս նա կան բաժ նե տե րե րի շա-
հե րի պաշտ պա նու թյու նը, ար ժեթղ թե րի բոր սայի կար գա վո րու մը, վեն չու րային կա պի տա լի առ-
կա յու թյու նը և ը նդ հա նուր ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րը: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3-4. Կապիտալի շուկայի ենթակառուցվածքի կատարողականը և  
փոփոխությունները 

Ցու ցիչ 

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան 

Վար կա նիշ 
2011

Փոփ ոխու-
թյուն 11/05 

(տեղ)

Վար կա նիշ  
2011

Փոփ ոխու-
թյուն 

11/05 (տեղ)

Վար կա նիշ 
2011

Փոփ ոխու-
թյուն 11/05 

(տեղ)
Ֆի նան սա կան շու կայի 

կա տա րե լա գործ վա ծու-
թյուն

95 +8 94 -12 99 -4

Բան կե րի հու սա լի ու թյուն 69 +17 135 -32 104 -28

Վար կե րի հա սա նե լի ու-
թյուն

85 +13 69 +40 79 0

Վեն չու րային կա պի տա լի 
առ կա յու թյուն 109 -11 54 +29 97 -8

Տե ղա կան ար ժեթղ թե րի 
շու կայի մի ջո ցով ֆի նան-
սա վո րում

120 -14 77 +22 122 -14

Փոք րա մաս նա կան  
բաժ նե տե րե րի շա հե րի 
պաշտ պա նու թյուն

120 -15 94 -11 119 -26

Աղ բյուր`  ՀՏՖ
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2005-2011թթ. ըն թաց քում Հա յաս տա նի բան կային ո լոր տը ա րա գո րեն ը նդ լայն վեց` պահ պա նե լով 
զար գաց ման տեմ պը նույ նիսկ հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ըն թաց քում: Ի հա վե-
լումն մինչ 2008թ. տն տե սա կան ա ճի հա մար առ կա բա րեն պաստ մակ րոտն տե սա կան պայ ման-
նե րի՝ բան կե րի հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղծ վե ցին նաև պե տու թյան հա կաճգ նա ժա-
մային մի ջո ցա ռում նե րի շնոր հիվ, ե րբ նշա նա կա լի ֆի նան սա կան ռեսուրսների ներ հոսք ա պա-
հով վեց տե ղա կան բան կե ր հա մե մա տա բար բարենպաստ պայ ման նե րով: 

2011թ.-ին բան կային ակ տիվ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՆԱ-ին կազ մել է 54.1% (վեր ջինս ըն դա-
մե նը 19.6%  էր 2005թ.-ին), ին չը մա սամբ պայ մա նա վոր ված է 2005-2011թթ.-ին վար կային պորտ-
ֆե լի ա վե լի քան 650% ա ճով: Չնա յած այս նշա նա կա լի ը նդ լայն մա նը, բան կե րի վար կա վոր ման 
ակ տի վու թյու նը դեռևս զգա լի ո րեն ցածր է այլ ե րկր նե րից: Հա յաս տա նի ներ քին վար կա վոր ման 
հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՆԱ-ին, որ 2010թ. 25.8% էր, կրկ նա կի պա կաս էր ցած րից մինչև մի ջին 
ե կա մուտ ու նե ցող ե րկր նե րի մի ջին մա կար դա կից (57.3%):

 Նույ նիսկ ֆի նան սա կան միջ նոր դու թյան նմա նօ րի նակ մի ջին մա կար դա կի պայ ման նե րում բազ-
մա թիվ հայ կա կան բան կեր ա վե լի ու ա վե լի մեծ դժ վա րու թյուն են ու նե նում շա հու թա բեր գոր ծա-
րար ծրագ րեր ներգ րա վե լու գոր ծում և, հա ճախ, նոր հա ճա խորդ ներ ներգ րա վում են կի րա ռե լով 
վե րա ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ներ:  Սա վկա յում է տն տե սու թյա ն ռիս կայնության նշա նա կա լի 
մա կար դա կի և խո ցե լի կող մե րի մա սին:           

Գ րանց վել է տո կո սադ րույ քի սպ րե դի նվազ ման մի տում, ո րն ա մե նամեծե րից մեկն է ե ղել ՄՀԶ 
2011-2012թթ. ե րկր նե րի շար քում (վար կա նիշ 114): Սա կա րե լի է բա ցատ րել ո լոր տում ակ տի վա ցած 
մր ցակ ցու թյամբ, ի նչ պես նաև կա ռա վա րու թյան հա կաճգ նա ժա մային ջան քե րի ար դյուն քում ձևա-
վոր ված վար կային ռե սուրս նե րի առ կա յու թյամբ: Այ նու հան դերձ, ա րագ ը նդ լայ նու մը և ճգ նա ժա մը 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցան վար կային պորտ ֆե լի ո րա կի վրա: Նշա նա կա լի ո րեն մե ծա-
ցավ եր կա րաձգ ված ժամ կե տով վար կե րի մաս նա բա ժի նը` 2010թ. վեր ջին ե ռամ սյա կում հաս նե լով 
ա ռա վե լա գույն 4.87%-ի, այ նու հետև աս տի ճա նա բար նվա զե լով և 2011թ.-ի վեր ջում հաս նե լով նա-
խաճգ նա ժա մային մա կար դա կին:  

Ար ժեթղ թե րի շու կայի կա պի տա լա ցու մը շա րու նա կում է մնալ ցածր մա կար դա կի վրա: 2011թ.-ի 
վեր ջում այն կազ մում էր 53.8 մի լիարդ ՀՀ դրամ` ին չը ՀՆԱ-ի 2%-ից էլ ցածր է: 

  
Կեն սա թո շա կային և ա պա հո վագ րա կան ո լոր տի բա րե փո խում նե րը կա պի տա լի 
շու կա նե րի զար գաց ման  հույս են ներշն չում:

2011թ.-ին ավ տո մե քե նա նե րի պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան ներդ րու մը հե ղա փո խա կան քայլ 
էր Հա յաս տա նի ա պա հո վագ րա կան շու կայի հա մար: 2005թ.-ից ի վեր ա պա հո վագ րա կան շու կան 
քա ռա պատկ վել է` գրան ցե լով ա վե լի քան 100% աճ միայն 2011թ.-ին: Ա պա հո վագ րա կան շու կայի 
զար գաց ման հա ջորդ խթա նը կա րող է լի նել բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը, ո րի զար գաց ման 
հս տակ ռազ մա վա րու թյուն դեռևս չկա, չնայած ակ տիվ քն նար կում նե րին:

Կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամ նե րը ևս մեկ ին տեն սիվ բա րե փո խում նե րի ո լորտ են: 2010թ. վեր-
ջում կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վեց « Կու տա կային կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը: 
Կեն սա թո շա կային հա մա կար գի կու տա կային բա ղադ րի չը կկ րի պար տա դիր բնույթ 2014թ. հուն-
վա րի 1-ից: Ներ կա յումս մաս նակ ցու թյու նը հա մա կար գում կա մա վոր է: 

Չ նա յած վեն չու րային հիմ նադ րամ նե րի մա սին ա ռան ձին օ րեն քի մշակ ման ո ւղ ղու թյամբ գոր-
ծադր վող ջան քե րին, վեր ջի նիս կար գա վո րումն ը նդ գրկ վել է « Ներդ րու մային հիմ նադ րամ նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում: Ա ռա ջին վեն չու րային հիմ նադ րա մը նա խա տես վում է ստեղ ծել Հա մաշ-
խար հային բան կի կող մից ֆի նան սա վոր վող «Է լեկտ րո նային հա սա րա կու թյուն և նո րա րա րու թյուն 
հանուն մրցունակության» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում:   

Ակն կալ վում է, որ ա պա հո վագ րա կան շու կայի և կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամ նե րի զար գաց-
ման ար դյուն քում կս տեղծ վեն ներ կայիս ֆի նան սա կան շու կային հա մար ժեք ֆի նան սա կան ռե-
սուրս ներ եր կա րա ժամ կետ՝ 10 տար վա հե ռան կա րով ներդ րում նե րի հա մար: Սա կա րող է նպաս-
տել կա պի տա լի շու կա նե րի ակ տի վաց մա նը Հա յաս տա նում, ե թե ի րա կան հատ վա ծում ստեղծ վեն 
ներդ րում նե րի կլան ման հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն ներ:    
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Հա յաս տա նը կորց նում է իր ա ռա վե լու թյու նը նո րա րա րու թյան ա րա գըն թաց 
մրցա վազ քում: 

 Նո րա րա րու թյան են թա կա ռուց ված քը Հա յաս տա նի մր ցու նա կու թյան ա մե նա ցածր դիրք ու նե ցող 
ո լորտ նե րից է:   Ի րա կա նում, ա ռանց քային գոր ծոն նե րի դիր քե րը 2005թ.-ի հա մե մատ թու լա ցել 
են:  

Կր թա կան հա մա կար գի ո րա կը վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նի, հատ կա պես ճար տա րա գի տու թյան 
ո լոր տում, ին չին ամ բող ջա կան ան դրա դարձ դեռևս չի ե ղել: Հա յաս տա նը հետզ հե տե կորց նում 
է բարձրակարգ գիտ նա կան նե ր և ճար տա րա գետ նե ր ունենալու, մա թե մա տի կայի և գի տա կան 
ա ռար կա նե րի գծով բարձրորակ կր թու թյան առավելությունները:    

Ն մա նա տիպ մի տում է դիտ վել նաև Վրաս տա նում և Ա դր բե ջա նում:  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3-5. Նորարարության ենթակառուցվածքի առումով գրանցված արդյունքը և 
փոփոխությունը

Ցու ցա նիշ

 

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)  

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
(11/05 տեղ)

Գի տա հե տա զո տա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի ո րակ

107 -49 87 -43 117 -41

Բուհ-մաս նա վոր հատ ված 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն 

125 -39 106 -54 126 -26

Կր թա կան հա մա կար գի 
ո րակ

97 -44 113 -34 116 -20

Մա թե մա տի կայի և գի տա-
կան ա ռար կա նե րի գծով 
կր թու թյան ո րակ

81 -41 99 -19 100 -41

Կա ռա վար ման դպ րոց նե րի 
ո րակ

131 -36 125 -22 115 -11

Ու ղեղ նե րի ար տա հոսք 103 -23 78 -25 102 -6

Գիտ նա կան նե րի և ճար տա-
րա գետ նե րի առ կա յու թյուն

87 -58 53 +10 120 -76

Գյու տե րի հա մար շնորհ ված 
ար տո նագ րեր/մլն բնակ չի 
հաշ վով

64 -8 90 -21 65 -21

Աղ բյուր`  ՀՏՖ 

Ակն կալ վում է, որ նո րա րա րու թյան վեր ջերս ըն դուն ված ռազ մա վա րու թյան և վեն չու րային հիմ-
նադ րամ նե րի ո լոր տում աշ խու ժու թյան ար դյուն քում, նո րա րա րու թյան են թա կա ռուց ված քը  ձեռք 
կբե րի զար գաց ման լավ հիմք: « ԹՈՒ ՄՈ» ստեղ ծա րար տեխ նո լո գիա նե րի կենտ րո նը և « Մայք րո-
սոֆ թի նո րա րա րա կան կենտ րո նը», Գյում րիի տեխ նո պար կը, «Ա ՆԵԼ» ճար տա րա գի տա կան լա-
բո րա տո րիա նե րը Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նում և մի քա նի այլ 
կր թա կան հաս տա տու թյուն ներ նպա տակ ու նեն օ ժան դա կել նո րա րա րա կան գոր ծու նե ու թյա նը 
գե րա զան ցա պես ՏՏ և դրան հա րա կից ո լորտ նե րում:

  
 Հայ սպա ռող նե րը դար ձել են ա վե լի խս տա պա հանջ, սա կայն պե տա կան  գնում
նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը  չի խթա նում տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցը:  

Ներ քին շու կա նե րում պա հան ջար կի պայ ման նե րը ա ճի և նո րա րա րու թյան հիմ նա կան շար ժիչ 
ո ւժն են: Ա վե լի բա նի մաց գնորդ նե րը պա հան ջում են ա վե լի ո րա կյալ ար տադ րանք և ծա ռա յու-
թյուն ներ` ըն կե րու թյուն նե րին ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ ման դր դե լով: Պե տու թյու նը կարևոր 
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դեր կա րող է խա ղալ` սահ մա նե լով ո րա կի ա պա հով ման խիստ չա փո րո շիչ ներ և պե տա կան 
գնում նե րի քա ղա քա կա նու թյամբ ձևա վո րե լով պա հան ջարկ նո րա րա րա կան և բարձր տեխ նո լո-
գիա կան ար տադ րան քի հան դեպ: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3-6. Պահանջարկի կատարողական

Ցու ցա նիշ

 

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Գ նորդ նե րի խս տա պա հան-
ջու թյուն

74 +15 33 +51 93 -1

Կա ռա վա րու թյան կող մից 
ա ռա ջա տար տեխ նո լո գիա-
կան ար տադ րան քի ձեռք 
բե րում 

124 -51 24 +39 76 +27

Աղ բյուր՝ ՀՏՖ 

Վեր ջին տաս նա մյա կում բա րե կե ցու թյան ա ճի շնոր հիվ տեղական բնակչության սպառ ման օ րի-
նա չա փու թյուն նե րը ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ վել: Ավ տո մե քե նա նե րի շու կան այս 
տե ղա շար ժի վառ օ րի նակ է: 2003-2008թթ. ըն թաց քում ավ տո մե քե նա նե րի վա ճառ քը ե ռա պատկ-
վել է` ու ղեկց վե լով ա ռա վել թան կար ժեք ավ տո մե քե նա նե րի տե սա կա րար կշ ռի ա ճով: Ճգ նա ժա մը 
ո րո շա կի շտ կում ներ մտց րեց վա ճառ քի ծա վալ նե րում, բայց և չփո խեց սպառ ման օ րի նա չա փու-
թյուն նե րի մի տու մը հա կա ռակ ո ւղ ղու թյամբ:       

Ս պառ ման կա ռուց ված քը գրան ցեց ծա ռա յու թյուն նե րի մաս նա բաժ նի աճ` սնն դային ապ րանք նե րի 
բաժ նի նվազ ման հաշ վին: Այս մի տու մը սո վո րա բար հա տուկ է ե կամ տի ա ճի դի նա մի կա դրսևո-
րող տն տե սա կան փու լե րին: Ու շագ րավ է, որ չնա յած գնե րի ան կմա նը, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
ծա ռա յու թյուն նե րի գծով ծախ սի մաս նա բա ժի նը զգա լի ո րեն ա ճել է` 2004թ.-ի 1.5%-ից հաս նե լով 
մինչև 5% 2010թ.-ին, ինչը վկայում է ՏՀՏ ծա ռա յու թյուն նե րի ա վե լի լայնածավալ օգտագործման 
մասին:   

ՊԱՏԿԵՐ  3-1. Ապրանքների և ծառայությունների սպառման կառուցվածքը

 

Ծառայություններ

Ոչ սննդային 
ապրանքներ

Սննդամթերք

24.0%

14.3%

61.7%

28.2%

15.5%

56.3%

2005 2010

100%

80%

60%

40%

20%

0

Աղ բյու րը` Ա ՎԾ

 Կա ռա վա րու թյան գնում նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը տե ղի նո րա րա րու թյան ո լոր տը խթա նե լու 
ա ռու մով ար ձա նագ րել է ա մե նա վատ ար դյուն քը հարևան ե րկր նե րի հա մե մատ: Ա դր բե ջանն այս 
մր ցա պայ քա րում գրան ցել է ա մե նա մեծ ա ռա ջըն թա ցը:
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   Հա կա մե նաշ նոր հային մի ջո ցա ռում ներն ակ տի վա ցել են: 

Մր ցակ ցային մի ջա վայ րը շու կայի ար դյու նա վե տու թյան նա խա պայ ման է և գոր ծա րա րու թյան 
զար գաց ման կարևո րա գույն շար ժիչ ո ւժ: Ձեռ նար կու թյուն նե րի կար ծի քով մր ցակ ցու թյան խթան-
ման և պե տա կան հա կա մե նաշ նոր հային քա ղա քա կա նու թյան ա ռու մով ի րա վի ճա կը գոր ծա րա-
րու թյան հա մար ան նպաստ է և հան դի սա նում է հիմ նա կան թույլ կող մե րից մե կը: ՄՀԶ հե տա-
զո տու թյան շր ջա նակ նե րում գոր ծա րար նե րի կար ծի քի ու սում նա սի րու թյունն ար ձա նագ րում է 
2005թ.-ից մի ջա վայ րի վատ թա րա ցում` այլ երկրների համեմատությամբ: Վրաս տա նում և Ա դր բե-
ջա նում գրանց վել են նմա նա տիպ զար գա ցում ներ այս աս պա րե զում: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3-7: Մրցակցության միջավայր

Ցու ցա նիշ

 

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Տե ղա կան մր ցակ ցու թյան ին-
տեն սի վու թյու նը

139 -28 133 -31 128 -37

Հա կա մե նաշ նոր հային քա-
ղա քա կա նու թյան ար դյու նա-
վե տու թյու նը

138 -30 113 -11 135 -50

Շու կա յում գե րիշխ ման աս-
տի ճա նը

133 -22 82 -10 112 -10

Մ տա վոր սե փա կա նու թյան 
պաշտ պա նու թյուն

96 +11 60 +22 105 0

Առևտ րային ար գելք նե րի առ-
կա յու թյու նը

96 -14 128 -23 37 +22

Կա նոն նե րի ազ դե ցու թյու նը 
ՕՈՒՆ-ի վրա` բիզ նե սի տե-
սան կյու նից 

95 -60 99 -22 53 +35

Աղ բյուր` ՀՏՖ

2011թ.-ի մար տին ըն դուն ված օ րենսդ րա կան հիմ նա րար փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում ՀՀ 
տնտե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան հանձ նա ժո ղո վին շնորհ վեց գոր ծե լու ա վե լի հզոր 
լծակ ներ՝ շու կա յում հա կամր ցակ ցային գոր ծու նե ու թյան դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով: Սրա ար-
դյուն քում կտ րուկ փոխ վեց հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քը` գրան ցե լով պատ ժա մի-
ջոց ներ սահ մա նող ո րո շում նե րի 100%-ա նոց աճ և տու գանք նե րի գու մա րի հն գա պատ կում: Ա կն-
կալ վում է, որ սա շատ շու տով ա ռաջ կբե րի զգա լի բա րե լա վում ներ, ի նչ պես նաև կբարձ րաց նի 
վս տա հու թյու նը հա կա մե նաշ նոր հային քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ:

Մր ցակ ցու թյա նը չն պաս տող գոր ծոն նե րից շա տե րը հանձ նա ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րից դուրս 
են: Հար կային և մաք սային մար մին նե րի կող մից ան հա վա սար  վե րա բեր մուն քի ար ժա նա ցող  
մաս նա կից նե րը շու կա յում էլ գտն վում են ան հա վա սար դիր քե րում`  տար բեր ծախ սային բեռ ու նե-
նա լու հետևան քով: 

ՔԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

   Ք լաս տեր նե րը դեռևս  տն տե սա կան  դաշ տի վճ ռո րոշ մաս չեն կազ մում: 

Ըստ ՄՀԶ-ի վար կանշ ման` Հա րա վային Կով կա սի բո լոր ե րկր նե րում էլ քլաս տեր նե րը բա վա րար 
չա փով զար գա ցած չեն, ին չը չի նպաս տել մաս նա գի տա ցած մա տա կա րար նե րի ձևա վոր մա նը:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ  3-8. Դիրքը քլաստերների զարգացման առումով և դրա փոփոխությունը

Ցու ցա նիշ

 

Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Դիրք 
2011

Փո փո խու թյուն 
11/05 (տեղ)

Նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի 
առ կա յու թյու նը

116 -20 87 -14 99 +2

Տե ղա կան մա տա կա րար նե րի 
քա նա կը

111 -39 107 -18 138 -29

Տե ղա կան մա տա կա րար նե րի 
ո րա կը

113 -33 102 -32 130 -23

Ք լաս տեր նե րի զար գաց ման 
մա կար դա կը*

108 -4 80 -19 102 +11

Հե տա զո տա կան և 
թրեյնինգային ծա ռա յու թյուն-
նե րի առ կա յու թյու նը

114 -24 59 0 115 -22

Աղ բյուր` ՀՏՖ 
* Փո փո խու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են 2006-2011թթ. կտր ված քով, քա նի որ 2005թ.-ի տվյալ նե րը բա ցա կա յում են:

 Վեր ջերս ըն դուն ված` ար տա հան մանն ո ւղղ ված ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը սպաս-
վում է, որ զարկ կտա քլաս տեր նե րի զար գաց մա նը թի րա խային ո լորտ նե րում:  Պե տա կան ու մաս-
նա վոր հատ վա ծի հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա հիմն ված ռազ մա վա րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը 
պետք է ան դրա դառ նան ո ղջ ար ժե քային շղ թա յում առ կա է ա կան խզում նե րին  և նպաս տեն  հո-
րի զո նա կան և ո ւղ ղա հա յաց կա պե րին: 

 
 Ար տա հան մանն ո ւղղ ված ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան  հաս տա տու
մը նշա նա վո րում է  հայե ցա կե տային մո տե ցում նե րի տե ղա շարժ տն տե սա կան  
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծում: 

2011թ.-ի վեր ջին հաս տատ ված` ար տա հան մանն ո ւղղ ված ռազ մա վա րու թյան ը նդ գր կուն նպա տա-
կը ար տա հան ման զար գաց ման նե րուժ ու նե ցող և ար տա հան ման ա ճին ու  դի վեր սի ֆի կա ցիային 
միտ ված ո լորտ նե րի մր ցու նա կու թյու նը մի ջազ գային աս պա րե զում բարձ րաց նելն է: 

Սա վկա յում է կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան ա ռու մով հայե ցա կե տային մո տե ցում նե-
րի ար մա տա կան տե ղա շարժ: Ը ստ է ու թյան, մակ րոտն տե սա կան մի ջա վայ րի բա րե լա վու մը, ո րը 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան թի րախն էր, բա վա րար չէր մի ջազ գային աս պա րե-
զում մր ցու նակ ո լորտ նե րին օ ժան դա կե լու հա մար: Միկ րոտն տե սա կան մի ջա վայ րի թե րու թյուն-
նե րը` թույլ հան րային կա ռա վա րու մը, ոչ ար դար մր ցակ ցային գոր ծե լա կեր պի գե րիշ խու մը, թույլ 
զար գա ցած քլաս տեր նե րը, ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են ըն կե րու թյուն նե րի ռազ մա վա րու թյան և 
մր ցու նա կու թյան վրա: Ար տա հան մանն ո ւղղ ված ար դյու նա բե րա կան ռազ մա վա րու թյու նը կգա 
լրաց նե լու գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լավ մա նը և են թա կա ռուց վածք նե րին ո ւղղ ված պե տա-
կան ջան քե րը` ան դրա դառ նա լով ո լոր տային մա կար դա կում խն դիր նե րի լուծ մա նը` ռազ մա վա րա-
կան մի ջամ տու թյուն նե րի և գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե փո խում նե րի հա մար գոր ծո ղու թյուն նե-
րի օ րա կարգ մշա կե լու մի ջո ցով:  Այս մի ջամ տու թյուն նե րը հիմն ված են պե տա կան և մաս նա վոր 
հատ վա ծի հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա նիզմ նե րի վրա` ան դրա դառ նա լով թի րա խային ո լորտ նե-
րում ար ժե քային շղ թա նե րում առ կա է ա կան խն դիր նե րին:  

Ռազ մա վա րու թյան հիմ նա րար սկզ բունք ներն են. 

•	 Ար	տա	հան	ման	զար	գա	ցում`	միայն	ար	տա	հան	ման	խթան	ման	վրա	կենտ	րո	նա	նա	լու	փո
խա րեն:

•	 	Հան	րայինմաս	նա	վոր	հատ	ված	հա	մա	գոր	ծակ	ցու	թյու	ն`	սկ	սած	ռազ	մա	վա	րու	թյան	մշա
կու մից  մինչև դրա ի րա կա նա ցում:

•	 	Պե	տու	թյան	այլ	ո	լոր	տային	նա	խա	ձեռ	նու	թյուն	նե	րի	հետ	ին	տեգ	րա	ցում:

•	 	Զար	գաց	ման	 եր	կա	րա	ժամ	կետ	 հե	ռան	կար	ներ`	 ա	րագ	 շո	շա	փե	լի	 ար	դյունք	նե	րի	 ա	պա
հով մամբ: 
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Հաշ վի առ նե լով ռե սուր սային սահ մա նա փա կում նե րը` ռազ մա վա րու թյու նը սահ մա նում է գե րա-
կա յու թյուն ներ` սևե ռե լով ու շադ րու թյու նը ը նտր ված ո լորտ նե րի վրա: Մեկ նար կային փու լի հա մար 
ը նտր վել է տասն մեկ ո լորտ` հիմն վե լով միմյանց և արդեն իսկ գերակա հռչակված ոլորտների 
հետ լայնատարած փոխգործակցության վրա: Ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյու նը սահ մա նում է ար-
տա հան ման աճ ա պա հո վող 6 հիմ նա կան քլաս տեր՝ սնունդ, ա ռող ջա պա հու թյուն, զբո սաշր ջու-
թյուն, ոսկերչություն ու ա դա մանդագործություն, և բարձր տեխ նո լո գիա նե րի ու ռե սուրս նե րի վրա 
հիմն ված ո լորտ ներ: Ա կն կալ վում է, որ Հա յաս տա նի` ի բրև ար տա հա նո ղի նկա րա գիրն աս տի ճա-
նա բար կտե ղա շարժ վի ռե սուր սաին տեն սիվ ո լորտ նե րից դե պի հմ տու թյուն նե րի, ի սկ այ նու հետև` 
գի տե լի քա հենք ո լորտ ներ:

 Ռազ մա վա րու թյան հա մա ձայն` քա ղա քա կա նու թյան գոր ծի քա կազ մը կլի նի ե րկ շերտ.  

•	 Հո	րի	զո	նա	կան	 մի	ջո	լոր	տային	 մի	ջո	ցա	ռում	ներ`	 միտ	ված	 նպաս	տա	վոր	 մի	ջա	վայ	րի	
ձևա վոր մա նը և ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճին, ի նչ պի սին են  ար տա հան ման ֆի նան-
սա վոր ման գոր ծիք նե րի մշա կու մը, բեռ նա փո խադ րում նե րի և լո գիս տիկ խն դիր նե րի 
լու ծու մը և ապ րանք նե րի ներ մուծ ման և ար տա հան ման հա մար սա կագ նային ու ոչ սա-
կագ նային  ար գելք նե րի վե րա ցու մը:  

•	 Հա	տուկ	 գոր	ծի	քա	կազ	մի	 կի	րա	ռում՝	 ո	լոր	տային	 մա	կար	դա	կում	 կոնկ	րետ	 խն	դիր	նե	րի	
լուծ ման նպա տա կով, ի նչ պի սին են ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար գե րի կա տա րե լա գոր-
ծու մը, ո լոր տին հա տուկ մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն ո ւղղված 
ա ջակ ցու թյու նը, գի տե լի քի և տեխ նո լո գիա նե րի փո խան ցու մը և նո րա րա րու թյու նը, ի նչ-
պես նաև ար տա հան ման շու կայի ը նդ լայն մանն ո ւղղ ված քայ լե րի հա մա կար գու մը: 

Մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցը և հա մա կար գային մո տե ցումն ա պա հո վել են ռազ մա վա րու թյան 
շուրջ ը նդ հա նուր հա մա ձայ նու թյուն: Սա կայն, հա ջո ղու թյու նը մե ծա պես կախ ված կլի նի հան-
րային և մաս նա վոր հատ ված նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյու նա վե տու թյու նից, ի րա կա նաց-
ման փու լում ռե սուրս նե րի ճիշտ բաշ խու մից և պե տա կան ու մաս նա վոր հատ վա ծի ի րա գործ ման 
կա րո ղու թյու նից: 

Ըն կե րու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան և գոր ծառ նա կան կա ռա վա րում 

Ըն կե րու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան և գոր ծառ նա կան կա ռա վա րու մը միկ րո մի ջա վայ րի մր ցու-
նա կու թյան հա ջորդ հե նա սյունն է:  Բիզ նե սի կա ռա վար ման պրակտիկան Զեկույցի ա ռանց քային 
թե ման է: Ըն կե րու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան և գոր ծառ նա կան կա ռա վար ման ա ռու մով գրան-
ցած ար դյունք նե րը հան գա մա նա լից կեր պով կքն նարկ վեն հա ջորդ գլուխ նե րում: 
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ՆԵՐԴԻՐ 1: ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  2005-ԻՑ Ի ՎԵՐ

 Վեր ջին 5-6 տա րի նե րի ըն թաց քում տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա րար տրա մա բա-
նու թյու նը են թարկ վել է է ա կան փո փո խու թյուն նե րի: Ար տա քին մի ջա վայ րի վայրիվերումներն ու 
ծա ռա ցող ճն շում նե րը (ի նչ պես ներ քին, այն պես էլ ար տա քին) հան գեց րել են քա ղա քա կա նու թյան 
փո փո խու թյուն նե րի, դրա բազ մա գոր ծոն տար րե րի վե րա նայ ման և ա վե լաց ման: Նման վե րա նա-
յում նե րը տե ղի են ու նե ցել հատ վա ծա բար՝ ի վեր ջո վե րած վե լով մի գոր ծըն թա ցի, ո րը կա րող է 
դիտվել որ պես քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա րար փո փո խու թյուն: Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել քա ղա-
քա կա նու թյան տրա մա բա նու թյան ե րեք հիմ նա կան փու լեր:

ՓՈՒԼ 1 (2005-2008) – ԻՆԵՐՑԻԱ

Քա ղա քա կա նու թյան տրա մա բա նու թյու նը 

Այս փու լում քա ղա քա կա նու թյու նը կրել է նա խորդ ժա մա նա կա հատ ված նե րից ար մա տա ցած 
հա մա կար գե րի զգա լի ի ներ ցիան: Ը նդ հա նուր առ մամբ տրա մա բա նու թյան հիմ քում ըն կած էր 
այն են թադ րու թյու նը, որ պե տա կան մի ջամ տու թյու նը պետք է ո ւղղ ված լի նի բա ցա ռա պես հա-
մա պա տաս խան մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը, ո րը շու կա յա կան մե խա նիզմ նե րի գոր ծարկ ման մի-
ջո ցով կհան գեց նի հե տա գա տն տե սա կան ա ճի: Նման մո տեց ման տար բե րու թյու նը 90-ա կան-
նե րից կա յա նում էր նրա նում, որ մակ րոտն տե սա կան մի ջա վայ րի հետ մեկ տեղ ա ռա վել մեծ դեր 
էր հատ կաց վում գոր ծա րար մի ջա վայ րին: Նման « մի ջա վայ րային» մո տեց ման շր ջա նակ նե րում 
հիմ նա կան ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց ված էր մակ րոտն տե սա կան կա յու նու թյան ա պա հով-
ման, ը նդ հա նուր մի ջա վայ րի և են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լավ ման վրա: 2006թ. որ պես դրա-
մա վար կային քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա րար նպա տակ ընդունվեց գնա ճի թի րա խա վո րու մը, որը 
վերած վեց մակ րոտն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման կի զա կե տի: Դրա մի փո խար ժե-
քը իր տե ղը զի ջեց որ պես ա ռաջ նային չա փո րո շիչ, ին չը, պայ մա նա վոր ված մաս նա վոր տրանս-
ֆերտ նե րի հոս քի ա ճով, բե րեց ազ գային ար ժույ թի է ա կան ա րժևոր ման: Գոր ծա րար մի ջա վայ րի 
բա րե լավ մանն ո ւղղ ված մի շարք կարևոր նա խա ձեռ նու թյուն ներ ի րա կա նաց վե ցին, ո րոնք, սա-
կայն, չհան գեց րին բե կում նային փո փո խու թյան և ա ճի ա րա գաց ման: Ա ճի կարևոր գոր ծոն է հան-
դի սա ցել տար բեր ո լորտ նե րում են թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցու մը՝ ճա նա պարհ նե րի, բնա կե լի 
շի նա րա րու թյու նից մինչև հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն: Ի նս տի տուտ նե րի զար գա ցու մը կրել է ա ռա-
վել աս տի ճա նա կան բնույթ՝ ո րոշ նոր մո տե ցում նե րով, ի նչ պես օ րի նակ՝ Ազ գային մր ցու նա կու-
թյան հիմ նադ րա մի և Հա մա հայ կա կան բան կի ստեղ ծու մը: 

Ազ դե ցու թյուն ներ

Դ րա կան տն տե սա կան կա տա րո ղա կա նը քո ղար կում էր տն տե սու թյան ո րոշ կա ռուց ված քային 
ան հա մա մաս նու թյուն ներն ու քա ղա քա կա նու թյան թե րու թյուն նե րը: Ար ժույ թի է ա կան ա րժևո րու-
մը կա սեց րեց ար տա հան ման ա րագ ա ճը, ին չը, սա կայն, մնաց հա րա բե րա կա նո րեն «անն կատ»՝ 
շի նա րա րու թյան ը նդ լայն ման ար դյուն քում գրանց ված ա ճող ՀՆԱ-ի հա մա տեքս տում: Վեր ջի նիս 
բա ժի նը ՀՆԱ-ո ւմ է ա կան ծա վալ նե րի հա սավ՝ հան գեց նե լով հիմ նա րար խո ցե լի ու թյան: Մյուս 
կող մից, մե տաղ նե րի բարձր գնե րը նպաս տե ցին ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա ճին՝ կր կին հան-
գեց նե լով կա ռուց ված քային շե ղում նե րի և ար տա հան ման չա փից դուրս կենտ րո նաց վա ծու թյան: 
Բո լոր նշ ված գոր ծոն նե րը նպաս տե ցին բարձր ի նք նագ նա հա տա կա նի ձևա վոր մա նը և քա ղա-
քա կա նու թյան ար մա տա կան փո փո խու թյան հե տաձգ մա նը մինչ հա մաշ խար հային տն տե սա կան 
ճգնա ժա մի ո ւժ գին հար վա ծը: 
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ՓՈՒԼ 2 (2008-2010) - ՊԱՅՔԱՐ ՀՐԴԵՀԻ ԴԵՄ

 Քա ղա քա կա նու թյան տրա մա բա նու թյու նը

 Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը մեծապես «անպատրաստ» էր հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա-
ժա մին՝ չունենալով որևէ արձագանքման մեխանիզմ ո՛չ քաղաքականության, ո՛չ շուկայի մակար-
դակներում: Ա վե լին, գոյություն չուներ համաշխարհային մասշտաբով արդյունավետ արձա-
գանքման քաղաքականության հաջողված նախադեպ. այս ճգ նա ժամն իր ծա վալ նե րով ան նա խա-
դեպ էր, և աշ խար հում բա ցա կա յում էին « վա րա կի» դեմ պայ քա րի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ նե րը:  
Փո խա րե նը գոր ծի դր վե ցին ա վան դա կան մե թոդ ներ՝ դրա մա վար կային և հար կա բյու ջե տային ը նդ-
լայն ողական քա ղա քա կա նու թյուն, է ա կան ա ջակ ցու թյուն ֆի նան սա կան կա ռույց նե րին: Հա յաս տա-
նի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն էր, որ անկումը սկսվեց ֆի նան սա կան հա մա կար գից դուրս գտն-
վող մե խա նիզմ նե րի միջոցով: Այն ար դյունք էր հիմ նա կա նում մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի, շի-
նա րա րու թյան ծա վալ նե րի կտ րուկ անկման, ի նչ պես նաև այն պի սի հիմ նա կան ար տա հան վող ապ-
րանք նե րի ծա վա լի կր ճա տ ման, ի նչ պի սին են մե տաղ նե րը, ա դա ման դը և ո գե լից խմիչք նե րը:   

Քա ղա քա կա նու թյան ար ձա գան քն ա վան դա կան մե թոդ նե րի և նոր ժա մա նա կա վոր տար րե-
րի հա մակ ցու թյուն էր: Ա վան դա կան մե թոդ նե րը նե րա ռում էին ազ գային ար ժույ թի կտ րուկ ար-
ժեզրկում, մեղմ դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյուն, ը նդ լայնողական հար կա բյու ջե տային 
քա ղա քա կա նու թյուն է ա կան պա կա սուր դի պայ ման նե րում, օ տա րերկ րյա վար կե րի ներգ րա վում: 
Պայքարի նոր ժա մա նա կա վոր տար րե րը նե րա ռում էին ա ռան ձին ըն կե րու թյուն նե րի ֆի նան սա-
կան ա ջակ ցու թյուն արտոնյալ վար կա վոր ման, ա ռանց հա մա կար գային մո տեց ման և հա տու կենտ  
կեր պով ըն կե րու թյուն նե րի կա պի տա լում ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի, խո շոր ներդ րում նե րի պա րա-
գա յում ԱԱՀ-ի հե տաձգ ման, գյու ղատն տե սու թյան սուբ սի դա վոր ման (սկ սած 2008թ.) մի ջո ցով: 
Նման ժա մա նա կա վոր ար ձա գանք նե րը հան գեց րին նաև ոչ ա վան դա կան պե տա կան կա ռույց նե-
րի ձևա վոր ման (օ րի նակ՝ վար չա պե տին կից օ պե րա տիվ շտաբ, ո րը զբաղ վում էր ա ռան ձին գոր-
ծա րար ծրագ րե րի գնա հատ մամբ): Ժա մա նա կի ըն թաց քում ո րոշ գոր ծըն թաց ներ ա ռա վել ի նս տի-
տու ցի ո նալ կա ռուց վածք ստա ցան: Նման քայ լե րից մե կը պե տա կան վար կային կազ մա կեր պու-
թյան հիմ նումն է ր՝ «ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ, ո րը լիա զոր ված է տրա մադ րել մատ չե լի վար կեր և 
կատարել կա պի տալ ֆի նան սա վո րում:  

Նշ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը հիմք հան դի սա ցան տն տե սա կան ա ճի քա ղա քա կա նու թյան նոր մո-
դել նե րի ո րոն ման և հիմ նա րար են թադ րու թյուն նե րի վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցի ձևա վոր մա նը: 
Անցումը դեպի արտահանման էական դերի վերարժևորում, տնտեսության և արտահանման կա-
ռուցվածքի դիվերսիֆիկացիա, աճի նոր աղբյուրների բացահայտում տեղափոխեցին քա ղաքա-
կանության ուղղության շուրջ քննարկումները նոր հորիզոններ՝ «միջավայրային» ուղղվա ծու-
թյունից այն կողմ:  

Ազ դե ցու թյուն ներ

 Հա կաճգ նա ժա մային մի ջո ցա ռում նե րը մեղ մաց րե ցին ճգ նա ժա մի հետևանք նե րը՝ նպաս տե լով 
կտ րուկ ան կու մից հե տո տն տե սու թյան աս տի ճա նա կան վե րա կանգն մա նը: Գրանց վե ցին դրա կան 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներ, նե րա ռյալ ար դյու նա բե րու թյան ա ճը: Հա մաշ խար հային տն-
տե սու թյան վե րա կանգն մա նը զու գըն թաց սկ սեց վե րա կանգն վել նաև ար տա հա նու մը: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, գնա ճի ճն շու մը նույն պես ակ տի վա ցավ՝ սպառ նա լով խո րաց նել ը նդ հա նուր բա րե կե ցու-
թյան ան կումն ու մե ծաց նել ան հա վա սա րու թյու նը: Կոր պո րա տիվ պարտ քի ա ճը ո րո շա կի ռիս կեր 
ձևա վո րեց բան կային հա մա կար գի  հա մար: 

ՓՈՒԼ 3 (2010-2011) – ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄ

 Քա ղա քա կա նու թյան տրա մա բա նու թյու նը

Տն տե սա կան ա ճի քա ղա քա կա նու թյան նոր մո տե ցում նե րի ու սում նա սի րու թյու նը հան գեց րեց 
ա ռա վել նա խա ձեռ նո ղա կան մո տե ցում նե րի բա ցա հայտ մա նը: Նոր ար դյու նա բե րա կան քա ղա-
քա կա նու թյան հայե ցա կար գը համակցվեց արտահանման զարգացման հրամայականով` ձևավո-
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րելով պահանջ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության նկատմամբ: 
Ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան նոր հայե ցա կար գը կա ռա վա րու թյան ջան քե րը կենտ րո-
նաց նում է ո լորտ նե րում, որ տեղ առ կա են շու կայի ձա խո ղում ներ, ի նչ պի սին են հա մա կարգ ման և 
տե ղե կատ վա կան ծախ քե րի ին տեր նա լա ցու մը:     

Կա ռա վա րու թյու նը նե ղաց րել է ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նա կը միայն մշա-
կող ար դյու նա բե րու թյան շր ջա նակ նե րում: Այ սու հան դերձ, մշակ ված հայե ցա կար գը կրել է ա ռա-
վել ամ բող ջա կան մո տե ցում՝ նե րա ռե լով նաև այլ ար տա հա նող ո լորտ նե րի հետ փոխ կա պակց-
վա ծու թյու նը, քանի որ տնտեսական աճի քաղաքականության մշակումը պետք է համընդ հա նուր 
ընդգրկում ունենա:  

Նոր քա ղա քա կա նու թյու նը ը նդ գծում է գոր ծա րա րու թյան ի րա կա նաց ման հա մար պար զա պես 
պայ ման ներ կամ մի ջա վայր ստեղ ծե լու մո տե ցու մից ան ցու մը դե պի ա ռա վել նա խա ձեռ նո ղա կան, 
հա մա գոր ծակ ցող քա ղա քա կա նու թյան ձևա վո րում և ի րա կա նա ցում: Մո տեց ման ան կյու նա քա-
րերն են պե տու թյուն-մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան հար թակ ներն ու նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րի ո լոր տային ո ւղղ վա ծու թյու նը: Պե տու թյուն-մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հար թակ նե րը ձևա վոր վե լու են ո լոր տային խոր հուրդ նե րի տես քով, ո րոն ցում պե տու թյու նը և մաս-
նա վոր հատ վա ծը միաս նա բար կա նո նա կար գե լու են գոր ծըն թաց նե րը, մշա կե լու են հա մա տեղ 
նա խա ձեռ նու թյուն ներ և քն նար կե լու գլ խա վոր հիմ նախն դիր նե րը: Ո լոր տային կենտ րո նա ցու մը 
նպա տա կաուղղ ված է ջան քե րի ա ռա վել կենտ րո նաց վա ծու թյա նը և ռե սուրս նե րի բաշխ ման ար-
դյու նա վե տու թյա նը նպաս տե լուն: 

Կան խա տես վող ազ դե ցու թյուն ներ և պայ մա նա կա նու թյուն ներ  

Նա խա տես վում է, որ քա ղա քա կա նու թյու նը կհան գեց նի ար տա հան ման դի նա միկ,  սա կայն հա-
վա սա րակշռ ված կա տա րո ղա կա նի և ի վեր ջո կն պաս տի հա մաշ խար հային շու կա նե րում մր ցու-
նակ քլաս տեր նե րի ձևա վոր մա նը: Նշ ված քլաս տեր նե րը մր ցու նակ տն տե սա կան կա ռուց ված քի 
ձևա վոր ման հիմք կհան դի սա նան:  

Ն ման քա ղա քա կա նու թյան հա ջո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ե րեք վճ ռո րոշ գոր ծոն նե րով. 

- Պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րում հիմ նա կան մաս նա կից նե րի փոխվս տա հու-
թյուն: Նման քա ղա քա կա նու թյունը հիմն ված է վս տա հու թյան վրա և են թադ րում է գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ար դյու նա վետ կոոր դի նա ցում և ներ դաշ նա կե ցում: Հա ջո ղու թյու նը են-
թադ րում է վս տա հու թյան կա ռուց ման դրա կան դի նա մի կա՝ հս տակ գոր ծո ղու թյուն նե-
րով և « փոքր» հա ջո ղու թյուն նե րով: Նման դի նա մի կայի առ կա յու թյունն ի նք նին ա վե լի 
կարևոր է, քան ժա մա նա կի որևէ պա հին առ կա վս տա հու թյան մա կար դա կը:  

- Ի րա գործ ման ա ռաջ նա կարգ ու նա կու թյուն: Սա այն ի րա վի ճակ նե րից է, ե րբ առաջ-
նակար գ ի րա գոր ծու մը թերի ռազ մա վա րու թյան հետ հա մա տեղ ա ռա վել նա խընտ րե լի 
է, քան առաջնակարգ ռազ մա վա րու թյունը թերի ի րա գոր ծմամբ: Ի նչ պես կա ռա վա րու-
թյու նը, այն պես էլ մաս նա վոր հատ վա ծը պետք է հա մախմբ վեն և լա վա գույն ռե սուրս-
ներն ո ւղ ղեն ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց մա նը:  

- Ա ռաջ նոր դու թյան օ ջախ ներ: Քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը կտե-
ղա փո խի քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման ա ռանց քը կա ռա վա րու թյու նից դե պի պե տու-
թյուն-մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա հիմն ված հար թակ ներ: Նման 
նա խա ձեռ նու թյու նը պա հան ջում է ի րա կան ա ռաջ նոր դու թյան ցու ցա բե րում թե՛ պե տա-
կան և թե՛ մաս նա վոր հատ վա ծում:  Նշ ված ա ռաջ նոր դու թյու նը են թադ րում է ոչ թե հրա-
մա յա կան և վե րահս կո ղա կան վերևից ներքև մո տե ցում, այլ լիա զո րում է մյուս նե րին 
գոր ծել և ա պա հո վել հա մա տեղ հա ջո ղու թյուն: Ձևա կերպ ված նպա տակ ներն ու մե խա-
նիզմ նե րը նպաս տա վոր են նման ա ռաջ նոր դու թյան օ ջախ նե րի ձևա վոր մա ն համար: 

 Քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թաց 
Քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը նույն պես է ա կան փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ-
վել նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում: Կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյան, ռե սուր սային խիստ սահ մա-
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նա փա կու թյան և ա րա գո րեն փո փոխ վող ար տա քին մի ջա վայ րի հա մա տեքս տում պե տա կան քա-
ղա քա կա նու թյան ձևա վո րումն ու ի րա կա նա ցու մը շատ ընդգրկուն գոր ծըն թաց է, ի սկ մի տում նե-
րի բա ցա հայ տու մը՝ բարդ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րոշ դրա կան և բա ցա սա կան գոր ծոն ներ կա րող են 
ա ռանձ նաց վել:  

Բա րե լավ ված հիմ նա կան ո լորտ նե րն են.

-  Քա ղա քա կա նու թյան գնա հատ ման և ձևա վոր ման վեր լու ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի բա-
րե լա վում: Հիմ նախն դիր նե րի բար դու թյու նը և քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ բազ-
մա կող մա նի ո րո շում նե րի կա յա ցու մը պա հան ջում են բա վա կանին կա տա րե լա գործ ված 
վեր լու ծա կան կա րո ղու թյուն ներ: Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում այս ո լոր տում գրանց-
ված բա րե լա վում նե րն է ա կան են:  

- Քա ղա քա կա նու թյան սե փա կան օ րա կար գի սահ մա նում: Շու կա յա կան տն տե սու թյան 
պայ ման նե րում քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման կար ճատև փոր ձը հան գեց րել էր 
ա ռա վել ար ձա գան քող քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման, ին չը մե ծա պես պայ մա նա-
վոր ված էր մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակց ման ծրագ րե րով: Վեր ջերս 
այս մա սով է ա կան բա րե լա վում է ար ձա նագր վել: 

- Թա փան ցի կու թյուն: Պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում նե րի կա-
յաց ման գոր ծըն թա ցը դար ձել է ա ռա վել թա փան ցիկ՝ պայ մա նա վոր ված է լեկտ րո նային 
հար թակ նե րի ներդր մամբ և գոր ծըն թաց նե րի բա րե լավ մամբ:  

- Պե տու թյուն-մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան հար թակ ներ: Թեև վեր ջերս 
տա րա ծում գտած տա րաբ նույթ հար թակ նե րը, որ տեղ պե տա կան և մաս նա վոր հատ-
վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա մա գոր ծակ ցում են բազ մա թիվ հիմ նա հար ցե րի շուրջ, 
ը նդգծում են ի րա վի ճա կի կարևոր փո փո խու թյուն նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ նման հար-
թակ նե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը հա ջորդ փու լի հիմ նա րար մար տահ րա-
վերն է:  

Քա ղա քա կա նու թյան գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան թե րու թյուն նե րը.

- Թե րի ռե սուր սա պա հո վում: Առ կա են մի շարք դեպ քեր, ե րբ  թե րի ռե սուր սա պո հո վու-
մը խո չըն դո տել է ծրագ րե րի և նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց մա նը: 
Ձգ տե լով հաս ցեագ րել բազ մա զան հիմ նախն դիր ներ՝ կա ռա վա րու թյու նը եր բեմն պար-
տա վո րու թյուն է ստանձ նում ի րա կա նաց նել մի շարք նա խա ձեռ նու թյուն ներ՝ չու նե նա լով 
հա մա պա տաս խան ռե սուրս ներ (մարդ կային, ֆի նան սա կան, ժա մա նա կային): 

- Կոն սեն սու սային ո րո շում նե րի կա յա ցում: Ռե սուրս նե րի խիստ սահ մա նա փա կու թյան և 
փոխ զի ջում նե րի ան խու սա փե լի ան հրա ժեշ տու թյան պայ ման նե րում, կոն սեն սու սային 
ո րո շում նե րի կա յա ցու մը կա տա րո ղա կա նի տե սան կյու նից   ա մե նաա նար դյու նա վետն է: 
Կոն սեն սու սը խու սա փում է ը նտ րու թյու նից՝ փոր ձե լով հա մակ ցել բազ մա թիվ շա հեր և ի 
վեր ջո փոքր նպա տակ ներ դնել յու րա քան չյուր տար բե րա կի հա մար:

- «Գործելու և նպատակին հասնելու» մշա կույ թի պա կաս: Պե տա կան հատ վա ծում առ-
կա հիմ նա կան թե րու թյուն նե րից է ձեռք բե րում նե րին ո ւղղ ված, բարձր մո տի վաց մամբ և 
կա տա րո ղա կա նի վրա հիմն ված  մշա կույ թի պա կա սը: Մար դիկ միտ ված են ցու ցա բե րե-
լու հա մա կար գային փո փո խու թյուն նե րի նկատ մամբ ցածր վս տա հու թյուն՝ նպաս տե լով 
ցածր ռիսկ-ցածր պարգևատ րում սկզ բուն քով գոր ծո ղու թյուն նե րի և գոր ծըն թաց նե րի: 

- Հետևանք նե րի թույլ կա ռա վա րում: Քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման մա կար դա կում 
թի րախ նե րի սահ ման ման գոր ծըն թա ցի բա րե լա վու մը ոչ միշտ է ու ղեկց վում ի րա կա-
նաց ման մա կար դա կում կա ռա վար ման բա րե լավ մամբ: Քա ղա քա կա նու թյան ի րա գոր-
ծու մը զգա լի ո րեն կրում է հա մա պա տաս խան կի րարկ ման մե խա նիզմ նե րի պա կա սի 
հա կա դարձ ազ դե ցու թյու նը:
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ԳԼՈՒԽ 4. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ 
ՈՐՊԵՍ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՈԼՈՐՏԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Զե կույ ցի այս հատ վածն ո ւղղ ված է հա յաս տա նյան ար տադ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար-
ման պրակ տի կայի խն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյա նը: Քան զի ըն կե րու թյուն նե րի ան հա տա կան 
կա տա րո ղա կան ներն ու կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյու նը, ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի, ձևա վո-
րում են տն տե սու թյան ը նդ հա նուր մր ցու նա կու թյու նը: Կա ռա վար ման պրակ տի կայի վեր լու ծու-
թյունն ի րա կա նաց վել է մր ցու նա կու թյան ը նդ հան րա կան հա մա տեքս տում, ի նչ պես ներ կա յաց ված 
է ՊԱՏ ԿԵՐ 4-1-ո ւմ: 

ՊԱՏԿԵՐ 4-1. Մրցունակության որոշիչ գործոնները:  Հայեցակարգային մոտեցում 

Մակրոտնտեսական մրցունակություն

Մակրոտնտեսական 
քաղաքականություն

Սոցիալական 
ենթակառուցվածք 

և քաղաքական 
ինստիտուտներ

Միկրոտնտեսական մրցունակություն

Միկրոտնտեսական 
գործարար 

միջավայրի որակ

Քլաստերների 
զարգացման 
մակարդակ

Ընկերությունների 
գործառնական և 

ռազմավարության 
արդյունավետություն

Մ
րց

ու
նա

կո
ւթ

յո
ւն

Աղ բյուր` ՀՏՖ, Մ.  Պոր տեր և հա մա հե ղի նակ ներ, 2007թ.

Տն տե սու թյան կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ ա ռա վել տա րած ված մո տե ցու մը մակ-
րոտն տե սա կան գոր ծոն նե րի վրա հիմն վելն է: Այ նինչ պա կաս կարևոր չեն տն տե սու թյան տար բեր 
ո լորտ նե րում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման ու գոր ծառ նա կան ար դյու նա վե տու թյան 
խնդիրնե րը: Այս գլ խում մենք գնա հա տում ե նք կա ռա վար ման պրակ տի կան հա յաս տա նյան ար-
տադ րա կան ըն կե րու թյուն նե րում, դրանց ար դյու նա վե տու թյան մա կար դակն ու խն դիր նե րը: ՄՀԶ-
ո ւմ Հա յաս տա նի գրան ցած ար դյունք նե րի մեկ նա բան մա նը զու գա հեռ, վեր լու ծու թյու նը նե րա ռում 
է կա ռա վար ման պրակ տի կայի հա մե մա տու թյու նը հա մաշ խար հային մի ջին մա կար դա կի, ի նչ պես 
նաև կոնկ րետ Իռ լան դիա յում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի հետ: Իռ լան դիան որ պես հիմ նա կան հա-
մե մատ վող եր կիր ը նտ րե լու հիմ նա պատ ճառ նե րից է (ն մա նա տիպ ու սում նա սի րու թյուն ան ցկաց-
րած ե րկր նե րի հա մախմ բից)  կա ռուց ված քային հա րա բե րա կան նմա նու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը 
(մե ծու թյուն, Սփյուռ քի դե րա կա տա րու թյուն և այլն): 

   
Հա յաս տա նը թե րա նում է գոր ծա րար ո լոր տի մր ցու նա կու թյու նը ձևա վո րող մի 
շարք ա ռանց քային  ո ւղ ղու թյուն նե րում:

ՄՀԶ-ի կող մից գնա հատ վում են գոր ծա րար ո լոր տի մր ցու նա կու թյու նը ձևա վո րող մի շարք գոր-
ծոն ներ: Գոր ծա րա րու թյան կա տա րե լա գործ վա ծու թյան հե նա սյու նը ա մե նա կարևոր նե րից է, որ-
տեղ Հա յաս տա նը զբա ղեց նում է ցածր դիր քեր: 

Ո րոշ ո լորտ նե րում ցածր դիր քը բա ցատր վում է հիմ նա կա նում ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի սահ-
մա նա փակ մատ չե լի ու թյամբ, օ րի նակ՝ ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գործ վա ծու թյան 
հա մե մա տա բար ցածր մա կար դա կը հիմ նա կա նում ա ռա վել ար դիա կան սար քա վո րում նե րի հա-
մար ան հրա ժեշտ ներդ րում նե րի բա ցա կա յու թյան հետևանք է: Սա կայն, գնա հատ ման այլ բնա-
գա վառ ներ պայ մա նա վոր ված են կա ռա վար ման պրակ տի կայով, ու նա կու թյուն նե րով և փոր ձով: 
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Այդ պի սի բնա գա վառ նե րից է, օ րի նակ,  լիա զո րու թյուն նե րը պատ վի րա կե լու պատ րաս տա կա մու-
թյու նը: Այս բնույ թի գոր ծոն նե րի պա րա գա յում ցածր վար կա նի շը մատ նան շում է կա ռա վար ման 
պա կաս կա տա րե լա գործ վա ծու թյու նը և ա վե լի քիչ չա փով է կախ ված մի ջա վայ րի ազ դակ նե րից: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4-1. Գործարարության կատարելագործվածության ցուցանիշների 
համեմատությունը

Ցու ցա նիշ
Վար կա նիշ, 2011

Հա յաս տան Իռ լան դիա Ադր բե ջան Վ րաս տան

Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա-
գործ վա ծու թյու նը

87 10 69 110

Լիա զո րու թյուն նե րը պատ վի րա կե լու պատ-
րաս տա կա մու թյու նը 

113 20 85 116

Աղ բյուր` ՀՏՖ

 Հա յաս տա նի աշ խա տա շու կայի լուրջ թե րու թյուն նե րից է պրո ֆե սի ո նալ կա ռա վա րիչ նե րի ներ գրավ-
ման ցածր աս տի ճա նը (տես Աղյուսակ 4-2): Սա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 3 գոր ծոն նե րով.

1. Պ րո ֆե սի ո նալ կա ռա վա րիչ նե րի կարևո րու թյան վե րա բե րյալ ցածր գնահատականը,

2. Վս տա հու թյան բա ցա կա յու թյունը, 

3. Աշ խա տան քի ըն դուն ման` հա ճախ ար ժա նիք նե րի վրա չհիմն ված մո տե ցումը:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4-2. Աշխատաշուկայի արդյունավետության ցուցանիշների համեմատությունը 

Ցու ցա նիշ
Վար կա նիշ, 2011

Հա յաս տան Իռ լան դիա Ադր բե ջան Վ րաս տան

Պ րո ֆե սի ո նալ կա ռա վա րիչ նե րի ներգ րա վում 107 12 105 85

Ու ղեղ նե րի ար տա հոսք 103 34 78 102

Աղ բյուր` ՀՏՖ

 Մեկ այլ լուրջ խն դիր է ու ղեղ նե րի ար տա հոս քը` տա ղան դա վոր մաս նա գետ նե րին գրա վիչ հնա-
րա վո րու թյուն ներ ա ռա ջար կե լու` տն տե սու թյան և ա ռան ձին ըն կե րու թյուն նե րի ան կա րո ղու թյան 
հետևան քով: Սա հան գեց նում է Հա յաս տա նից զգա լի ար տա գաղ թի:

Կրթ ված և մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող կա ռա վա րիչ նե րի և այլ մաս նա գետ-
նե րի առ կա յու թյու նը վճ ռո րոշ է ըն կե րու թյուն նե րի և, հետևա բար, տն տե սու թյան՝ ար ժե քային 
շղթայով վեր բարձ րա նա լու հնա րա վո րու թյան հա մա տեքս տում` ա ռա վել բարդ ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց ներ և ար տադ րանք թո ղար կե լու նպա տա կով:  Ի նչ պես ցույց է տա լիս Աղյուսակ 4-3-
ը, Հա յաս տա նը զգա լի ո րեն հետ է մնում բարձ րա կարգ ղե կա վար նե րի զար գաց մա նը նպաս տե լու 
գոր ծում, ի նչ պես նաև ձա խո ղում է աշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման ան-
հրա ժեշտ մա կար դա կի ա պա հո վու մը:  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4-3. Բարձրագույն կրթության և մասնագիտական վերապատրաստման 
ցուցանիշների համեմատությունը

Ցու ցա նիշ
Վար կա նիշ, 2011

Հա յաս տան Իռ լան դիա Ադր բե ջան Վ րաս տան

Կա ռա վար ման դպ րոց նե րի ո րա կը 131 29 125 115

Հե տա զո տա կան և մաս նա գի տա կան վե-
րա պատ րաստ ման ծա ռա յու թյուն նե րի առ-
կա յու թյու նը 

114 24 59 115

Աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան վե-
րա պատ րաստ ման ծա վա լը

105 22 67 106

Աղ բյուր` ՀՏՖ
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 Ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ըն կե րու թյուն նե րին 
բարձ րաց նել ի րենց ար տադ րո ղա կա նու թյու նը, ար դյու նա վե տու թյու նը և ար տադ րա կան գոր ծըն-
թա ցի կա տա րե լա գործ վա ծու թյու նը: Հա յաս տա նում ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու-
մը սահ մա նա փակ է (տես Աղյուսակ 4-4): Ա վե լին, ՕՈՒՆ-ի ներ հոս քի մա կար դա կը փաս տո րեն 
բա վա րար չի ե ղել`  նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի կարևոր աղ բյուր դառ նա լու հա մար:  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4-4. Տեխնոլոգիական պատրաստվածության  ցուցանիշների համեմատությունը

Ցու ցա նիշ
Վար կա նիշ, 2011

Հա յաս տան Իռ լան դիա Ադր բե ջան Վ րաս տան

Նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի առ կա յու թյու նը 116 32 87 99

Ձեռ նար կու թյուն նե րի մա կար դա կում տեխ նո-
լո գիա նե րի յու րա ցու մը 

114 35 66 115

ՕՈՒՆ և տեխ նո լո գիա նե րի փո խան ցում 77 1 69 98

Աղ բյուր` ՀՏՖ

 Թեև նո րա րա րու թյան հա մար Հա յաս տա նում կան ո րո շա կի կա րո ղու թյուն ներ, ըն կե րու թյուն նե րի 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և մշա կում նե րի գծով կա տա րած ծախ սե րը ցածր մա կար դա կի 
վրա են, ի նչ պես ներ կա յաց ված է Աղյուսակ 4-5-ո ւմ: Սա հե ռան կա րում կա րող է վտան գի տակ 
դնել ըն կե րու թյուն նե րի մր ցու նա կու թյու նը: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4-5. Նորարարության ցուցանիշների համեմատություն 

Ցու ցա նիշ
Վար կա նիշ, 2011

Հա յաս տան Իռ լան դիա Ադր բե ջան Վ րաս տան

Նո րա րա րու թյան  հա մար կա րո ղու թյուն ներ 61 33 52 103

Ըն կե րու թյուն նե րի` գի տա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի և մշա կում նե րի գծով կա տա րած 
ծախ սե րը

117 21 83 124

Աղ բյուր` ՀՏՖ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Տն տե սու թյան վրա ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման պրակ տի կայի ազ դե ցու թյու նը գնա հա տե լու 
ա ռու մով ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել մր ցու նա կու թյան և ար տադ րո ղա կա նու թյան վրա ազ դե-
ցու թյան կոնկ րետ մե խա նիզմ նե րը:  Ըն կե րու թյուն նե րի կա տա րո ղա կա նը ձևա վոր վում է բազ մա-
շերտ գոր ծոն նե րից՝ ար տա քին ու ա ռա վել կա ռա վա րե լի ներ քին բնույ թի, ի նչ պես ներ կա յաց ված է 
Պատ կեր 4-2-ո ւմ:
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ՊԱՏԿԵՐ 4-2. Ընկերության կատարողականը ձևավորող բազմաշերտ գործոնները 

Մակրոտնտեսական գործոններ (շուկաների հասանելիություն, տնտեսական 
զարգացում և այլն)

Ոչ կառուցվածքային գործոններ

Արտադրական 
կարողություններ

Կարողությունների 
օգտագործում

Կառավարման 
պրակտիկա

Կառուցվածքային գործոններ (ձեռնարկության մեծություն, ոլորտը, 
սեփականությունը և այլն)

Աղ բյուր`    EV  վեր լու ծու թյուն

 Վե րին շերտն ար տա քին մակ րոտն տե սա կան գոր ծոն ներն են, ո րոնց ման րակր կիտ վեր լու ծու-
թյանն ան դրա դարձ է կա տար վել նա խորդ գլուխ նե րում: Ներ քին կա ռուց ված քային և ոչ կա ռուց-
ված քային շեր տե րը ներ կա յաց նում են այն դաշ տը, որ տեղ ձեռ նար կու թյուն նե րը կա րող են ան մի-
ջա կան ներ գոր ծու թյուն ու նե նալ: 

Ու շագ րավ է, որ ձեռ նար կու թյուն նե րի կա տա րո ղա կան նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րը եր կար ժա-
մա նակ վե րագր վել են  միայն  « շո շա փե լի» գոր ծոն նե րի, ի նչ պի սին են ար տադ րա կան սար քա վո-
րում նե րը և տեխ նո լո գիա կան տար բե րու թյուն նե րը:  Այ դու հան դերձ, նույ նիսկ լրիվ ավ տո մա տաց-
ված տեխ նո լո գիա կան հա մա կար գե րի ներդր ման պա րա գա յում տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րը հա-
վա նա բար կշա րու նա կեն գրան ցել ար տադ րո ղա կա նու թյան ա վե լի ցածր մա կար դակ զար գա ցած 
ե րկր նե րի հա մե մա տու թյամբ: Այդ խզ ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րից է կա ռա վար ման պրակ-
տի կան: Վեր ջի նիս կարևո րու թյան թե րագ նա հա տումն ու պար բե րա կան օբյեկ տիվ գնա հատ ման 
բար դու թյուն նե րը հիմ նա կան պատ ճառ նե րից են, որ ո լոր տը հա վուր պատ շա ճի ու շադ րու թյան չի 
ար ժա նա նում: 

 

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի ներ կայիս հե տա զո տու թյու նը հիմն վել է կա ռա
վար ման վե րա բե րյալ հա մաշ խար հային հարց ման (World Management Survey) 
մե թո դա բա նու թյան վրա:

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը Հա յաս տա նում «Ի-Վի Քոն սալ թինգն» ի րա կա-
նաց րել է տար բեր ո լորտ նե րի շուրջ 50 ար տադ րա կան ըն կե րու թյուն նե րում: Հե տա զո տու թյու նը 
հիմնվել է կա ռա վար ման վե րա բե րյալ հա մաշ խար հային հարց ման մե թո դա բա նու թյան վրա, որ 
մշա կել է աշ խար հի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րը ներ կա յաց նող հե տա զո տա կան խում բը (Լոն-
դո նի տն տե սա գի տու թյան դպ րոց, Սթեն ֆորդ, Հար վարդ և Քեմբ րիջ), ը նդ ո րում գնա հատ ման 
գոր ծիքն ի սկզ բա նե մշակ վել է « Մաք քին զի» ըն կե րու թյան կող մից: Հե տա զո տու թյան ման րա-
մասն մե թո դա բա նու թյու նը ներ կա յաց ված է Հա վել ված 2-ո ւմ: 

Ըստ մե թո դա բա նու թյան կա ռա վար ման 3 հիմ նա կան ա ռանձ նաց վող հե նա սյու նե րը ներ կա յաց-
ված են Պատ կեր 4-3-ո ւմ:
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 ՊԱՏԿԵՐ 4-3. Կառավարման 3 հենասյուները 

Կատարողականի 
կառավարման համակարգ, 

որ ցուցանիշների և 
թիրախների միջոցով 

համակարգում 
է ընկերության 

գործընթացները: 

Գործընթացներ և քայլեր, 
որոնք հնարավորություն 

են տալիս օպտիմալացնել 
արտադրական 

գործընթացները և ստեղծել 
առավելագույն արժեք:

Գործընթացներ և քայլեր, 
որոնք հնարավորություն 

են տալիս օպտիմալացնել 
մարդկային կապիտալի 

օգտագործումը:

Գործառնական 
կառավարում

Թիրախների 
կառավարում

Մարդկային 
ռեսուրսների 
կառավարում

 

Աղ բյուր` Բլում և Վան Ռի նեն, 2010թ.

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը տար բեր վում է ը ստ ո լորտ նե րի: 
Հա յաս տա նում ու սում նա սի րու թյան նպա տա կով ար տադ րա կան ո լոր տի ը նտ րու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է մի քա նի գոր ծոն նե րով.

(1) Ար տադ րա կան ո լոր տը ա ռա վե լա պես գոր ծում է մի ջազ գային մր ցակ ցու թյան պայ ման-
նե րում, 

(2) Ար տադ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի տե սա կա րար կշի ռը ՀՆԱ-ո ւմ ա րա գո րեն ա ճում է 
վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում,

(3)  Ներ կա յումս վե րամ շա կող ար դյու նա բե րու թյու նը և այլ ո լոր տի ար տադ րա կան ըն կե րու-
թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը ա ռաջ նա հերթ ո լորտ է ար տա հան ման խրա խուս ման հա-
մա տեքս տում:

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի ե րեք հե նա սյու նե րը ներ կա յաց նում են այն ո լորտ նե րը, որ տեղ մի-
ջազ գային լա վա գույն փորձն ա վե լի դյու րին է դի տար կել, հետևա բար և հա մե մա տել ը ստ ըն կե-
րու թյուն նե րի և ե րկր նե րի: Այ նու հան դերձ, վեր լու ծու թյու նը հա մալ րել ե նք նաև կա ռա վար ման այլ 
են թա հա մա կար գե րի քն նարկ մամբ:

2004թ.-ից ի վեր կա ռա վար ման գնա հատ ման վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն ներ են ան ցկաց վել 
4 մայր ցա մաք նե րում, 21 ե րկր նե րում` ներգ րա վե լով 100-ից 5000 աշ խա տող ու նե ցող ձեռ նար կու-
թյուն նե րի ա վե լի քան 10,000 կա ռա վա րիչ նե րի: Ար դյունք նե րը հաս տա տել են ա վե լի վաղ ձևա-
վոր ված հի պո թե զը` ցույց տա լով կա ռա վար ման մո տե ցում նե րի և ըն կե րու թյան կա տա րո ղա կա նի 
միջև առ կա սերտ փոխ կա պակ ցու թյու նը: 

Հաշ վի առ նե լով հա յաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի ռե սուր սային սահ մա նա փա կում նե րը, որ ա ռա-
վել խս տա ցել են տն տե սա կան ճգ նա ժա մի հետևան քով, կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լա-
վումն ա ռա վել քան ար դիա կան է: Վեր ջինս պա րու նա կում է տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից 
դեռևս ամ բող ջո վին չբա ցա հայտ ված զար գաց ման « թաքն ված ռե սուրս», ո րի բա ցա հայ տումն ու 
կի րա ռու մը մր ցու նա կու թյան բարձ րաց ման է ա կան նա խա պայ ման ներ կս տեղ ծի տե ղա կան ըն կե-
րու թյուն նե րի հա մար: 
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Կա ռա վար ման պրակ տի կայի գնա հա տա կա նով Հա յաս տա նը հա մե մատ վող 
ե րկր նե րի շար քում զբա ղեց նում է վեր ջին տե ղը: 

Ըստ հե տա զո տու թյան` Հա յաս տա նը զբա ղեց նում է վեր ջին տե ղը այն 21 ե րկր նե րի շար քում, որ-
տեղ կա տար վել է կա ռա վար ման պրակ տի կայի գնա հատ ման նմա նա տիպ վեր լու ծու թյուն (տես 
Պատ կեր 4-4): Պետք է նշել, որ հա մե մատ վող ե րկր նե րը հիմ նա կա նում զար գա ցած ե րկր ներ ե ն՝  
ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հա րուստ և եր կա րատև փոր ձով, հետևա բար Հա յաս տա նի 
հա մե մա տա կան ար դյունք նե րը պետք է դի տարկ վեն այս հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով: 

ՊԱՏԿԵՐ 4-4. Կառավարման պրակտիկայի միջին գնահատականն ըստ երկրների

ԱՄՆ

Գերմանիա

Ճապոնիա

Շվեդիա

Կանադա

Ավստրալիա

Ֆրանսիա

Իտալիա

Մեծ Բրիտանիա

Նոր Զելանդիա

Մեքսիկա

Լեհաստան

Իռլանդիա

Պորտուգալիա

Չիլի

Արգենտինա

Հունաստան

Բրազիլիա

Չինաստան

Հնդկաստան

Հայաստան

3.35
3.23
3.23
3.20
3.17
3.02
3.02
3.02
3.02
2.93
2.92
2.90

2.87
2.89

2.83
2.76
2.73
2.71
2.71
2.67
2.46  

Աղ բյուր` Բլում և հա մա հե ղի նակ ներ, 2012, EV վեր լու ծու թյուն  
Նշում. կառավարման գնահատականը 1-5  միավորի սահմաններում է

ԱՄՆ-ի ըն կե րու թյուն նե րը պատ մա կա նո րեն հա մար վում են աշ խար հում կա ռա վար ման լա վա-
գույն հա մա կար գե րի կրող ներ և վար կան շային սանդ ղա կի տրա մա բա նա կան ա ռա ջա տարն են: 
Նրանց ան մի ջա պես հետևում են Գեր մա նիան և Ճա պո նիան: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ա վե լի ցածր գնա հա տա կան հիմ նա կա նում ստա ցել են ա սիա կան և հա րա-
վա մե րի կյան ե րկր նե րը, որ տեղ կա ռա վար ման պրակ տի կան դեռևս զար գաց ման ու ղի ու նի ան-
ցնե լու հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձին հա մա պա տաս խա նե լու հա մար: 

Իռ լան դիայի կա տա րո ղա կանն ըն կած է ցու ցա կի մի ջի նից ա վե լի ցածր հատ վա ծում:  Հա յաս տա-
նի և Իռ լան դիայի կա ռա վար ման պրակ տի կայի գնա հա տա կան նե րի միջև առ կա տար բե րու թյու նը 
կա րե լի է վե րագ րել կա ռուց ված քային և ոչ կա ռուց ված քային մի շարք գոր ծոն նե րի:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՉ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

Հա յաս տա նում կա ռա վար ման հա մա կար գի ե րեք հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը, հա մե մա տա կանն 
Իռ լան դիայի և հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձի հետ ներ կա յաց ված են Պատ կեր 4-5-ո ւմ:



56

ՊԱՏԿԵՐ 4-5. Կառավարման համակարգի գնահատականները, համեմատություն 
Իռլանդիայի և համաշխարհային լավագույն փորձի հետ *

Գործառնական 
կառավարում

Թիրախների 
կառավարում

Մարդկային 
ռեսուրսների 
կառավարում

0.49

0.76

2.38

0.53

0.80

2.01

0.46
0.19

2.60

4.0

5.0

3.5

4.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

Տարբերությունը 
համաշխարհային 
լավագույն փորձի 
նկատմամբ

Տարբերությունը 
Իռլադիայի նկատմամբ

Հայաստան

Աղ բյուր` Բլում և հա մա հե ղի նակ ներ, 2012, Կա ռա վար ման զար գաց ման խոր հուրդ և հա մա հե ղի նակ ներ, 2009,  EV վեր լու ծու-
թյուն 
* Գոր ծառ նա կան, թի րախ նե րի և մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձը պատ կա նում է 
հա մա պա տաս խա նա բար Շվե դիային, Ճա պո նիային և Ա ՄՆ-ին: 

 Հա յաս տանն Իռ լան դիայի հա մե մատ ի րեն ա վե լի վատ է դրսևո րել կա ռա վար ման հա մա կար գի 
բո լոր 3 հե նա սյու նե րում, հատ կա պես զի ջե լով թի րախ նե րի և գոր ծառ նա կան կա ռա վար ման մեջ: 
Սա վկա յում է Հա յաս տա նում օպ տի մալ կամ այլ ժա մա նա կա կից ար տադ րա կան ե ղա նակ նե րի 
ան ցնե լու գոր ծում թե րա ցում նե րի մա սին` զու գակց ված թի րա խային ցու ցա նիշ նե րի սահ ման ման  
հա մե մա տա բար ոչ գոր ծուն քայ լե րի հետ: Հա կա ռակ դրան, մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար-
ման բնա գա վա ռը Հա յաս տա նում ա վե լի փոքր խզում ու նի Իռ լան դիայի ցու ցա նի շից` պայ մա նա-
վոր ված աշ խա տա շու կայի ճկու նու թյան հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կով և այս աս պա րե-
զում որոշ ա ռա ջըն թա ցի առ կա յու թյամբ: 

Նույն օ րի նա չա փու թյունն առ կա է Հա յաս տա նի գնա հա տա կան նե րը հա մաշ խար հային մի ջի-
նի հետ հա մե մա տե լիս: Աղյուսակ 4-6-ը ներ կա յաց նում է կա ռա վար ման վե րա բե րյալ հար ցում 
անցկաց ված 21 ե րկր նե րի գնա հա տա կան նե րը: Հա յաս տա նը զի ջում է բո լոր ե րկր նե րին գոր ծառ-
նա կան և թի րախ նե րի կա ռա վար ման ա ռու մով: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4-6. Կառավարման մոտեցումների հենասյուների գնահատականն ըստ երկրների 

Եր կիր
Գոր ծառ նա կան 
կառավա րում

Թի րախ նե րի 
կառավարում

Մարդ կային ռե սուրս նե րի 
 կա ռա վա րում

Հա յաս տան 2.38 2.01 2.60

Ար գեն տի նա 3.08 2.67 2.56

Ավստ րա լիա 3.27 3.02 2.75

Բ րա զի լիա 3.06 2.69 2.55

Կա նա դա 3.54 3.07 2.94

Չի լի 3.14 2.72 2.67

Չի նաս տան 2.90 2.62 2.69

Ֆ րան սիա 3.41 2.95 2.73

Գեր մա նիա 3.57 3.21 2.98

Հու նաս տան 2.97 2.65 2.58

Հնդ կաս տան 2.91 2.66 2.63
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Եր կիր
Գոր ծառ նա կան 
կառավա րում

Թի րախ նե րի 
կառավարում

Մարդ կային ռե սուրս նե րի 
 կա ռա վա րում

Ի տա լիա 3.25 3.09 2.76

Ճա պո նիա 3.50 3.34 2.92

Մեք սի կա 3.29 2.89 2.71

Նոր Զե լան դիա 3.18 2.96 2.63

Լե հաս տան 3.12 2.94 2.83

Պոր տու գա լիա 3.27 2.83 2.59

Իռ լան դիա 3.14 2.81 2.79

Շ վե դիա 3.63 3.18 2.83

Միա ցյալ Թա գա վո րու-
թյուն

3.32 2.97 2.85

ԱՄՆ 3.57 3.25 3.25

Հա մաշ խար հային մի ջին 
(ա ռանց Հա յաս տա նի)

3.28 2.94 2.82

Աղ բյուր` Բլում և հա մա հե ղի նակ ներ, 2012,  EV վեր լու ծու թյուն

 Գոր ծառ նա կան կա ռա վար ման ա ռու մով ա մե նա բարձր միա վո րի ար ժա նա ցել է Շվե դիան (3.63), 
ի սկ մնա ցած ե րկր նե րից գրե թե բո լո րը գնա հատ վել են 3-ից բարձր:  Շվե դիան ը ստ ՄՀԶ-ի ար-
դյունք նե րի  զբա ղեց նում է 3-րդ տե ղը 142 ե րկր նե րի շար քում և 2-րդ տե ղը տեխ նո լո գիա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան, գոր ծա րա րու թյան կա տա րե լա գործ վա ծու թյան և նո րա րա րու թյան ա ռու-
մով:  Ա ՄՆ-ը, Գեր մա նիան, Կա նա դան և Ճա պո նիան նույն պես բարձր միա վոր ներ են ստա ցել 
գոր ծառ նա կան կա ռա վար ման ա ռու մով:  Դրանք հիմ նա կա նում բնու թագր վում են բարձր վար-
կա նի շով ՄՀԶ-ի վե րո հի շյալ հե նա սյու նե րում (օ րի նակ, Ճա պո նիան և Ա ՄՆ-ը զբա ղեց նում են 1-ին 
և 10-րդ դիր քե րը գոր ծա րա րու թյան կա տա րե լա գործ վա ծու թյան բնա գա վա ռում): Հատ կա պես Ճա-
պո նիան գրան ցել է բա ցա ռիկ ար դյունք գոր ծառ նա կան կա ռա վար ման աս պա րե զում` հաս նե լով 
ար տադ րու թյան գե րա զանց օպ տի մա լաց ման տար բեր ո լորտ նե րում: Մյուս կող մից, Չի նաս տա-
նը (ո րը Հա յաս տա նից  հե տո գոր ծառ նա կան կա ռա վար ման ա ռու մով ա մե նա վատ ար դյունքն է 
գրան ցել) ցածր միա վոր ներ է վաս տա կել տեխ նո լո գիա կան պատ րաստ վա ծու թյան ա ռու մով: Թեև 
անդրազգային կորպորացիաները կա ռա վար ման կա յա ցած մո տե ցում նե րի հս կա յա կան փոր ձի 
աղ բյուր են ե րկ րի այլ ըն կե րու թյուն նե րի հա մար, այ նու հան դերձ չի նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րին 
բնո րոշ է հի ե րար խիկ կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը, որ սահ մա նա փա կում է կա ռա վար ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը (Լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան դպ րոց, Տն տե սու թյուն նե րի կա տա րո ղա կա-
նի ու սում նա սի րու թյան կենտ րոն, 2008): Նույն խն դիրն առ կա է Հնդ կաս տա նում, ո րը գոր ծառ նա-
կան կա ռա վար ման աս պա րե զում հա ջորդ վա տա գույն ար դյունքն է գրան ցել:

 Հա յաս տանն ա մե նա ցածր միա վոր ներն է գրանցել թի րախ նե րի կա ռա վար ման աս պա րե զում` 
ստա նա լով 2-ը աննշան գերազանցող միա վոր, այն դեպ քում, ե րբ Ճա պո նիան գրանցել է 3.34 
միա վոր:  Հա ջորդ լա վա գույն ար դյունք նե րը գրան ցել են Ա ՄՆ-ը, Գեր մա նիան և Շվե դիան: 

Ի րա վի ճա կը փոքր-ի նչ այլ է մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հե նա սյան պա րա գա յում, 
որ տեղ Հա յաս տա նը շատ ա վե լի բարձր գնա հա տա կան է ստա ցել: 2.60 միա վո րով Հա յաս տա-
նը Ար գեն տի նայից, Բրա զի լիայից, Պոր տու գա լիայից և Հու նաս տա նից ա վե լի բարձր ար դյունք 
է գրան ցել: Այս ե րկր նե րը հա մե մա տա բար ցածր դիր քեր են գրան ցել նաև ՄՀԶ-ո ւմ աշ խա տա-
շու կայի վար կա նի շով: Ա կն հայտ ա ռա ջա տարն Ա ՄՆ-ն է` 3.25 միա վո րով, ի սկ Հա յաս տա նի կա-
տա րո ղա կա նը Հնդ կաս տա նի և Նոր Զե լան դիայի հետ նույն գո տում է: Մարդ կային ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման աս պա րե զում Ա ՄՆ-ի կա տա րո ղա կա նին հետևում են Գեր մա նիան և Ճա պո նիան:  
Բարձր միա վոր ներ ու նե ցող ե րկր նե րը բնու թագր վում են նաև  աշ խա տա շու կայի ցածր ճկու նու-
թյամբ: Հարկ է հա վե լել, որ Հյու սի սային Ա մե րի կայի ե րկր նե րում ըն կե րու թյուն ներն ու նեն հա րա-
բե րա կա նո րեն հո րի զո նա կան կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք ներ՝ փոք րա թիվ հի ե րար խիկ շեր-
տե րով: Այ նու հան դերձ, ո րոշ մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ խո չըն դո տում են ար դյու-
նա վե տու թյան ա ռա վել բարձր մա կար դակ նե րի ա պա հո վու մը Կենտ րո նա կան և Հա րա վային Ա մե-
րի կայի ե րկր նե րում, ի նչ պի սին են Մեք սի կան  և Ար գեն տի նան:   
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Տար բեր աշ խար հա մա սե րում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րը ա ռանձ նա նում են յու րա հա տուկ կա ռա-
վար ման ո ճով և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րով: Ա ՄՆ-ո ւմ, Հնդ կաս տա նում և Չի նաս տա նում մարդ-
կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գոր ծիք նե րի կի րա ռու մը կար ծես թե ա վե լի է կարևոր վում, քան 
կա տա րո ղա կա նի կա ռա վա րու մը և թի րա խային ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նու մը: Հա կա ռակ դրան, 
Ճա պո նիա յում, Շվե դիա յում և Գեր մա նիա յում կա տա րո ղա կա նի կա ռա վա րու մը և թի րա խային 
ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նու մը հա մե մա տա բար ա վե լի շատ է շեշտ վում, քան մարդ կային ռե սուրս-
նե րի կա ռա վար ման աս պա րե զը: 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

Կա ռուց ված քային գոր ծոն նե րը, որ պայ մա նա վո րում են Հա յաս տա նում և Իռ լան դիա յում կա ռա-
վար ման մո տե ցում նե րի միջև տար բե րու թյան մի մա սը, ներ կա յաց ված են ստորև.

1. Ըն կե րու թյան մե ծու թյու նը,

2.  Սե փա կա նու թյան տե սա կը,

3. Հմ տու թյուն նե րի մա կար դա կը, 

4. Ո լոր տի տե սա կը, 

5. Աշ խա տա շու կայի ճկու նու թյու նը,

6. Մր ցակ ցու թյան մա կար դա կը, 

7. ԱԱԿ-նե րի ներ կա յու թյու նը:

  
 Որ քան ա վե լի խո շոր է ըն կե րու թյու նը, այն քան ա վե լի բարձր է կա ռա վար ման  
ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը: 

Ըն կե րու թյուն նե րի մե ծու թյու նը (ո րոշ ված հիմ նա կա նում աշ խա տող նե րի քա նա կով) ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն ու նի: Որ քան ա վե լի խո շոր են ըն կե րու թյուն նե րը, այն քան ա վե լի աչ քի են ը նկ-
նում կա ռա վար ման պրակ տի կայի կա տա րե լա գործ վա ծու թյամբ: Ըն կե րու թյան ծա վալ նե րը թույլ 
են տա լիս կա ռա վա րիչ նե րին ա վե լի մեծ ներդ րում ներ կա տա րել հա մա կար գային տար բեր մո տե-
ցում ներ որ դեգ րե լու գոր ծում` ա պա հո վե լով ար դյու նա վե տու թյան ա վե լի բարձր աս տի ճան: Բա ցի 
այդ, մեծ չա փե րով պայ մա նա վոր ված կա ռա վար ման բար դու թյուն նե րը դր դում են ըն կե րու թյուն-
նե րին չբա վա րար վել միայն ին տո ւի տիվ գոր ծիք նե րով:   

ՊԱՏԿԵՐ 4-6. Կառավարման պրակտիկայի գնահատականն ըստ ընկերությունների 
մեծության, Հայաստանի և Իռլանդիայի համեմատություն

Հայաստան

Իռլանդիա

Մինչև 
100

101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-1000

3.5

5.0

3.0

4.5

2.5

4.0

2.0

1.5

1.0

Աշխատողների թիվ

Աղ բյուր` Կա ռա վար ման զար գաց ման խոր հուրդ և հա մա հե ղի նակ ներ, 2009,  EV վեր լու ծու թյուն 
Նշում.  Հա յաս տա նում 200-300 աշ խա տող ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման մո տե ցում նե րի գնա հա տա կա նի նոր-
մայից դուրս տար բե րու թյու նը գե րա զան ցա պես պայ մա նա վոր ված է այդ գո տում ան դրազ գային կոր պո րա ցիայի մաս նա ճյու-
ղի գրան ցած լա վա գույն ար դյուն քով: 
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 Խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի բա ժի նը Հա յաս տա նի տն տե սու թյան մեջ (ո րոշ ված ը ստ աշ խա տող նե րի 
թվի) բա վա կա նին փոքր է8. 2010թ.-ի հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե-
րը (ՓՄՁ-ներ) կազ մել են  Հա յաս տա նում գրանց ված ըն կե րու թյուն նե րի և ան հատ ձեռ նե րեց նե րի 
97.7%-ը (ՓՄՁ ԶԱԿ, 2011): Իռ լան դիա յում ՓՄՁ-նե րի բաշ խու մը ձեռ նար կու թյուն նե րի ը նդ հա նուր 
թվի մեջ նման է Հա յաս տա նում դրանց բաշխ մա նը՝ շուրջ 95% (Իռ լան դիայի գոր ծա րա րու թյան 
ա ջակ ցու թյան պե տա կան մար մին, 2011թ.): Հատ կան շա կան է, սա կայն, որ Իռ լան դիա յում գե րիշ-
խում են մի ջին մե ծու թյան ձեռ նար կու թյուն նե րը, ի սկ Հա յաս տա նում՝ փոք րե րը: 

Հարց ված ըն կե րու թյուն նե րի բաշ խումն ը ստ նրանց չա փե րի ար տա ցո լում է Հա յաս տա նի տն տե-
սու թյան կա ռուց ված քային օ րի նա չա փու թյուն նե րը` փոքր և մի ջին ըն կե րու թյուն նե րի գե րակշ ռու-
թյամբ: 

ՊԱՏԿԵՐ 4-7. Ձեռնարկությունների բաշխումը Հայաստանում և Իռլանդիայում9 կառավարման 
մոտեցումների վերաբերյալ հարցման շրջանակներում 
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Հայաստան Իռալնդիա

Աղ բյուր` Կա ռա վար ման զար գաց ման խոր հուրդ և հա մա հե ղի նակ ներ, 2009,   EV վեր լու ծու թյուն  
Նշում.  Պատ կեր 4-7-ո ւմ, ձեռ նար կու թյուն նե րը դա սա կարգ վել են միայն  ը ստ «աշ խա տող նե րի թվի»  բա ղադ րի չի:  

Իռ լան դիա յում հարց ված ձեռ նար կու թյուն նե րի շուրջ մեկ քա ռոր դը 600 և ա վե լի աշ խա տա կից նե-
րով ըն կե րու թյուն ներ են, այ նինչ Հա յաս տա նում այդ կար գի ըն կե րու թյուն ներն ը նդ հա նու րի 4%-ն 
են կազ մել: Մյուս կող մից, Հա յաս տա նում ու սում նա սի րու թյա նը մաս նակ ցած ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կե սից ա վե լին 30-ից 100 աշ խա տա կից ու նեն, այ նինչ Իռ լան դիա յում այդ պի սի որևէ  ձեռ նար կու-
թյուն նե րառ ված չէ:

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի գնա հա տա կա նի և ըն կե րու թյան մե ծու թյան հետ կապ ված դրա կան 
կո րե լյա ցիան հաս տատ վում է նաև մո տա վոր հա սույթ նե րի հետ հա մե մա տա կա նի պա րա գա յում: 
Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի գե րակշ ռող մա սում, հա սույթ նե րի չհ րա պա րակ մամբ պայ մա նա վոր-
ված, տվյալ վար կա ծը ստուգ վել է միայն 14 ըն կե րու թյուն նե րի տվյալ նե րով:

8 Ըստ ՀՀ օրենսդրության` ընկերության մեծությունը որոշվում է հետևյալ կերպ.
փոքր ընկերություններն ունեն մինչև 50 աշխատող և 500 մլն. ՀՀ դրամի հասույթ կամ ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեք: Միջին չափի ընկերություններն ունեն մինչև 250 աշխատող  և 1,500 մլն. ՀՀ դրամի 
հասույթ կամ 1,000 մլն. ՀՀ դրամի ակտիվների հաշվեկշռային արժեք:
9 Իռլանդիայում ընկերությունների մեծությունը որոշվում է աշխատողների քանակի նույն միջակայքերով, 
ինչ Հայաստանում, սակայն ձեռնարկությունների տարեկան շրջանառության և հաշվեկշռի մեծությունը 
տարբերվում է Հայաստանում ընդունված մեծություններից:
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ՊԱՏԿԵՐ 4-8. Հայաստանում առանձին ընկերությունների հասույթը և կառավարման 
պրակտիկայի գնահատականը 

 

5

4

3

2

1

<0.75 0.75-1.3 2.5-7.7

Հասույթ, մլն. ԱՄՆ դոլար

13-18 23-32

Աղ բյուր`  EV վեր լու ծու թյուն 

   
Ըն տա նե կան սե փա կա նու թյամբ և ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից կա ռա վար
վող ըն կե րու թյուն նե րը կա ռա վար ման պրակ տի կայի ցածր գնա հա տա կան ու նեն:

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի գնա հա տա կա նը ըն տա նե կան սե փա կա նու թյամբ ըն կե րու թյուն-
նե րում ա վե լի ցածր է, քան սե փա կա նու թյան ա պա կենտ րո նաց ված կա ռուց վածք ու նե ցող ըն կե-
րու թյուն նե րում: Այս երևույ թի բա ցատ րու թյուն կա րող է լի նել այն հան գա ման քը, որ ըն կե րու թյուն 
հիմ նադ րե լու և շա հու թա բե րու թյան հասց նե լու մեջ հա ջո ղու թյան հա սած ձեռ նե րեց նե րից բո լո-
րո վին այլ կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ են պա հանջ վում` ար դեն գոր ծող ըն կե րու թյունն 
ար դյու նա վետ կա ռա վա րե լու հա մար: Ըն կե րու թյան զար գաց ման ո րո շա կի փու լից պրո ֆե սի ո նալ 
կա ռա վա րիչ նե րի չներգ րա վու մը դառ նում է ար դյու նա վե տու թյան խիստ խո չըն դոտ: Ը ստ տա րած-
ված պրակ տի կայի՝ ըն տա նե կան սե փա կա նու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րում կա ռա վար ման փո խան-
ցում կա տար վում է հա ջորդ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, այլ ոչ թե պրո ֆե սի ո նալ կա ռա վա րիչ-
նե րի: 

ՊԱՏԿԵՐ 4-9. Կառավարման պրակտիկայի գնահատականը և սեփականության ձևը, 
Հայաստան

Ապակենտրոնացված 
սեփականություն

Առանձին անհատների 
սեփականություն

Հիմնադիր 
սեփականություն

Ընտանեկան սեփականության 
(երկրորդ սերունդ)

2.76

2.61

2.41

2.37

Աղ բյուր` EV վեր լու ծու թյուն 
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Ա պա կենտ րո նաց ված սե փա կա նու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման հա մա կարգն ա ռա վել 
ար դյու նա վետ է, ին չը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է պրո ֆե սի ո նալ կա ռա վա րիչ նե րի ներգ րավ-
մամբ: Ըն տա նե կան սե փա կա նու թյան պա րա գա յում` ան հրա ժեշտ գի տե լիքներ և հմ տու թյուն ներ 
չու նե ցող ան դամ նե րին ղե կա վար պաշ տոն նե րում նշա նա կե լը վտան գում է ձեռ նար կու թյան կա-
ռա վար ման կա տա րո ղա կա նը: 

Ավելին, ղե կա վար պաշ տոն նե րը ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից զբա ղեց վե լու հե ռան կա րը կա-
րող է հան գեց նել Կար նե գիի է ֆեկ տին՝ ոչ բա վա րար ջան քեր և ներդր ված ժա մա նակ կր թու թյան 
հար ցում և կա րի ե րայի կա ռուց ման վաղ փու լե րում, ո րն էլ մարդ կային կապիտալի ցածր մա կար-
դա կի պատ ճառ է հան դի սա նում ըն կե րու թյու նում (Սիդ նեյի տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րան և 
Լոն դո նի տն տե սա գի տա կան դպ րոց, 2010թ.): Հատ կան շա կան է, որ ղե կա վար պաշ տո նի փո խան-
ցումն ա վագ որ դուն հիմ նա կա նում հան գեց նում է ա ռա վել ա նար դյու նա վետ կա տա րո ղա կա նի: 

Ըն տա նե կան սե փա կա նու թյունն ու նի նաև դրա կան կող մեր: Մաս նա վո րա պես՝ լու ծում է սե փա-
կա նա տի րոջ և կա ռա վա րիչ նե րի միջև վս տա հու թյան խն դի րը, և այլն: Բա ցի այդ, զար գա ցող 
ե րկր նե րում ըն տա նե կան բիզ նե սի վաճառքը ար տա քին ներդ րող նե րին կապ ված է ո րո շա կի բար-
դու թյուն նե րի հետ: Փոք րա մաս նու թյուն կազ մող ներդ րող նե րի ի րա վունք նե րը պատ շաճ կեր պով 
պաշտ պան ված չլի նե լու հետևան քով հիմ նա դի րը հնա րա վոր է կանգ նի լրա ցու ցիչ խն դիր նե րի 
ա ռջև սե փա կա նու թյան կա ռուց ված քը փո խե լու գոր ծում: 

Վե րո հի շյալ հա մա տեքս տում, Պատ կեր 4-10-ը ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նում և Իռ լան դիա յում 
հարց ված ձեռ նար կու թյուն նե րի սե փա կա նու թյան ձևը: Հա յաս տա նում ձեռ նար կու թյուն նե րի կե սից 
ա վե լին հիմ նա դիր նե րի սե փա կա նու թյունն են, մինչ դեռ Իռ լան դիա յում ա մե նա տա րած վածը սե-
փա կա նու թյան ա պա կենտ րո նաց ված կա ռուց վածքն է:

ՊԱՏԿԵՐ 4-10. Հարցված ձեռնարկությունների սեփականության ձևը Հայաստանում և 
Իռլանդիայում
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(2-րդ սերունդ)

Այլ

Աղ բյուր` Կա ռա վար ման զար գաց ման խոր հուրդ և հա մա հե ղի նակ ներ, 2009թ.,  EV վեր լու ծու թյուն
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 Բարձր ու նա կու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը նպաս տում են կա ռա վար ման 
պրակ տի կայի ար դյու նա վե տու թյա նը:

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի վե րա բե րյալ մյուս ե րկր նե րում կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե-
րը ուժեղ դրական փոխկապակցվածություն են բացահայտել ձեռ նար կու թյու նում առ կա մարդ-
կային ռե սուրս նե րի հմ տու թյուն նե րի մա կար դա կի և կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան մա կար-
դա կի միջև: Մաս նա վո րա պես, էական նշանակություն ունի հա մա պա տաս խան մաս նա գի տաց-
մամբ կրթ ված և հմուտ կա ռա վա րիչ նե րի առ կա յու թյու նը ղեկավար բոլոր օղակներում: Ի նչ պես 
ար դեն նշ վել է, Հա յաս տա նը գրան ցել է էականորեն վատ ար դյունք ներ գի տա հե տա զո տա կան, 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ ման, ի նչ պես նաև կա ռա վար ման դպ րոց նե րի ո րա կի աս պա րե զում` 
հա մա ձայն ՄՀԶ-ի: 

   
Բարձր հա վե լյալ ար ժեք ստեղ ծող ար տադ րա կան ո լորտ նե րում կա ռա վար ման 
ար դյու նա վե տու թյունն ա վե լի բարձր է:

 Բարձր հա վե լյալ ար ժեք ստեղ ծող ար տադ րա կան ո լորտ նե րը տվյալ հա մա տեքս տում սահ մա նում 
ե նք որ պես բարձր ո րա կա վո րում պա հան ջող, գի տաին տեն սիվ ար տադ րա կան  ո լորտ ներ, ո րոնց 
մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյու նը յու րա հա տուկ ար ժե քային ա ռա ջարկն է և ի նո վա ցի ոն լու ծում նե րը: 
Ան շուշտ, սա հիմ նա կա նում հե տա զո տող նե րի կող մից օգ տա գործ վող պայ մա նա կան դա սա կար-
գում է: Տվյալ հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ո լորտ նե րի դա սա կար գու մը`  ը ստ բարձր և ցածր 
հա վե լյալ ար ժե քի ստեղծ ման, ներ կա յաց ված է Աղյուսակ 4-7-ո ւմ: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4-7. Բարձր և ցածր հավելյալ արժեքներ ստեղծող արտադրական ոլորտներ,  
Հայաստան

Բարձր հա վե լյալ ար ժեք ստեղ ծող 
ո լորտ ներ

Ցածր հա վե լյալ ար ժեք ստեղ ծող 
ո լորտ ներ

Ճար տա րա գի տու թյուն Սնն դի ար տադ րու թյուն
Դե ղա գոր ծու թյուն Խ միչ քի ար տադ րու թյուն

Քի միա կան ար տադ րու թյուն Շի նա նյու թեր

Ա պա կու ար տադ րու թյուն

Տեքս տիլ

Գոր գա գոր ծու թյուն

Հան քա րդյունաբերու թյուն

Տ պագ րա կան գործ

Աղ բյուր`  EV վեր լու ծու թյուն

 Հա մա ձայն այլ ե րկր նե րի փոր ձի՝ այս եր կու խումբ ո լորտ նե րի միջև առ կա է կա ռա վար ման մո տե-
ցում նե րի ո րո շա կի տար բե րու թյուն: Պատ ճառ նե րից է բարձր հա վե լյալ ար ժեք ստեղ ծող ո լորտ-
նե րում գոր ծըն թաց նե րի գի տա տար բնույ թը, ի նչ պես նաև կրթ ված աշ խա տու ժի հա մե մա տա բար 
մեծ տե սա կա րար կշի ռը: 

 Պատ կեր 4-11-ը ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նում տար բեր ո լորտ նե րի կա ռա վար ման մի ջին գնա-
հա տա կան նե րը: 
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ՊԱՏԿԵՐ 4-11. Կառավարման միջին գնահատականը ըստ ոլորտների, Հայաստան 
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Ցածր հավելյալ 
արժեք ստեղծող 

ոլորտներ

Ընդհանուր 
միջին 

գնահատական

Բարձր հավելյալ 
արժեք ստեղծող 

ոլորտներ

1

2

3

4

5

Աղ բյուր`  EV վեր լու ծու թյուն

  
 Հա յաս տա նը  գրան ցել է դրա կան ար դյունք ներ աշ խա տա շու կայի ճկու նու թյան և 
մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ա ռու մով: 

Երկ րի աշ խա տա շու կայի ճկու նու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա-
վար ման ո րա կի հետ: Ի նչ պես ցույց է տր ված Պատ կեր 4-12-ո ւմ, հա մե մատ վող ե րկր նե րի շար քում 
Հա յաս տանն ու նի մի ջի նից բարձր վար կա նիշ աշ խա տան քի ճկու նու թյան աս պա րե զում:  Թե պետ 
մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գնա հա տա կա նը զի ջում է աշ խա տու ժի ճկու նու թյան 
ա վե լի բարձր մա կար դակ ու նե ցող մի շարք ե րկր նե րի` այն Հա յաս տա նի կա ռա վար ման մո տե-
ցում նե րի լա վա գույն ար դյունք ար ձա նագ րած աս պա րեզն է, ո րով Հա յաս տա նի գնա հա տա կա նը 
գե րա զան ցում է ո րոշ զար գա ցած ե րկր նե րի:

ՊԱՏԿԵՐ 4-12. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գնահատականը և աշխատաշուկայի 
ճկունությունը
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Կանադա
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Աշխատուժի ճկունություն, 2010
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Աղ բյուր` ՀԲ 2009-2010թթ.  (Գոր ծա րա րու թյան զե կույց), Բլում և հա մա հե ղի նակ ներ, 2012թ., EV վեր լու ծու թյուն
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 Մր ցակ ցային ո լորտ նե րում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա
վե տու թյունն ա վե լի բարձր է: 

Որքան ա վե լի ինտենսիվ է տվյալ ո լոր տում մր ցակ ցու թյու նը, այն քան ա վե լի մեծ է գոր ծող ըն-
կե րու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը: Այս մի տու մը նկատ վել է բո լոր ու սում նա սիր վող ե րկր նե-
րում: Սա պայ մա նա վոր ված է եր կու հիմ նա կան գոր ծոն նե րով.

1.  Գո յատևե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: Ը նդ հա նուր առ մամբ, ը նտ րու թյան դար վի նյան գոր-
ծըն թա ցը  շու կայից դուրս է մղում ա նար դյու նա վետ ձեռ նար կու թյուն նե րին: 

2. Ա վե լի մր ցակ ցային մի ջա վայ րում առ կա լա վա գույն մո տե ցում նե րի որ դեգ րում:

 Հա յաս տա նյան հար ցում նե րը վկա յում են հետևյալ տվյալ նե րը. 5 մր ցա կից ու նե ցող ըն կե րու թյուն-
նե րի կա ռա վար ման մի ջին գնա հա տա կա նը 2.1-ն է, մինչ դեռ 10 և ա վե լի մր ցա կից ներ ու նե ցող ըն-
կե րու թյուն նե րի մի ջին գնա հա տա կա նը 2.75 է: Ը նդ ո րում՝ մր ցակ ցու թյան խս տու թյունն այս տեղ 
գնա հատ ված է ըն կե րու թյուն նե րի կար ծի քի հի ման վրա միայն: Այս հա մա տեքս տում տրա մա բա-
նա կան է, որ, ի նչ պես ներ կա յաց ված է Պատ կեր 4-13-ո ւմ, հա յաս տա նյան ար տա հա նող նե րը (ով-
քեր բախ վում են մր ցակ ցու թյան շատ ա վե լի խիստ պայ ման նե րի) ա վե լի լավ ար դյունք ներ են 
գրան ցում կա ռա վար ման մո տե ցում նե րի ա ռու մով՝ բա ցա ռա պես տե ղա կան շու կա յում գոր ծող ըն-
կե րու թյուն նե րի հա մե մա տու թյամբ:

ՊԱՏԿԵՐ 4-13. Արտահանող և չարտահանող ձեռնարկությունների կառավարման միջին 
գնահատականները, Հայաստան

 

2.51

2.09

Արտահանող 
ընկերություններ

Չարտահանող 
ընկերություններ

Աղ բյուր`  EV վեր լու ծու թյուն

 Հատ կան շա կան է, որ  Իռ լան դիա յում հարց ված ըն կե րու թյուն նե րի  90%-ը  ու ներ 3 և ա վե լի մր ցա-
կից, Հա յաս տա նում հարց ված ըն կե րու թյուն նե րի ըն դա մե նը  73%-ն է  հա մա րել, որ ու նի 3 և ա վե լի 
մր ցա կից:

  
 Անդ րազ գային կոր պո րա ցիա նե րի մաս նա ճյու ղե րը հիմ նա կա նում ու նեն կա ռա
վար ման ա վե լի կա տա րե լա գործ ված հա մա կար գեր

 Պատ ճառ նե րը մի քա նիսն են.

•	 Անդ	րազ	գային	 կոր	պո	րա	ցիա	նե	րում	 առ	կա	 է	 սե	փա	կա	նու	թյան	 և	 կա	ռա	վար	ման	 տա
րան ջա տում, ին չը հատ կան շա կան չէ տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյանը, 
ի նչ պես նշ վեց վերևում: 

•	 Անդ	րազ	գային	 կոր	պո	րա	ցիա	նե	րի	 մաս	նա	ճյու	ղե	րը	 նույ	նու	թյամբ	 վե	րար	տադ	րում	 են	
մայր ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գե րը, ո րոնց ար դյու նա վե տու թյու նը 
ստուգ վել է ժա մա նա կի ըն թաց քում: 

•	 Կարևոր	գոր	ծոն	է	նաև	մայր	ըն	կե	րու	թյուն	նե	րի	կող	մից	ար	դյու	նա	վե	տու	թյան	բարձ	րաց
ման ո ւղ ղու թյամբ գոր ծադր վող ճն շու մը: Մաս նա ճյու ղե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա վար-
ման մշ տա կան բա րե լա վու մը կա ռա վա րիչ նե րի օ րա կար գի մշ տա կան բա ղադ րիչն է: 
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Նույ նիսկ ան դրազ գային չլի նե լու դեպ քում, այն ըն կե րու թյուն նե րը, ո րոնք փոխ կա պակց ված են 
ար տա քին շու կա նե րի հետ և/ կամ ու նեն օ տա րերկ րյա սե փա կա նու թյուն, ի րենց օ րա կար գում ու-
նեն կա ռա վար ման ո րո շա կի չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը: 

Իռ լան դիան հայտ նի է ան դրազ գային կոր պո րա ցիա նե րի հա րուստ ներ կա յու թյամբ: Հա յաս տա-
նում ԱԱԿ-նե րի ներ կա յու թյու նը սահ մա նա փակ բնույթ ու նի, ին չի վկա յու թյուն նե րից է այն, որ Հա-
յաս տա նում հարց ված ըն կե րու թյուն նե րի միայն 4%-ն են ԱԱԿ-նե րի մաս նա ճյու ղեր, այ նինչ Իռ լան-
դիայի պա րա գա յում դրանք 50%-ից ա վե լի են: Գոր ծող սա կա վա թիվ ԱԱԿ-ներն ու սում նա սիր վել 
են ա ռա վել ման րա մաս նու թյամբ (տես Ներ դիր 2)10: 

  
Մի ջին գնա հա տա կան ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րը գե րակշ ռում են և՛ Հա յաս
տա նում, և՛ Իռ լան դիա յում: 

Կա ռա վար ման գնա հա տա կան նե րի բաշ խու մը ը ստ ե րկ րի տար բեր ըն կե րու թյուն նե րի խիստ 
տա տա նվում է: Սա վկա յում է, որ մի ջին բարձր գնա հա տա կա նը ե րկ րի մա կար դա կով կա րող է 
պայ մա նա վոր ված լի նել ա ռան ձին բա ցա ռիկ ձեռ նար կու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյամբ: Այս հա մա-
տեքս տում Պատ կեր 4-14-ը ներկայացնում է կառավարման մոտեցումների գնահատականների 
բաշխումը հարցված հայաստանյան և իռլանդական ընկերությունների շրջանում:

ՊԱՏԿԵՐ 4-14. Կառավարման միջին գնահատականների բաշխումը, Հայաստանի և 
Իռլանդիայի համեմատությունը, ընկերությունների % 
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Կառավարման միջին գնահատական

Հայաստան

Իռլանդիա

Աղ բյուր` Կա ռա վար ման զար գաց ման խոր հուրդ և հա մա հե ղի նակ ներ, 2009թ., EV  վեր լու ծու թյուն 
Նշում. Հա յաս տա նի և Իռ լան դիայի ար դյունք նե րի ստան դարտ շե ղու մը հա մա պա տաս խա նա բար 0.67 և 0.80 է: 

10 Հարկ է նշել, որ Հայաստանում հարցված ԱԱԿ-ներից մեկի կառավարման միջին գնահատականը 
ներկայացուցչական չէ Կառավարման վերաբերյալ համաշխարհային հարցման շրջանակներում` ԱԱԿ-երի 
պարագայում աշխարհում կիրառվող օրինաչափության առումով: Սա պայմանավորված է տվյալ ԱԱԿ-ների 
գործունեության  առանձնահատկություններով և դրանից բխող` հարցման արդյունքում ստացած  բարձր 
գնահատականով: Այդ պատճառով, նման ԱԱԿ-ները որպես կանոն չեն ընդգրկվում ԿՀՀ-ի ընտրանքում 
աշխարհի կտրվածքով: 
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 Հա յաս տա նի ըն կե րու թյուն նե րում կա ռա վար ման գնա հա տա կան նե րի բաշ խումն ա վե լի հարթ 
է Իռ լան դիայի հա մե մա տու թյամբ: Այ դու հան դերձ, թե պետ եր կու ե րկր նե րի դեպ քում էլ առ կա են 
վատ կա ռա վար վող ձեռ նար կու թյուն ներ` 2-ից ցածր գնա հա տա կա նով (8% և 10% հա մա պա տաս-
խա նա բար Հա յաս տա նում և Իռ լան դիա յում), մի ջին գնա հա տա կա նի ձևա վոր ման վրա գե րա կա 
ազ դե ցու թյուն են թո ղել մի ջի նին մոտ ար դյունք ներ ու նե ցող ըն կե րու թյուն նե րը:

 Ա մե նա ցածր կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տա կան ու նե ցող հա յաս տա նյան ըն-
կե րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում գտն վում են մայ րա քա ղա քից դուրս, գոր ծում են սնն դի և խմիչ քի 
ար տադ րու թյան և տեքս տիլի վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում, ի նչ պես նաև հան դի սա նում են ըն տա-
նե կան սե փա կա նու թյամբ կամ հիմ նադ րին կամ ըն տա նի քի ե րկ րորդ սերն դի ներ կա յա ցուց չին 
պատ կա նող ըն կե րու թյուն: 

Իռ լան դիա յում նմա նա պես ցու ցա կը եզ րա փա կում են հիմ նա կա նում ցածր հա վե լյալ ար ժեք 
ստեղ ծող ո լորտ նե րում գոր ծող ձեռ նար կու թյուն նե րը, ո րոնց գե րակշ ռող մա սը ըն տա նե կան սե-
փա կա նու թյամբ ըն կե րու թյուն ներ են: 

Այ դու հան դերձ, ա մե նա ցածր գնա հա տա կան ստա ցած ըն կե րու թյուն նե րի խում բը եր կու ե րկր նե-
րից ոչ մե կում ո րո շիչ ազ դե ցու թյուն չու նի մի ջին գնա հա տա կա նի ձևա վոր ման վրա: Մի ջին գնա-
հա տա կա նի ձևա վոր ման վրա է ա կան ազ դե ցու թյուն ու նի 2-3 մի ջին միա վոր նե րի մի ջա կայ քում 
ըն կե րու թյուն նե րի գե րակշ ռու թյու նը: 

   Կա ռա վար ման պրակ տի կան տար բեր է տն տե սու թյան տար բեր ո լորտ նե րում:

 Բարձր հա վե լյալ ար ժեք ստեղ ծող դե ղա գոր ծա կան և քի միա կան ո լորտ ներն ու նեն կա ռա վար-
ման ա մե նա բարձր մի ջին գնա հա տա կա նը Հա յաս տա նում (տես Պատ կեր 4-15): Սա մա սամբ պայ-
մա նա վոր ված է այդ ո լորտ նե րում առ կա խիստ նոր մա տի վային ստան դարտ նե րով, ի նչ պես նաև 
մյուս ո լորտ նե րի հա մե մատ ո րա կյալ կադ րե րի ա ռա վել ը նդ գծ ված կարևո րու թյամբ: 

ՊԱՏԿԵՐ 4-15. Հայաստանում կառավարման միջին գնահատականն ըստ ոլորտների 

2.79

2.69

2.55

2.49

2.28

2.17

2.50

Դեղագործություն և քիմիական 
արդյունաբերություն

Հանքարդյունաբերություն

Սնունդ և խմիչքներ

Ճարտարագիտություն

Շինանյութերի 
արտադրություն

Տեքստիլ և 
գորգագործություն

Այլ
  

Աղ բյուր`   EV վեր լու ծու թյուն  
Նշում. Այլ ո լորտ նե րը նե րա ռում են մարտ կոց նե րի, ա պա կու, զար դե րի ար տադ րու թյուն և տպագ րա կան գործ:  

Սնն դի և խմիչ քի ո լոր տի գնա հա տա կա նի է ա կան բարձր մա կար դա կը նաև պայ մա նա վոր-
ված է այս ո լոր տում գոր ծող 2 ան դրազ գային ըն կե րու թյուն նե րի`  Կո կա-Կո լա Հե լլե նիկ Բոթ լինգ 
Քամփնի Արմենիա ըն կե րու թյան և Երևա նի կո նյա կի գոր ծա րա նի (ֆ րան սիա կան « Պեռ նո Ռի-
կար» խմ բին պատ կա նող) կա տա րո ղա կա նի շնոր հիվ: Ու շագ րավ է, որ ցածր հա վե լյալ ար ժեք 
ստեղ ծող ո լորտ նե րը գրան ցել են ցածր գնա հա տա կան ներ (տեքս տիլ և շի նա նյու թե րի ար տադ-
րու թյուն): 
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Կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյունն է ա կա նո րեն ցածր է մայ րա քա ղա քից 
դուրս գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րում:

 Մայ րա քա ղաք Երևա նում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան գնա հա-
տա կան նե րը գե րա զան ցում են մար զային ըն կե րու թյուն նե րի գնա հա տա կան նե րը (տե՛ս Պատ կեր 
4-16): Սա վե րա բե րում է կա ռա վար ման բո լոր 3 հե տա զոտ ված ո ւղ ղու թյուն նե րին:

ՊԱՏԿԵՐ 4-16. Կառավարման միջին գնահատականի տարբերություններ, Երևանի և 
Հայաստանի շրջանների համեմատություն

 

2.64

2.50
Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում

2.06

1.85

Թիրախային 
կառավարում

2.45

2.18

Գործառնական 
կառավարում

2.53

2.28

Կառավարման միջին 
գնահատական

Երևան

Մարզեր

Աղ բյուր` EV  վեր լու ծու թյուն

 Վերևում քն նարկ ված օ րի նա չա փու թյու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է Երևա նում հմ տու-
թյուն նե րի և գի տե լի քի ա վե լի մեծ կենտ րո նաց մամբ, ի նչ պես նաև ը նդ հա նուր առ մամբ զար գա-
ցած գոր ծա րար մի ջա վայ րով, ո րը բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նի կա ռա վար ման ար դյու նա վե-
տու թյան վրա: 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

 
Կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նագ նա հատ ման ցու ցա նիշն ա վե լի բարձր է կա ռա վար ման 
պրակ տի կայի գնա հատ ման մի ջին ար դյունք նե րից:

 Հա յաս տա նյան ղե կա վար նե րը հակ ված են ա վե լի բարձր ի նք նագ նա հատ ման` ու սում նա սի րու-
թյան ար դյուն քում ստաց ված կա ռա վար ման գնա հա տա կա նի հա մե մատ: Այս մի տու մը նկա տե լի 
է բո լոր ու սում նա սիր ված ե րկր նե րում, թե պետ ա վե լի վառ է ար տա հայտ ված Հա յաս տա նում: Ղե-
կա վար նե րի ի նք նագ նա հա տա կա նը 3.89 միա վոր է, ո րը 60%-ով գե րա զան ցում է ու սում նա սի րու-
թյան ար դյուն քում տր ված գնա հա տա կա նը:
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ՊԱՏԿԵՐ 4-17. Հայաստանում կառավարիչների ինքնագնահատման ցուցանիշի և հարցման 
ընդհանուր գնահատականի համեմատությունը 

 

3.89

2.46

Կառավարիչների 
ինքնագնահատական

Հարցման արդյունքների 
գնահատական

Աղ բյուր`  EV   վեր լու ծու թյուն

  
 Ժա մա նա կա կից ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման պրակ տի կայի վե րա բե րյալ 
ցածր տե ղե կաց վա ծու թյուն: 

Ա ռա վել խոր ու սում նա սի րու թյան նպա տա կով ի րա կա նաց վել է նաև ժա մա նա կա կից ռազ մա վա-
րա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի և մո տե ցում նե րի մա սին ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վա րիչ-
նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան ու սում նա սի րու թյուն: Վեր ջի նիս ար դյունք նե րը   հաս տա տում են այն 
վար կա ծը, որ բարձր ի նք նագ նա հա տու մը  պայ մա նա վոր ված է հա մաշ խար հային լա վա գույն 
փոր ձի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան ցածր  մա կար դա կով:  Այս նպա տա կով մենք ան ցկաց րել ե նք 
ըն կե րու թյուն նե րի լրա ցու ցիչ հար ցում ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման գոր ծիք նե րի կի րառ ման 
վե րա բե րյալ:11 

1.  Հա մա ձայն ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րի՝ տա րե կան ֆի նան սա կան բյու ջեն տե-
ղա կան ըն կե րու թյուն նե րում կա ռա վար ման հիմ նա կան և ա մե նա տա րած ված գոր ծիքն 
է:  Այ դու հան դերձ, ոչ բո լոր ըն կե րու թյուն ներն ու նեն հա մա կարգ ված և պատ շաճ ձևով 
սահ ման ված բյու ջե տա վոր ման, շա րու նա կա կան վե րահսկ ման և ստուգ ման գոր ծըն-
թաց ներ: Սա է ա պես նվա զեց նում է գոր ծի քի նշա նա կու թյու նը: 

2.  Ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րու մը կա ռա վար ման ո լոր տում ա մե նա թյուր ըն կալ ված գա-
ղա փար նե րից մեկն է: Հա յաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րից շա տե րը պն դում են, որ ի րենց 
մոտ գոր ծում է ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման զար գա ցած հա մա կարգ: Միև նույն 
ժա մա նակ, բազ մա կող մա նի հար ցե րի ար դյուն քում պարզ է դառ նում, որ տե ղա կան ըն-
կե րու թյուն նե րում բա ցա կա յում են եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման 
կարևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րը: 

- Ըն կե րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ի րենց ա ռջև եր կա րա ժամ կետ նպա տակ ներ չեն 
դնում:  

- Մր ցակ ցային վեր լու ծու թյունն ի րա կա նաց վում է մա սամբ կամ ը նդ հան րա պես չի 
ի րա կա նաց վում:  

- Շու կայի ռազ մա վա րու թյուն հազ վա դեպ է մշակ վում:  

3. Հարց ված ըն կե րու թյուն նե րի գե րակ շիռ մա սը ռազ մա վա րու թյան ի րա գոր ծու մը հա-
մա րում է կա ռա վար ման` պա կաս խնդ րա հա րույց ո լորտ նե րից մե կը: Եր կա րա ժամ կետ 
ռազ մա վա րու թյան և դրա ի րա կա նաց ման ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու թյան միջև առ կա կա-

11 Ռազմավարական կառավարման մոտեցումների վերաբերյալ հարցմանը մասնակցել են շուրջ 36 
ընկերություն: Հարցված ընկերությունների երեք քառորդն ունեն մինչև 150 աշխատող: Սա համա պա տաս-
խանում է ըստ աշխատողների թվի ձեռնարկությունների մեծության ընդհանուր օրինաչա փությանը Հայաս-
տանի տնտեսության մեջ, ինչը քննարկվել է ավելի վաղ այս գլխում: Հարցված ձեռնարկությունների կեսի 
տա րեկան հասույթը 1 մլն.-ից 10 մլն. ԱՄՆ դոլարի սահմաններում է:  Ձեռնարկությունները ներկայացնում են 
ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներ: Ընտրանքի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ տրամադրված են 
Հավելված 3-ում:
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պը ներ կա յումս կա ռա վար ման լուրջ հիմ նա հար ցե րից է: Հա մա ձայն ո լոր տի հե տա զո-
տու թյուն նե րի՝ աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րը, որ պես կա-
նոն, կյան քի են կո չում ի րենց ռազ մա վա րա կան պլան նե րի 60%-ից ոչ ա վե լին (Մեն քինս 
և Սթիլ, 2005թ.): Դրան հա կա ռակ` հարց ված տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի միայն մի 
փոքր հատ վածն է ըն կա լում ռազ մա վա րու թյան ի րա գոր ծու մը որ պես խնդ րա հա րույց 
ո լորտ, ին չը ևս վկա յում է Հա յաս տա նում ռազ մա վա րու թյան պլա նա վոր ման և ի րա կա-
նաց ման վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան ցածր մա կար դա կի մա սին: 

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ

  
 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լավ ման ո ւղ ղու թյամբ Հա յաս տա նը դեռ նշա
նա կա լի ու ղի ու նի ան ցնե լու:

 Հա մաշ խար հային փոր ձին հա մա հունչ՝ կա ռա վար ման պրակ տի կայի կա տա րե լա գործ վա ծու թյու-
նը Հա յաս տա նում ըն կե րու թյուն նե րի կա տա րո ղա կա նը պայ մա նա վո րող և ե րկ րի ը նդ հա նուր մր-
ցու նա կու թյա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի շար քում է:  Հա յաս տա նը հա մե մատ վող 21 ե րկր նե րին զի-
ջում է կա ռա վար ման պրակ տի կայի ար դյու նա վե տու թյամբ:  Կա ռուց ված քային այն պի սի գոր ծոն-
ներ, ի նչ պի սին են ըն կե րու թյուն նե րի մե ծու թյու նը, ըն տա նե կան սե փա կա նու թյան գե րակշ ռու մը և 
սե փա կան ու ժե րով կա ռա վա րու մը, կա ռա վար ման հմ տու թյուն նե րի պա կա սը, ան կա տար մր ցակ-
ցու թյու նը և ԱԱԿ-նե րի ոչ զգա լի ներ կա յու թյու նը Հա յաս տա նում հան գեց նում են հա մաշ խար հային 
մա կար դա կում հա յաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի ցածր մր ցու նա կու թյան: Բա րե լավ ման ան հրա-
ժեշ տու թյան կա րիք ու նեն գոր ծառ նա կան և կա տա րո ղա կա նի կա ռա վար ման ո լորտ նե րը, ի նչ-
պես նաև եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րու թյան մշակ ման և ի րա գործ ման պրակ տի կան տե ղա կան 
ըն կե րու թյուն նե րում: Բա րե լավ ման տե սան կյու նից է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի կա ռա վա րիչ նե րի 
հա ղոր դա կից լի նե լը հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձին: Մյուս կող մից,  ճկուն աշ խա տա շու կա-
նե րի և մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի ճիշտ մո տե ցում նե րի 
կի րառ մամբ, Հա յաս տա նը դրան հաս նե լու հա մար նպաս տա վոր դիր քե րում է: 

 
Կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լա վու մը բարձր ե կամ տա բե րու թյամբ ներդ
րու մային ծրա գիր է:

 Կա ռա վար ման ա ռա վել ար դյու նա վետ հա մա կար գեր ստեղ ծե լու գոր ծում ար ված ներդ րում ներն 
է ա կան ար դյունք կա րող են ա պա հո վել: 2004թ.-ից ի վեր կա ռա վար ման գնա հատ ման վե րա բե-
րյալ 21 ե րկր նե րում ան ցկաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը բա ցա հայ տել են կա ռա վար ման պրակ-
տի կայի և ըն կե րու թյան կա տա րո ղա կա նի միջև է ա կան փոխ կա պակ ցու թյուն:

ՊԱՏԿԵՐ 4-18. Կառավարման գնահատականի բարելավման և ընկերության կատարողականի 
միջև փոխկապակցվածությունը

Կառավարման 
գնահատականի 
բարելավումը  
1 միավորով

Ներդրված  կապիտալի 
եկամտաբերության 2.8%-անոց աճ
Արտադրողականության 6% -անոց աճ 
Շուկայում ունեցած բաժնի  71%-անոց աճ
Շուկայի կապիտալացման 26%-անոց աճ
Իրացման ծավալի 2.3%-անոց աճ

Արտադրանքի ծավալի աճ, որ համարժեք է 
- աշխատուժի 25%-ով մեծացման դեպքում 

գրանցված աճին
- ներդրված կապիտալի 65% -ով 

մեծացման դեպքում գրանցված աճին 

Աղ բյուր` Լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան դպ րոց, Տն տե սու թյուն նե րի կա տա րո ղա կա նի ու սում նա սի րու թյան կենտ րոն, 2011
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 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լա վու մը պետք է գե րա կա լի նի մաս նա վոր և 
պե տա կան հատ ված նե րի օ րա կար գում:

 Հաշ վի առ նե լով հա յաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի ռե սուր սային սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք 
ա վե լի են խս տա ցել տն տե սա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում, կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա-
րե լա վու մը տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի զար գաց ման է ա կան ռե սուրս կա րող է պա րու նա կել: 
Սրա գի տակ ցու մը պետք է տա րած վի գոր ծա րար ո ղջ հա մայն քում՝ աս տի ճա նա բար նե րառ վե լով 
նաև ե րկ րի մր ցու նա կու թյա ն օ րա կար գում: 
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ՆԵՐԴԻՐ 2:  ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ 
ԱՆԴՐԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

 Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի և ան դրազ գային ըն կե րու թյուն նե րի հա յաս տա նյան մաս նա ճյու ղե րի 
միջև առկա է կա ռա վար ման պրակ տի կայի տար բե րու թյամբ պայ մա նա վոր ված ար տադ րո ղա կա-
նու թյան մա կար դակ նե րի նշա նա կա լի խզում: Այս եր կու տի պի ըն կե րու թյուն նե րի ար տադ րո ղա-
կա նու թյան մա կար դակ նե րի միջև տար բե րու թյու նը բացատրվում է ոչ միայն ար տա քին ու մի ջա-
վայ րային գոր ծոն նե րով, այլ նաև հանդիսանում է կա ռա վար ման հա մա կար գե րի տար բե րու թյան 
ար դյունք: 

Երևույ թի խոր ու սում նա սի րու թյան նպա տա կով կա տար վել է այս եր կու խմ բե րից ըն կե րու թյուն-
նե րի ման րազ նին ու սում նա սի րու թյուն, մաս նա վո րա պես ը նդ գրկ վել է սնն դամ թեր քի վե րամ շակ-
ման ո լոր տում ա ռա ջա տար և տե ղա կան լա վա գույն փոր ձը ներ կա յաց նող մեկ հայ կա կան ըն-
կե րու թյուն և նույն ո լոր տում գոր ծող ան դրազ գային ըն կե րու թյան հա յաս տա նյան մաս նա ճյուղ: 
Ի րա կա նաց վել են ը նդ գր կուն հար ցազ րույց ներ ըն կե րու թյուն նե րի հիմ նա կան ղե կա վար կազ մի 
հետ, ո րոնց շնոր հիվ հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վել ա վե լի խոր պատ կե րա ցում կազ մե լու եր կու 
ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի վե րա բե րյալ՝ դրանց հա մե մա տա կան վեր լու ծու-
թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Այ դու հան դերձ, ստորև ներ կա յաց ված վեր լու ծու թյու նը պար զա պես եր կու կոնկ րետ ըն կե րու թյուն-
նե րի հա մե մա տու թյուն չէ: Այն հիմն վում է տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման հա մա-
կար գե րի  հա մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյան և փոր ձա ռու թյան վրա և ներ կա յաց նում է տե ղա-
կան մի ջին ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր բնու թա գի րը: 

Կա ռա վար ման պրակ տի կան տար բեր է ան դրազ գային և տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րում, ի նչն 
էլ հան դի սա նում է դրանց ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի տարբերության հիմ նա կան 
պատ ճառ նե րից մե կը: 

ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԽԶՈՒՄԸ

Տ վյալ հա մա տեքս տում ար տադ րո ղա կա նու թյու նը սահ ման վում է որ պես ըն կե րու թյան հա սույթ 
մեկ ար տադ րա կան աշ խա տակ ցի հաշ վով: Հաշ վի առ նե լով այն, որ հա մադր ված ըն կե րու թյուն-
ներն ու նեին նմա նա տիպ ար տադ րանք, ցու ցա նիշ նե րը զգա լի ո րեն հա մադ րե լի էին եր կու ըն կե-
րու թյուն նե րի հա մար: Տե ղա կան ըն կե րու թյան ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կը հա մադր-
վում է մի ջազ գային ըն կե րու թյան լա վա գույն փոր ձի հետ, ի սկ ան դրազ գային ըն կե րու թյան հա-
յաս տա նյան մաս նա ճյու ղի նը` նույն ըն կե րու թյան համաշխարհային միջինի հետ: Հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ան դրազ գային ըն կե րու թյան հա յաս տա նյան մաս նա ճյու ղը 
նշա նա կա լի ո րեն ա վե լի մոտ է հա մադր վող ըն կե րու թյան մա կար դա կին: Տե ղա կան ըն կե րու թյան 
պա րա գա յում ար տադ րո ղա կա նու թյուն նե րի միջև տար բե րու թյունն ա վե լի մեծ է: 
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ՆԵՐ ԴԻՐ ՊԱՏ ԿԵՐ 2-1. Սնն դամ թեր քի վե րամ շակ ման տե ղա կան ըն կե րու թյան ու ան դրազ-
գային ըն կե րու թյան հա յաս տա նյան մաս նա ճյու ղի և դրանց հա մա պա տաս խան լա վա գույն 

փոր ձի միջև առ կա խզ ման վեր լու ծու թյուն, % (մեկ ար տադ րա կան աշ խա տո ղին ը նկ նող հա-
սույթ նե րի հա մադ րու թյուն): 

51%

86%

Առաջատար 
տեղական սննդի 

արդյունաբերության 
ընկերություն

Անդրազգային 
ընկերության 

տեղական 
մասնաճյուղ

Աղ բյուր՝ ըն կե րու թյան տա րե կան հաշ վետ վու թյուն ներ, հար ցազ րույց ներ կա ռա վա րիչ նե րի հետ:  
Նշում.  Ար տադ րո ղա կա նու թյու նը հաշ վարկ ված է որ պես ըն հա նուր հա սույ թի և ար տադ րա կան աշ խա տա կից նե րի թվի հա րա-
բե րակ ցու թյուն: Սնն դամ թեր քի վե րամ շակ ման տե ղա կան ըն կե րու թյան ցու ցա նի շը հա մե մատ վում է նույն ո լոր տի մի ջազ գային 
լա վա գույն փորձ ու նե ցող ըն կե րու թյան ցու ցա նի շի հետ: Նույն հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյունն ի րա կա նաց վել է ան դրազ-
գային ըն կե րու թյան հա մաշ խար հային մի ջին մա կար դակ նե րի և դրա հա յաս տա նյան մաս նա ճյու ղի միջև: Եր կու դեպ քում էլ  
գծա պատ կե րում ներ կա յաց ված 100%  սահ մա նա գի ծը լա վա գույն փոր ձի մա կար դակն է: 

Այս պի սի հա մե մա տա կան պատ կե րը սկզ բուն քո րեն չե զո քաց նում է մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ-
դե ցու թյու նը ար տադ րո ղա կա նու թյան վրա, ո ւս տի ար տադ րո ղա կա նու թյան բա ցը կա րե լի է, հիմ-
նա կա նում, վե րագ րել ներ քին գոր ծոն նե րին, ո րոնց շար քում նշա նա կա լի դեր ու նեն կա ռա վար-
ման հա մա կար գե րը: Այ նու հան դերձ, ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև ո րոշ այն պի սի « կոշտ գոր-
ծոն ներ», ի նչ պի սին են`  

- Ար տադ րու թյան տեխ նո լո գիա կան ավ տո մա տաց վա ծու թյան մա կար դա կը. Տե ղա կան 
ըն կե րու թյուն նե րը դեռևս զի ջում են մի ջազ գային ըն կե րու թյուն նե րին ավ տո մա տաց ման 
և տեխ նո լո գիա կան ար դիա կա նաց ման մա կար դա կով: Ի նչևէ, սա բո լոր ըն կե րու թյուն-
նե րին չէ, որ վե րա բե րում է, քա նի որ ա վե լի ու ա վե լի մեծ թվով տե ղա կան ըն կե րու-
թյուն ներ են կա տա րում ներ դում ներ ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի և սար քա վո-
րում նե րի ո ւղ ղու թյամբ: 

- Մասշ տա բի ազ դե ցու թյու նը և կա րո ղու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը: 

 Այս գոր ծոն նե րը ևս հաշ վի առ նե լով՝ Հա յաս տա նում ան դրազ գային ըն կե րու թյան մաս-
նա ճյու ղի և տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի միջև ար տադ րո ղա կա նու թյան տար բե րու-
թյուն նե րը, հիմ նա կա նում, պայ մա նա վոր ված են կա ռա վար ման հա մա կար գե րի տար բե-
րու թյամբ: 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՐԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸ 

1. Եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րում 

Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րը դի տար կում են հիմ նա կա նում կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րը՝ չկի րա-
ռե լով եր կա րա ժամ կետ պլա նա վոր ման հա մա կար գեր: Օ րա կան-շա բա թա կան կտր ված քով պլա-
նա վո րումն ա մե նա լայն կի րա ռե լին է տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից, ո րը հաս նում է լա վա-
գույն դեպ քում տա րե կան պլա նա վոր ման: Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վա րիչ նե րի կող մից 
որ պես այս պի սի կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում մտա ծո ղու թյան հիմ նա կան պատ ճառ մատ նանշ-
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վում են մի ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող ա րագ փո փո խու թյուն նե րը և ճկու նու թյան ան հրա ժեշ տու-
թյու նը: Շու կա ներն ու մի ջա վայ րը, սո վո րա բար, ան կա յուն են գրե թե բո լոր ե րկր նե րում, ին չը չի 
խան գա րում շատ ըն կե րու թյուն նե րի ի րա կա նաց նել ար դյու նա վետ եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա-
րա կան պլա նա վո րում: Հա յաս տա նը չի կա րող բա ցա ռու թյուն լի նել: Եր կա րա ժամ կետ պլա նա-
վոր ման օգ նու թյամբ ըն կե րու թյու նը կա րող է նա խա պատ րաստ վել ըն թա ցիկ և հե ռան կա րային 
մար տահ րա վեր նե րի դի մա կայ մա նը և ձևա վո րել ար դյու նա վետ հար թակ՝ ճկուն ռազ մա վա րա կան 
ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար: 

Խնդ րին նպաս տում է ռազ մա վա րու թյան մշակ ման ար դի կա տա րե լա գործ ված գոր ծիք նե րի/ մե-
թոդ նե րի մա սին ի րա զեկ ու թյան պա կա սը:  

2. Շու կա յա կան ռազ մա վա րու թյուն 

Ար տադ րա կան կողմ նո րոշ վա ծու թյուն ու նե ցող մտա ծե լա կեր պը տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի 
թույլ կող մե րից մեկն է: Սնն դամ թեր քի վե րամ շակ ման ո լոր տի ըն կե րու թյուն նե րի մեծ մասն ար դեն 
մուտք են գործել ար տադ րա կան հա սու նու թյան փու լը և, չու նե նա լով կա տա րե լա գործ ված շու կա-
յա կան ռազ մա վա րու թյուն, ներգ րավ վում են լար ված գնային մր ցա վազ քի մեջ՝ նվա զեց նե լով շա-
հույ թը և վտան գե լով ի րենց եր կա րա ժամ կետ տն տե սա կան կեն սու նա կու թյու նը: 

Ա ռա վել տա րած ված թե րու թյուն նե րից են շու կայի հս տակ սեգ մեն տա ցիայի և յու րա քան չյուր սեգ-
մեն տի հա մար հա մա պա տաս խան ար ժե քային ա ռա ջար կի մշակ ման պա կա սը, ար տադ րան քի 
տե սա կա նու ան հա մա չափ ը նդ լայ նու մը (ա ռա ջարկ վում են չա փից շատ տե սակ ներ դրանց քիչ 
տար բե րակ մամբ), ար տադ րան քի հս տակ տար բե րակ ման պա կա սը, ոչ կա նո նա վոր գո վազ դի և 
մար կե տին գային քա րո զար շավ նե րի ի րա կա նա ցու մը, հա ղոր դակց ման ոչ ա վան դա կան ե ղա նակ-
նե րի օգ տա գոր ծ ման պակասը, մր ցակ ցային տե ղե կատ վու թյան ոչ բա վա րար տի րա պե տու մը և 
մր ցա կից նե րի մա սին ցածր ի րա զեկ վա ծու թյու նը, ի նչ պես նաև դիստ րի բու ցիայի ոչ ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պու մը և վա ճառ քի բաժ նի աշ խա տա կից նե րի վճար ման ոչ ար դյու նա վետ սխե մա նե րը: 
Այս բնա գա վա ռում տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի հա մար դժ վար է հա մա պա տաս խա նել ան դրազ-
գային ըն կե րու թյուն նե րին, քա նի որ վեր ջին ներս ու նեն շու կայի դիր քա վոր ման կա տա րե լա գործ-
ված մե թոդ ներ, ո րոնք մշակ վել և փոր ձարկ վել են մի շարք ե րկր նե րում տա րի նե րի ըն թաց քում 
և, շատ հա ճախ,  հա մա կարգ վել են գլ խա մա սային գրա սե նյակ նե րի կող մից:  Խն դիրն էլ ա վե լի է 
բար դա նում մար կե տին գի ո րա կյալ մաս նա գետ նե րի պա կա սի պատ ճա ռով:  

3. Ռազ մա վա րու թյան կապն ըն թա ցիկ գոր ծառ նու թյուն նե րի հետ 

Ու նե նա լով ոչ հս տակ ռազ մա վա րա կան պլան կամ դրա իս պառ բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 
տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րը, սո վո րա բար, ի րենք չեն ո րո շում ա ռօ րյա գոր ծառ նու թյուն նե րի եր-
կա րա ժամ կետ ո ւղ ղու թյու նը` թող նե լով դրանք ի նք նա հո սի: Մինչ դեռ ան դրազ գային ըն կե րու-
թյուն նե րի կա յուն ա ճը, հիմ նա կա նում, պայ մա նա վոր ված է նրանց եր կա րա ժամ կետ նպա տակ-
նե րի, թի րախ նե րի և ռազ մա վա րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի մի ջո ցով ի րենց եր կա րա ժամ կետ 
ռազ մա վա րու թյու նը ըն թա ցիկ գոր ծառ նու թյուն նե րին կա պե լու ու նա կու թյամբ: 

4. Կա տա րո ղա կա նի կա ռա վա րում 

Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից կի րառ վող կա տա րո ղա կա նի կա ռա վար ման և պլա նա վոր-
ման հիմ նա կան գոր ծիք նե րը ֆի նան սա կան բյու ջե ներն են: Կա տա րո ղա կա նի հիմ նա կան ցու ցա-
նիշ նե րը (ԿՀՑ-ներ) կամ մյուս մի ջո ցա ռում նե րը բա ցա ռա պես ֆի նան սա կան են և ու նեն կար ճա-
ժամ կետ բնույթ: Այն ԿՀՑ-նե րը, ո րոն ցով կա րե լի է ի րա կա նաց նել ըն կե րու թյուն նե րի ոչ ֆի նան-
սա կան ար տադ րո ղա կա նու թյան մո նի տո րինգ, տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից, սո վո րա-
բար, չեն օգ տա գործ վում: Մինչ դեռ, ոչ ֆի նան սա կան գնա հա տում ներն այն պի սի բնա գա վառ նե-
րում, ի նչ պի սին են հա ճա խորդ նե րի սպա սար կու մը, գոր ծառ նու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 
և մարդ կային կա պի տա լի զար գա ցու մը, չա փա զանց կարևոր են ըն կե րու թյան ար տադ րո ղա կա-
նու թյան հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րի վեր հան ման և ու ժեղ ու թույլ կող մե րի հատ կո րոշ ման հա-
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մար: Չնա յած Հա յաս տա նում գոր ծող ան դրազ գային ըն կե րու թյուն նե րի մաս նա ճյու ղե րը ոչ միշտ 
են կի րա ռում կա տա րո ղա կա նի կա ռա վար ման հա մա կար գեր, ո րոնք ի րենց կա տա րե լա գործ վա-
ծու թյամբ հա մադ րե լի են դրանց գլ խա մա սային գրա սե նյա կի կամ ա վե լի ա ռա ջա տար ե րկր նե-
րում գոր ծող մաս նա ճյու ղե րի հետ` դրանք ու նեն ա վե լի հա մա կող մա նի և  ման րա մասն մշակ ված 
հա մա կար գեր: Ա նդ րազ գային ըն կե րու թյուն նե րի մի մա սի կող մից այդ հա մա կարգն օգ տա գործ-
վում է հա ճա խորդ նե րի բա վա րար վա ծու թյա նը հետևե լու և ար տադ րան քի ո րա կի գնա հատ ման 
նպա տա կով: Նրանց կող մից ի րա կա նաց վող կա տա րո ղա կա նի կա ռա վա րումն ա վե լի հա վա սա-
րակշռ ված է դառ նում՝ խու սա փե լով միայն միա կող մա նի ֆի նան սա կան նպա տակ նե րի սահ մա-
նու մից: Ֆի նան սա կան թի րա խի սահ ման ման դեպ քում, հնա րա վոր է, որ  ըն կե րու թյու նը կենտ րո-
նա նա միայն կար ճա ժամ կետ շա հույ թի վրա՝ եր բեմն ար տադ րան քի կա յուն ո րա կի կամ շու կա յում 
ըն կե րու թյան ներ կա յու թյան հաշ վին: 

Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից կի րառ վող կա տա րո ղա կա նի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի 
մեկ այլ խո շոր թե րու թյուն է նաև ըն կե րու թյան և աշ խա տող նե րի կա տա րո ղա կան նե րի և վճար-
ման ու պարգևավ ճար նե րի հա մա կար գե րի միջև կա պի բա ցա կա յու թյու նը: Կա տա րո ղա կա նի վրա 
հիմն ված մո տի վա ցի ոն վճար ման հա մա կար գերն աշ խար հում ա մե նա լայն կի րա ռու թյուն ու նե ցող 
գոր ծիք նե րից են, որ սո վո րա բար կի րառ վում են ղե կա վար նե րի, ի սկ ա վե լի հա սուն ըն կե րու թյուն-
նե րում՝ նաև այլ աշ խա տա կից նե րի հա մար: Այս բնա գա վա ռում լա վա գույն փորձն ը նդ գր կում է 
ար դյու նա վե տո րեն կա պակց ված մո տի վա ցի ոն հա մա կար գե րի առ կա յու թյու նը ո ղջ կազ մա կեր-
պու թյու նում: Որ պես սրա կտ րուկ հա կադ րու թյուն, տե ղա կան ար տադ րա կան ըն կե րու թյուն նե-
րի շր ջա նում տա րած ված է տույ ժե րի վրա հիմն ված հա մա կար գը, այն է` վատ կա տա րո ղա կա-
նի պատ ժու մը աշ խա տա կից նե րի և ղե կա վար նե րի նկատ մամբ տու գանք նե րի կի րառ մամբ: Բա-
ցա սա կան մո տի վա ցիան ա ռա վել ազ դե ցիկ մի ջոց է՝ է ա կան խո չըն դոտ դառ նա լով ըն կե րու թյան 
զար գաց ման հա մար:  

5. Գոր ծառ նու թյուն նե րի կա ռա վա րում 

Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րը, սո վո րա բար, գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լում են ցած րո րակ սար քա վո-
րում նե րի և այլ սահ մա նա փա կող պայ ման նե րում: Այ նու հան դերձ, ար տադ րո ղա կա նու թյու նը մե-
ծաց նե լու, ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու և կո րուստ նե րը նվա զեց նե լու հա մար 
գո յու թյուն ու նե ցող գոր ծառ նու թյուն նե րի կա ռա վար ման բազ մա թիվ գոր ծիք նե րը ևս բա վա րար 
չա փով չեն օգ տա գործ վում հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից: Սրա հիմ նա կան պատ ճառ ներն 
են ի րա զեկ վա ծու թյան պա կա սը և հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձին քիչ ծա նոթ լի նե լը:

6.  Մարդ կային ռե սուրս ներ և ՏՏ են թա կա ռուց վածք 

Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի հիմ նա կան խո չըն դո տը մարդկային ռեսուրսների վերապատրաստ-
ման, գնահատման և այլ որակական գործոնների վրա հիմնված մոտիվացիոն համակարգերի 
գծով ներդրումների ցածր մակարդակն է անդրազգային ընկերությունների համեմատ: Տե ղա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի ՏՏ հա մա կար գե րը նույն պես զի ջում են ան դրազ գային ըն կե րու թյուն նե րի հա-
մա կար գե րին, ո րոնք կա րող են օ գտ վել ի րենց գլ խա մա սային ըն կե րու թյուն նե րի ին տեգր ված հա-
մա կար գե րից: Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րը լա վա գույն դեպ քում ու նեն ձեռ նար կու թյուն նե րի ռե-
սուրս նե րի պլա նա վոր ման (ERP) ռու սա կան հա մա կար գեր: 

7. Սե փա կա նու թյան և կա ռա վար ման տա րան ջա տու մը 

Կա ռա վար ման կա տա րե լա գործ վա ծու թյան մա կար դակն ա վե լի բարձր է այն տե ղա կան ըն կե րու-
թյուն նե րում, որ տեղ սե փա կա նա տե րե րին փո խա րի նե լու են ե կել պրո ֆե սի ո նալ կա ռա վա րիչ նե-
րը: Ըն կե րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծառ նու թյուն նե րում սե փա կա նա տե րե րի ներգ րավ վա ծու թյունն 
ու նի ոչ միան շա նակ ազ դե ցու թյուն ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր զար գաց ման վրա: Կա ռա վար ման 
պաշ տոն նե րում հա րա զատ նե րի նշա նակ ման շատ տա րած ված պրակ տի կան խա թա րում է ար-
հես տա վար ժու թյան մա կար դակն ըն կե րու թյու նում: Սե փա կա նա տի րոջ ներգ րավ վա ծու թյան հիմ-
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նա կան պատ ճա ռա բա նու թյու նը վս տա հու թյան և թա փան ցի կու թյան խն դիրն է, ո րը լու ծե լի է հաշ-
վետ վու թյուն նե րի և վե րահսկ ման հա մա կար գի ներդր ման մի ջո ցով: Վեր ջին ներս լայն կի րա ռու-
թյուն ու նեն կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից հա մա կար գե րում: 

Հարկ է նաև հաշ վի առ նել, որ ո րոշ դեպ քե րում ան դրազ գային ըն կե րու թյուն նե րի գլ խա մա սային 
գրա սե նյակ նե րի կող մից պար տադր վող կոշ տու թյունն ու բյու րոկ րա տիան վե րած վում են ճկու նու-
թյան կորս տի և, ի վեր ջո, զար գաց ման խո չըն դո տի: Սա վկա յա կո չե լով ը նդ գծենք, որ այս հա մե-
մա տա կան վեր լու ծու թյու նը չի են թադ րում, որ տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րին ան հրա ժեշտ է կու-
րո րեն հետևել հա մաշ խար հային կա ռա վար ման պրակ տի կային: 
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ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԻ 
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Նա խորդ գլուխն ո ւր վագ ծում էր Հա յաս տա նում առ կա կա ռա վար ման մո տե ցում նե րի լուրջ թե-
րու թյուն նե րը և փաս տար կում վեր ջին նե րիս կա տա րե լա գործ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը` ըն կե րու-
թյուն նե րի կա տա րո ղա կա նը, ո ւս տի և ե րկ րի ը նդ հա նուր մր ցու նա կու թյու նը բա րե լա վե լու նպա-
տա կով: Այս գլ խում ներ կա յաց ված է Հա յաս տա նում կա ռա վար ման ա ռա վել ար դյու նա վետ պրակ-
տի կայի տա րած ման լայն օ րա կարգ: Այս տեղ հիմ նա կան թի րա խը  մաս նա վոր հատ վա ծում  կա-
ռա վար ման պրակ տի կան է. պե տա կան հատ վա ծում կա ռա վար ման պրակ տի կայի ա ռն չու թյամբ 
ան հրա ժեշտ է շատ ա վե լի նուրբ և բազ մա շերտ քն նար կում12: 

Այս գլուխն ը նդ գծում է  թե՛ պե տա կան և թե՛ մաս նա վոր հատ ված նե րի ֆոր մալ/ոչ ֆոր մալ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան դե րը` մաս նա վոր հատ վա ծում կա ռա վար ման պրակ տի կայի կա յուն բա րե լավ-
մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա գործ ման ա ռու մով:  Այս հա մա տեքս տում ա ռա ջարկ վում է 
հա մա կող մա նի հայե ցա կարգ (Պատ կեր 5-1):

ՊԱՏԿԵՐ 5-1. Հայաստանում կառավարման առավել արդյունավետ պրակտիկայի տարածման 
հայեցակարգը

ՇԱՀԱԴՐԴՈՒՄ ՍԵՐՄԱՆՈՒՄ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄ

Պետական 
հատվածի 
օրակարգը

Մասնավոր 
հատվածի 
օրակարգը

Ցանցերի խթանում 

Հաջողության 
հրապարակայանացում

ԱԱԿ-ների մուտքի 
խրախուսում

Գործարար կրթության 
նորացում

Կորպորատիվ 
կառավարման խթանում

Մրցակցության խթանում 
 
 

Անուղղակի խթաններ

Արտաքին 
գործակալների 

ներգրավում 

Տարածում 
կազմակերպությունով

Մարդկանց 
փոփոխություն

Գործընթացների 
փոփոխություն

Կառուցվածքային 
փոփոխություն

Ներքին ճնշում

 
Արտաքին ճնշում

Աղ բյուր`  EV, 2012թ.

 Հայե ցա կար գը տար բե րա կում է ե րեք ա ռան ձին, բայց և փոխ կա պակց ված փու լեր` սահ ման ված 
թի րա խային տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով, նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման եր կու մա կար-
դա կում` ի նչ պես հան րային, այն պես էլ մաս նա վոր հատ ված նե րում: Կա ռա վար ման պրակ տի կայի 

12 Այսուհետ «կառավարման պրակտիկան Հայաստանում» վերաբերում է միայն մասնավոր 
հատվածում մոտեցումներին, եթե հակառակը նշված չէ: 
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ցան կա ցած բա րե լա վում պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի ա մուր խթա նիչ գոր ծոն նե րով: Վեր ջին-
նե րիս պետք է հա ջոր դի տար բեր ըն կե րու թյուն նե րում (ա ռաջ նորդ ըն կե րու թյուն ներ) նա խա ձեռ-
նու թյուն նե րի սեր մա նու մը` վե րա ծե լով դրանք կոնկ րետ ար դյունք նե րի: Փո փո խու թյու նը կլի նի 
հա մա կար գային միայն այն դեպ քում, ե թե ա ռան ձին ջան քե րի ը նդ լայն ման լծակ հան դի սա նան 
ներ թա փանց ման ար դյու նա վետ մե խա նիզմ նե րը՝  տա րա ծե լով մո տե ցում նե րը ըն կե րու թյուն նե րի 
ա վե լի լայն շր ջա նա կում: 

Առ կա ի րա վի ճա կից դժ գո հու թյու նը, ներ քին և ար տա քին մի ջա վայ րե րում զար գա ցում նե րի հետ 
մեկ տեղ, ըն կե րու թյուն նե րի հա մար խթա նող ազ դակ է հան դի սա նում: Պե տա կան հատ վա ծը 
կրում է հնա րա վո րու թյուն նե րի և խրա խու սա կան մի ջոց նե րի տրա մադր ման պա տաս խա նատ-
վու թյու նը, այ նինչ մաս նա վոր հատ վա ծի գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են պայ մա նա վոր վել ներ-
քին և ար տա քին սպառ նա լիք նե րով և հնա րա վո րու թյուն նե րով:  Եր կու հատ ված նե րի կող մից 
ձեռ նարկ ված ա ռանձ նա հա տուկ նա խա ձեռ նու թյուն նե րը կոչ ված են մղում նե րը վե րա ծե լու գոր-
ծո ղու թյուն նե րի՝ ձեռ նար կու թյուն նե րում սեր մա նե լով կա ռա վար ման ա ռա ջա տար մո տե ցում ներ: 
Ա նհ րա ժեշտ է պե տու թյան են թա կա ռուց ված քային և ի նս տի տու ցի ո նալ ռե սուրս նե րի միա վո րում 
ըն կե րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև օ ժան դա կող ո լորտ նե րի նե րու ժի հետ (կա ռա վար ման ո լոր տում 
խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն ներ, մաս նա վոր հատ վա ծին տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րեր, փոր ձա գետ ներ և այլն): 

Այն պա հից, ե րբ ըն կե րու թյուն նե րի ներ սում ար դեն « ցան ված են» փո փո խու թյուն նե րի սեր մե րը, 
դրանք պետք է տա րա ծել: Կա ռա վար ման նոր լա վա գույն մո տե ցում նե րի տա րած ման ը նդ հա նուր 
մշա կույ թի առ կա յու թյու նը կարևոր նա խադ րյալ է, այ լա պես մի քա նի ա ռան ձին չհա մա կարգ ված 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րը կու նե նան ցր ված բնույթ` ձա խո ղե լով է ա կան լայ նա մասշ տաբ ար դյունք-
նե րի ա պա հո վու մը:  

Ընդ հա նուր առ մամբ, կա ռա վար ման հա մա կար գի փո փո խու թյու նը չա փա զանց բարդ, բազ մա-
գոր ծոն գոր ծըն թաց է:  Ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը հա ճախ ան հնար է կան խա-
տե սել` հաշ վի առ նե լով ըն կե րու թյուն նե րի մա կար դա կում կա ռա վար ման հա մա կար գե րի են թա-
բա ղադ րիչ նե րի բարդ փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և դրանց հա րա բե րու թյուն նե րը ար տա քին մի-
ջա վայ րի հետ: Հայե ցա կար գային այս մո տե ցու մը թույլ է տա լիս հա մա կարգ ված ձևով սահ մա նել 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ա վե լի լայն շր ջա նակ՝   միև նույն ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ոչ մի 
հայե ցա կարգ  չի կա րող լի ո վին ը նդ գր կել  գոր ծոն նե րի և հա րա բե րու թյուն նե րի այն վիթ խա րի 
ամ բող ջու թյու նը, որ առ կա է կա ռա վար ման աշ խար հում:    

ՇԱՀԱԴՐԴՄԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

  
 Կա ռա վա րու թյու նը պետք է հա մա կող մա նի ո րեն խթա նի մր ցակ ցու թյու նը կա ռա
վար ման պրակ տի կայի բա րե լավ մա նը նպաս տե լու նպա տա կով:

 Կա ռա վա րու թյան օ րա կար գը 

•	 Արդյո՞ք կա ռա վա րու թյու նը կա րող է խթա նել մր ցակ ցու թյու նը միայն տն տե սա կան մր ցակ-
ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի  մի ջո ցով (ՏՄՊՊՀ): 

•	 Ին չո՞ւ պե տա կան գնում նե րի հա մա կար գը չի կա րող դի տարկ վել որ պես ար դյու նա վետ 
կա ռա վար ման խրա խուս ման գոր ծիք: 

•	 Ին չո՞ւ հար կե րը չեն կա րող դիտ վել որ պես ար դար մր ցակ ցու թյան խթան ման գոր ծիք՝ բա-
ցա ռա պես հար կա բյու ջե տային կամ պատ ժիչ գոր ծիք լի նե լու փո խա րեն: 

•	 Արդյո՞ք ըն կե րու թյուն նե րը պատ րաստ են դի մա կայե լու ա վե լի խիստ մր ցակ ցու թյան՝ ար-
տա հան ման խթա նու մը կա ռա վա րու թյան կող մից գե րա կա հռ չակ վե լու պա րա գա յում: 

Ինչ պես քն նարկ վեց նա խորդ գլ խում, մր ցակ ցու թյու նը ձեռ նար կու թյուն նե րում կա ռա վար ման 
ա վե լի ար դյու նա վետ պրակ տի կա սեր մա նե լու հզոր գոր ծիք է: Մաս նա վո րա պես, մր ցակ ցային մի-
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ջա վայ րում գո յատևե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ է պայ մա նա վոր ված ըն կե րու թյուն նե րում կա ռա վար-
ման ա ռա վել ար դյու նա վետ հա մա կար գե րի  ձևա վո րու մը:  Թե պետ մր ցու նա կու թյունն ա պա հո վե-
լու հիմ նա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը հենց ըն կե րու թյուն նե րի ու սե րին է, ը նդ հա նուր առ մամբ՝ 
տն տե սու թյան տար բեր ո լորտ նե րում մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյունն ու խթա նու մը պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան մաս են կազ մում: Այս ա ռու մով Հա յաս տա նը դեռ բա րե փո խում նե րի մեծ ու ղի 
ու նի ա ռջևում: Թի րա խային ո րոշ բնա գա վառ ներ հա մա ռոտ քն նարկ վում են ստորև:

 Հա վա սա րակշռ ված, հա մա կող մա նի և  ոչ խտ րա կան ի րա գոր ծումն ա ռանց քային է: Վեր ջին 
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք հան գեց րին ՏՄՊՊՀ-ի գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նա կի 
ը նդ լայն մա նը, բարձ րաց րին վեր ջի նիս դերն ու ի րա վա սու թյուն նե րը: Գոր ծա րար նե րը ստա նում 
են ազ դակ ներ, որ ա նար դար մր ցակ ցային գոր ծե լա կեր պը հան գեց նե լու է ա վե լի խիստ հետևանք-
նե րի: Հանձ նա ժո ղո վը դեռևս կա րիք ու նի իր հան դեպ վս տա հու թյուն ձևա վո րել ` շր ջա հա յաց, հա-
վա սա րակշռ ված և ոչ խտ րա կան մո տե ցում նե րի կի րառ մամբ:

 Հար կե րը և մաք սե րը պետք է կի րառ վեն  ա ռանց խտ րա կա նու թյան: Հա յաս տա նում հար կային և 
մաք սային վար չա րա րու թյան թե րու թյուն նե րը բա ցա սա բար են ազ դում մր ցակ ցային մի ջա վայ րի 
վրա: Շատ ըն կե րու թյուն ներ ձեռք են բե րում մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն ներ ա վե լի շուտ հար-
կային և մաք սային մար մին նե րի կող մից ոչ հա վա սար վե րա բեր մուն քի,  քան մր ցակ ցու թյան կա-
նոն նե րի ո ւղ ղա կի խախտ ման ար դյուն քում: Կար գա վո րող դաշ տի այս սկզ բուն քային թե րու թյան 
շտ կու մը պար տա դիր նա խա պայ ման է ար դար մր ցակ ցու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում:

 Պե տա կան գնում նե րի հա մա կարգն ա ռանց քային խթան կա րող է հան դի սա նալ: Եթե 
պետությունը ար դար գնորդ չէ, նա չի կա րող պա հան ջել ձեռ նար կու թյուն նե րից լի նել ար դար մր-
ցա կից ներ և գոր ծըն կեր ներ:  Կա ռա վա րու թյու նը պետք է հան դես գա որ պես ա ռաջ նորդ` պե տա-
կան գնում նե րի հա մա կար գում ձևա վո րե լով ար դար մո տե ցում ներ, ին չը կլի նի հզոր ազ դակ գոր-
ծա րար հատ վա ծի հա մար: 

Ար տա հան ման խթա նու մը մե ծա պես կն պաս տի գոր ծըն թա ցին:  Ար տա հան ման խթա նու մը մր-
ցակ ցու թյան բարձ րաց ման կարևոր գոր ծիք է:  Ար տա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը, որ ու նեն մի ջազ-
գային շու կա նե րում մր ցու նակ լի նե լու խն դիր, բնա կա նա բար ա ռա վել շա հագրգռ ված են ի րենց 
կա ռա վար ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման խնդ րով: Պե տու թյան կող մից ար տա հան մանն ո ւղղ-
ված ո լորտ նե րի ագ րե սիվ խթա նու մը բա րեն պաստ օ րենսդ րու թյան և են թա կա ռուց վածք նե րի, 
ի նչ պես նաև ո ւղ ղա կի մի ջամ տու թյան մի ջո ցով, հե տա գա յում կա րող է վե րած վել կարևո րա գույն 
խթա նի: ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ար տա հան մանն ո ւղղ ված ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա-
նու թյան հաս տատ ման վեր ջին նշա նա կա լի նա խա ձեռ նու թյու նը պե տա կան մա կար դա կում ը նդ-
գր կուն ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց մա նը միտ ված քայլ է, ո րի նպա տակն է խթա նել  Հա յաս-
տա նի ար տա հան ման կա յուն ա ճը: Այ դու հան դերձ, հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, 
որ ըն կե րու թյուն նե րը  ներ դաշ նակ ջան քեր գոր ծադ րեն կա ռա վար ման մո տե ցում նե րը զու գա հե-
ռա բար բա րե լա վե լու հա մար:

  
  Պե տա կան հատ վա ծի կող մից  ա նուղ ղա կի խրա խուս ման մի ջոց նե րի լայն կի րա
ռու մը պետք է դառ նա ա վե լի հա մա կող մա նի` ըն կե րու թյուն նե րում կա ռա վար ման 
ա վե լի ար դյու նա վետ պրակ տի կայի խթան ման նպա տա կով:

 Կա ռա վա րու թյան օ րա կար գը 

•	 Ին չո՞ւ չընդ լայ նել այն գոր ծիք նե րի  շր ջա նա կը, որ կա րող են ա նուղ ղա կի ո րեն ծա ռայել 
որ պես  մաս նա վոր հատ վա ծում կա ռա վար ման ա ռա վել ար դյու նա վետ պրակ տի կայի 
կի րառ ման խթան:

•	  Կա րե լի է ա րդյո՞ք ստեղ ծել տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի կոա լի ցիա, ո րն ակ տի վո րեն 
կքա ջա լե րի ըն կե րու թյուն նե րին  օ գտ վե լու խրա խուս ման ա նուղ ղա կի մի ջոց նե րից: 

•	 Հ նա րա վոր է ա րդյո՞ք մշա կել եր կա րա ժամ կետ ծրա գիր խրա խուս ման ա նուղ ղա կի մի-
ջոց նե րի դերն ու մե խա նիզմ նե րը սահ մա նե լու հա մար: 
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Պե տա կան հատ վա ծը կա րող է օգ տա գոր ծել մի շարք գոր ծիք ներ, ո րոնք ա նուղ ղա կի ո րեն ա ռա-
վե լու թյուն ներ կս տեղ ծեն կա ռա վար ման ա ռա վել ար դյու նա վետ պրակ տի կա ու նե ցող ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար: Ներ կա յումս ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի վար կան շա վոր ման հա մա կար գը նմա-
նա տիպ գոր ծիք է (ման րա մաս նե րի հա մար տես Ներ դիր 3): Նմա նա տիպ գոր ծիք է նաև հար-
կային ար տո նու թյուն նե րի տրա մադ րու մը ար ժեթղ թե րի ա ռաջ նային տե ղա բաշ խում (IPO) ի րա-
կա նաց նող ըն կե րու թյուն նե րին: Ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի ԿԲ-ի վար կան շա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
ի րա կա նաց վում է նաև ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի գնա հա տում: Վար կա նի-
շը նպաս տում է ի նչ պես ըն կե րու թյուն նե րի հե ղի նա կու թյան բարձ րաց մա նը, այն պես էլ նվա զեց-
նում է ըն կե րու թյուն նե րի վար կե րի ռիս կայ նու թյան դա սա կար գու մը, բա ցի այդ, վար կա նիշ ու նե-
ցող ըն կե րու թյուն նե րի թո ղար կած պար տա տոմ սե րը կա րող են ծա ռայել որ պես ԿԲ-ի կող մից ռե-
պո գոր ծարք նե րի ա պա հով վա ծու թյան հա մար ար ժեթղ թեր: 

Ա ռաջ նային տե ղա բաշ խու մը են թադ րում է, որ ըն կե րու թյուն նե րում պետք է ներդր ված լի նեն ար-
դյու նա վետ կա ռա վար ման ա մե նա կարևոր տար րե րը: Հետևա բար, ա ռաջ նային տե ղա բաշխ ման 
խթան նե րը ծա ռա յում են ի բրև ա նուղ ղա կի խրա խուս ման մի ջոց ներ կա ռա վար ման պրակ տի կայի 
բա րե լավ ման հա մար:   

Կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում ԿԲ-ի վար կա նի շի դե րը կա րե լի է ը նդ լայ նել, ի սկ եր կա րա ժամ կետ 
հե ռան կա րում ան հրա ժեշ տու թյուն կլի նի ան ցում կա տա րել վար կա նի շա վոր ման պրո ֆե սի ո նալ 
հա մա կար գի` ան կախ կազ մա կեր պու թյան մի ջո ցով: ԿԲ-ի վար կա նիշն ար դեն ի սկ կարևոր վում է 
ո րո շա կի շր ջա նակ նե րում, բայց և այն պես դրա նշա նա կու թյու նը դեռևս սահ մա նա փակ է, հատ-
կա պես պար տա տոմ սե րի թո ղարկ ման հա րա բե րա կան դա դա րի ներ կայիս փու լում: Կար ճա ժամ-
կետ հե ռան կա րում դրա դե րի մե ծա ցու մը կպա հան ջի ա վե լի մեծ ծա վա լի գործ նա կան մի ջո ցա-
ռում ներ ըն կե րու թյուն նե րի թի րա խային խմ բի հետ, այդ թվում տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կի 
բարձ րա ցում, շա հագրգ ռում և ու սու ցում: Սա կայն եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում կա րիք կլի նի  
ան կախ պրո ֆե սի ո նալ կազ մա կեր պու թյան տի րույթ փո խան ցել վար կան շա վոր ման հա մա կար գը: 
Աշ խար հում ա ռա ջա տար վար կան շային գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան զգա լի 
ծախ սա տա րու թյու նը հաշ վի առ նե լով` Հա յաս տա նը, հնա րա վոր է, կա րիք ու նե նա դի տար կե լու այ-
լընտ րան քային լու ծում ներ: 

Հան րային շու կա նե րից կա պի տալ ներգ րա վե լու հա մար ըն կե րու թյուն նե րին լուրջ ար տո նու թյուն-
նե րի տրա մադ րու մը կա րող է դառ նալ հզոր խթան: Թեև ար ժեթղ թե րի ա ռաջ նային տե ղա բաշխ-
ման հա մար հար կային լուրջ խթան ներ կան, դրանք ըն կե րու թյուն նե րին հան րային դառ նա լու 
խրա խուս ման հա մար բա վա րար չեն, քան զի դա բա վա կա նին լուրջ ո րո շում է ցան կա ցած ըն կե-
րու թյան հա մար: Այն պա հան ջում է թա փան ցիկ կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման, հաշ վետ վու թյուն-
նե րի, ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի օգ տա գործ ման փորձ: Ը նդ հան րա պես, հան րային սե փա կան 
կա պի տա լի շու կա ներ մուտ քին նա խոր դում է  ակ տիվ աշ խա տան քը պար տա տոմ սե րի շու կա յում, 
ի նչն օգ նում է ըն կե րու թյուն նե րին կու տա կել փորձ, ձևա վո րել հա մա պա տաս խան մշա կույթ և ֆի-
նան սա կան կար գա պա հու թյուն: Հա ջորդ քայ լը  կա րող է լի նել կա պի տա լի մաս նա վոր տե ղա-
բաշ խու մը կամ մաս նա կի ցու ցա կու մը: Փո խա կեր պու մը լիա կա տար հան րային ըն կե րու թյուն նե րի 
լուրջ ու ղե նիշ է հատ կա պես առ կա գոր ծա րար մի ջա վայ րում:    

Կա ռա վա րու թյու նը պետք է հզոր ֆիս կալ և ոչ ֆիս կալ խթան ներ մշա կի, որ պես զի ա ռա ջար կի 
ի րա գոր ծե լի տար բե րակ ներ ա ռն վազն մի քա նի խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի փուլ առ փուլ ան ցու մը 
քա ջա լե րե լու նպա տա կով:  Խրա խուս ման մի ջոց նե րը պետք է հար մա րեց ված լի նեն յու րա քան-
չյուր փու լի և գոր ծի քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:  Խրա խուս ման մի ջոց ներն ար դյունք կտան 
և նշա նա կու թյուն կու նե նան միայն այն դեպ քում, ե թե ա ռա վե լու թյուն նե րը ա վե լի զգա լի լի նեն, 
քան դրա հետ կապ ված թե րու թյուն նե րը և ծախ սե րը (օ րի նակ, փո խա կեր պու մը լի ո վին թա փան-
ցիկ ըն կե րու թյան,  կար գա վոր մանն ա ռնչ վող ծախ սե րը): Այս պի սի խթան նե րի ի րա գոր ծե լի ու թյու-
նը կմե ծա նա ֆի նան սա կան շու կա նե րում ա կն կալ վող հիմ նա րար զար գա ցում նե րի ար դյուն քում` 
պայ մա նա վոր ված 2014թ.-ից կեն սա թո շա կային պար տա դիր կու տա կային հա մա կար գի ներդր-
մամբ:
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ՆԵՐԴԻՐ 3: ՎԱՐԿԱՆՇՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆ
2004թ. ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը, ու սում նա սի րե լով եվ րո պա կան մի շարք ե րկր նե րի փոր ձը, ո րո-
շեց ՀՀ-ո ւմ ներդր նել ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի վար կանշ ման հա մա կարգ: Ման րա-
մասն վեր լու ծե լով կազ մա կեր պու թյան վե րա բե րյալ քա նա կա կան և ո րա կա կան տե ղե կատ վու-
թյու նը և վար կային պատ մու թյու նը՝ Կենտ րո նա կան բան կը տա լիս է վար կա նիշ, ո րը, վար կանշ-
վող կազ մա կեր պու թյան գրա վոր հա մա ձայ նու թյան դեպ քում, հրա պա րակ վում է ԿԲ կայ քում:

 Վար կանշ ման հա մա կար գի ներդ րու մը հե տապն դում էր բազ մա թիվ նպա տակ ներ: Ներ կա յումս 
ԿԲ-ն ա ռա վել կենտ րո նա ցած է հետևյալ խն դիր նե րի ո ւղ ղու թյամբ՝

•	  հեշ տաց նել բարձր վար կա նիշ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար վար կե րի 
ներգ րա վու մը, ին չի հա մար Կենտ րո նա կան բան կը նվա զեց րեց այդ կազ մա կեր պու թյուն-
նե րին տր վող վար կե րի ռիս կե րի կշիռ նե րը՝ ա նուղ ղա կի րեն շա հագրգ ռե լով բան կե րին 
վար կա վո րել բարձր վար կա նիշ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րին:

•	 ն պաս տել ՀՀ-ո ւմ կոր պո րա տիվ ար ժեթղ թե րի շու կայի կա յաց մա նը, ին չի հա մար 
Կենտ րո նա կան բան կը հայ տա րա րեց, որ այ սու հետ ռե պո հա մա ձայ նագ րե րի կնք ման 
ժա մա նակ որ պես ա ռք ու վա ճառ քի ա ռար կա պատ րաստ է ըն դու նել նաև բարձր վար-
կա նիշ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից թո ղարկ ված պար տա տոմ սե րը:

 Վար կանշ ման աշ խա տանք նե րի սկզբ նա կան փու լում կազ մա կեր պու թյան գնա հա տա կա նը մե ծա-
պես պայ մա նա վոր վում էր ֆի նան սա կան ար դյունք նե րով: ԿԲ կող մից ման րա մասն ու սում նա սիր-
վում էին ակ տիվ նե րի, ի րաց վե լի ու թյան, կա պի տա լի զա ցիայի, պարտ քի ծած կույ թի և նմա նա տիպ 
ցու ցա նիշ նե րը: Այս ա մե նին ա վե լաց վում էր նաև կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան ո րա կա կան 
գնա հա տա կա նը (նե րա ռում է վեր լու ծու թյան այն բա ժին նե րը, ո րոնք քա նա կա պես չա փե լի չեն), 
ի նչ պես նաև վար կային պատ մու թյան վեր լու ծու թյունն ու տր վում էր վար կա նիշ:

 Ներ կա յումս, ել նե լով ՀՀ տն տե սու թյան զար գաց ման մի տում նե րից, ո րոշ վել է շատ ա վե լի մեծ 
կշիռ և ու շադ րու թյուն դարձ նել հենց ո րա կա կան վեր լու ծու թյա նը՝ ա ռա վել կարևո րե լով ըն կե րու-
թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի գնա հա տու մը: Ման րա մասն ու սում նա սիր վում է կազ մա կեր-
պու թյան կա ռուց ված քը, մի շարք ո լորտ նե րում ղե կա վա րու թյան որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու-
նը: Խիստ կաևո րում ե նք նախ կազ մա կեր պու թյան ռազ մա վա րու թյան հս տա կե ցու մը, ո րից հե տո 
ման րա մասն ու սում նա սիր վում է, թե ա րդյոք կազ մա կեր պու թյան քայ լե րը բխում են ռազ մա վա-
րու թյան պա հանջ նե րից, թե ոչ:

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է հս տակ գի տակ ցեն, որ ի րենց գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե-
տու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է հատ կա պես ներ քին գոր ծոն նե րով: Որ պես կա նոն բո լոր 
բար դու թյուն նե րը մեկ նա բան վում են ար տա քին գոր ծո նի ազ դե ցու թյամբ՝ մր ցակ ցային մի ջա վայ-
րի վա տա ցում, հար կային օ րենսդ րու թյուն, վար չա րա րու թյուն: Սա կայն հս տակ է, որ ար դյու նա-
վետ կա ռա վար ման և պլա նա վոր ման հա մա կար գի առ կա յու թյունն է ա պես ա վե լաց նում է գոր ծու-
նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Շատ դեպ քե րում կազ մա կեր պու թյուն նե րը ռազ մա վա րու թյան և պլա նա վոր ման հա մա կար գի բա-
ցա կա յու թյու նը պայ մա նա վո րում են ՀՀ բիզ նես մի ջա վայ րի ան կա յու նու թյան և մեծ թվով ռիս կե-
րի առ կա յու թյան հետ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, վս տահ ե նք, որ մի ջին և մեծ կազ մա կեր պու թյուն նե րում 
ռազ մա վա րու թյան ըն դու նու մը խիստ ար դիա կան է, ի սկ պլա նա վո րու մը՝ ան հրա ժեշտ, նույ նիսկ 
ան կա յու նու թյուն նե րի և հնա րա վոր շե ղում նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում:

 Ա ռա վել ման րա մասն վար կանշ ման հա մա կար գի ներդր ման նպա տակ նե րի, ա ռա ջարկ վող ծա ռա յու թյուն նե-
րի, ի նչ պես նաև վար կանշ ման մե թո դա բա նու թյան մա սին կա րող ծա նո թա նալ ՀՀ ԿԲ ին տեր նե տային կայ քում 
(http://www.cba.am “Այլ գոր ծա ռույթ ներ” բաժ նում):
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Ըն կե րու թյուն նե րը պետք է կա ռու ցեն հա մա կար գեր, ո րոնք ա ռա ջաց նում են 
ներ քին ճն շում կա ռա վար ման պրակ տի կայի կա տա րե լա գործ ման հա մար: 

Կա ռա վա րիչ նե րի օ րա կար գը 

•	 Արդյո՞ք ըն կե րու թյու նում ու նեք կա ռա վա րիչ ներ, ով քեր հետևում են աշ խար հում կա ռա-
վար ման բնա գա վա ռում ա կա դե միա կան ու պրակ տիկ զար գա ցում նե րին: 

•	 Արդյո՞ք ձեր ըն կե րու թյան կա ռա վա րիչ նե րը բա վա րար չա փով խրա խուս վում են յու րա-
քան չյուր աշ խա տան քային օր կա ռա վար ման պրակ տի կան բա րե լա վե լու քայ լեր ձեռ-
նար կե լու հա մար: 

•	 Արդյո՞ք ձեր ըն կե րու թյու նում կա կարևոր խն դիր ներն ի բրև միկ րոճգ նա ժա մեր դի տար-
կե լու մո տե ցում: 

Ըն կե րու թյան ներ սում ներ քին ու ժե րի (տ վյալ դեպ քում՝ կա ռա վա րիչ նե րի) ա ռաջ բե րած ճն շու-
մը կա րող է գործ նա կա նում մե ծաց նել կա ռա վար ման պրակ տի կայի կա տա րե լա գործ ման  շա-
հագրգռ վա ծու թյու նը: Ձեռ նար կու թյու նում ձևա վոր ված ստա տուս-ք վոյից դժ գո հու թյու նը կա րող է 
պայ մա նա վոր ված լի նել մի շարք պատ ճառ նե րով, սկ սած ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
ցու ցա բեր վող մո տե ցում նե րից մինչև ռազ մա վա րա կան սպառ նա լիք ներ: Այս ի մաս տով, ներ քին 
ճն շու մը կոնկ րետ մար տահ րա վե րի ա ռա ջաց րած ո ւղ ղա կի ար դյունքն է, և կա ռա վար ման ա վե լի 
ճիշտ մո տե ցում ներ կի րա ռե լու շա հագրգռ վա ծու թյու նը ա ռա ջա նում է ա վե լի շուտ ան հրա ժեշ տու-
թյան, քան փոր ձա րա րա կան/ նո րա րա րա կան մո տե ցում նե րի ար դյուն քում: Շատ ըն կե րու թյուն-
ներ, ո րոնք հա ջո ղու թյան են հաս նում կա ռա վար ման մեջ փո փո խու թյուն նե րի նպա տա կով ճն շում 
ա ռա ջաց նե լու գոր ծում, լուրջ մար տահ րա վեր նե րը դի տար կում են ի բրև միկ րոճգ նա ժա մեր` ո ղջ 
թի մի ու ժե րը միա վո րե լու հա մար: Այս պի սի մո տե ցու մը, ի հար կե, չպետք է ըն կե րու թյա նը հասց նի 
ար տա կարգ ի րա վի ճա կի և կաթ վա ծա հար ա նի ա ռօ րյա գոր ծու նե ու թյու նը: 

Ո րո շա կի գոր ծի քա կազ մի օգ տա գոր ծու մը վճ ռա կան դեր ու նի կա ռա վար ման հետ կապ ված խն-
դիր նե րի վաղ բա ցա հայտ ման գոր ծում:  Ներ քին ճնշ ման ձևա վո րու մը պա հան ջում է նաև ո րո-
շա կի մե խա նիզմ ներ` կա տա րո ղա կա նում առ կա բա ցե րը, ան բա րեն պաստ մի տում նե րը բա ցա-
հայ տե լու հա մար: Այս տե սան կյու նից՝ կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման ող ջա միտ հա մա կար գե րի 
տա րա ծու մը  կեն սա կան է, ը նդ ո րում այս աս պա րե զում տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րը, մաս նա վո-
րա պես, թե րա նում են: Այս պես, շա րու նա կա պես ի րա կա նաց վող հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու-
նը (benchmarking) ստեղ ծում է փո փո խու թյուն նե րի հզոր շար ժա ռիթ ներ և ի րա վի ճա կի օբյեկ տիվ 
գնա հատ ման հա մար կա յուն հիմ քեր: Վեր ջին տա րի նե րին ցու ցա նիշ նե րի հա վա սա րակշռ ված 
հա մա կար գի (the balanced scorecard)` ի բրև հա մա պար փակ կա ռա վար ման հա մա կար գի գնա լով 
ա ճող օգ տա գոր ծու մը խն դիր նե րի վաղ և օբյեկ տիվ բա ցա հայտ ման հա մար նա խա տես ված մե-
խա նիզ մի օ րի նակ է: Նմա նա տիպ գոր ծիք նե րի կի րա ռու մը` հար մա րեց ված ըն կե րու թյան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րին, պետք է խթան վի ձեռ նար կա տի րա կան հատ վա ծի ներ սում:

 Կա ռա վա րիչ նե րի նպա տա կաս լաց թիմ ու նե նալն ա ռանց քային է:  Կա ռա վա րիչ նե րի ա ռողջ թի մը, 
որ ծա նոթ է կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րին և շա հագրգռ ված է հետևո ղա կա նո-
րեն կյան քի կո չել նոր և ի րա գոր ծե լի մո տե ցում ներ, վճ ռա կան դեր ու նի ան հրա ժեշտ հատ ված-
նե րում ներ քին ճն շում ստեղ ծե լու գոր ծում: Ա կն կալ վում է, որ մաս նա գետ նե րի այս խում բը կամ 
կա ռա վար ման մարմ նի ներ սից ա ռան ձին ան հատ ներ կոր սան վաղ ազ դան շան նե րը այն ո լորտ-
նե րում, որ տեղ հնա րա վոր է խն դիր ներ ա ռա ջա նան, և տե ղյակ կպա հեն կազ մա կեր պու թյան շա-
հագր գիռ կող մե րին (ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րին, աշ խա տող նե րին և այլն): 

 

Ըն կե րու թյու նը նպա տա կադր ված կեր պով ար տա քին ճն շում նե րի ա ռջև բա ցե լը 
կա րող է կա ռա վար ման պրակ տի կայի կա տա րե լա գործ ման հա մար բա վա րար 
հիմք ստեղ ծել: 

Կա ռա վա րիչ նե րի օ րա կար գը 

• Արդյո՞ք տե ղյակ եք, թե շու կա յում ձեր գոր ծըն կեր նե րի մոտ ի նչ զար գա ցում ներ կան: 

• Արդյո՞ք ծա նոթ եք ձեր ո լոր տի հա մաշ խար հային ա ռա ջա տար նե րի կող մից  կի րառ վող  
կա ռա վար ման պրակ տի կային: 
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• Արդյո՞ք դուք ար տա քին  մաս նա գի տա կան շր ջա նակ նե րը դի տար կում եք որ պես ձեր ըն-
կե րու թյան կա ռա վար ման պրակ տի կան բա րե լա վե լու կարևոր աղ բյուր: 

Կա ռա վար ման պրակ տի կան բա րե լա վե լու ճն շու մը, ներ քի նից բա ցի, կա րող է ձևա վոր վել ար-
տա քին ազ դակ նե րից: Ար տա քին ճնշ ման ազ դակ ներ կա րող են հան դի սա նալ գոր ծըն կեր կամ 
մր ցա կից ըն կե րու թյուն նե րի ա վե լի լավ կա տա րո ղա կա նը կամ ար դիա կան կա ռա վար ման պրակ-
տի կայի կի րա ռու մը, ի նչ պես նաև « կա ռա վար ման պրակ տի կայի նո րաձևու թյուն թե լադ րող» ո լոր-
տում ա ռաջ ե կող նոր մի տում նե րը: Ար տա քին ճնշ ման ազ դակ նե րը հնա րա վոր է, որ գան լրաց-
նե լու ստա տուս-ք վոյից ներ քին դժ գո հու թյու նը կամ կոտ րեն կազ մա կեր պու թյան ներ սում տի րող 
ըն կա լու մը թվա ցյալ օպ տի մալ կա տա րո ղա կա նի վե րա բե րյալ:

 Կա տա րո ղա կա նի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյունն օգ նում է  հայտ նա բե րել թե րու թյուն նե րը և 
ծա նո թա նալ լա վա գույն փոր ձին:  Գոր ծըն կեր նե րի ա վե լի լավ կա տա րո ղա կա նը  ո լոր տում ըն կե-
րու թյան թե րա ցում նե րի հզոր ազ դակ է: Տե ղա կան, տա րա ծաշր ջա նային  և հա մաշ խար հային մա-
կար դակ նե րում պար բե րա կան և շա րու նա կա կան հա մե մա տու թյու նը ըն կե րու թյա նը ժա մա նա կի 
մեջ մի քայլ ա ռաջ գնա լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս,  ին չը կօգ նի բա ցա հայ տել մր ցու նա կու թյան 
ա ռու մով թե րա նա լու հնա րա վոր նշան նե րը և մր ցու նա կու թյու նը բարձ րաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ ան-
հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը: 

Ար տա քին ռե սուրս նե րի հան դեպ բաց լի նե լը, գոր ծակ ցու թյան հար թակ նե րին մաս նակ ցու թյու-
նը կա րող է ըն կե րու թյուն նե րի հա մար կարևոր լծակ դառ նալ: Հա յաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի 
փակ լի նե լը ար տա քին աշ խար հի ա ռա ջար կած ռե սուրս նե րի, ի նչ պես նաև կա ռա վար ման հար-
ցե րում ի նո վա ցի ոն մո տե ցում նե րի ա ռջև հիաս թա փեց նող է՝ ա ռա վել զար գա ցած ե րկր նե րում 
կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման են թա հա մա կար գե րը « բա ցե լու» ո ւժգ նա ցող մի տում նե րի ֆո նի 
վրա:  Նման մի օ րի նակ է բաց ի նո վա ցիայի հայե ցա կար գը, ո րի շր ջա նակ նե րում ըն կե րու թյուն-
նե րը ձևա վո րում են ի րենց ար տադ րան քի և գոր ծըն թաց նե րի գծով ի նո վա ցի ոն մո տե ցում նե րը` 
դր սից հա մա գոր ծակ ցող նե րի և գոր ծըն կեր նե րի ցան ցի հետ սերտ կա պի պայ ման նե րում (օ րի-
նակ՝ «Պ րոկ տոր ը նդ Գեմբլ»-ի « Քո նեքթ ը նդ Դե վե լոփ» հար թա կը): Բաց և ճկուն հար թակ նե-
րը (ո րոն ցից շա տե րը թվային բիզ նես մո դել նե րի ազ դե ցու թյամբ են կա ռուց ված,  ի նչ պի սին են  
քրաուդ սոր սին գը (crowdsourcing)՝ կոնկ րետ խն դիր նե րի լու ծու մը մարդ կանց ոչ ո րո շա կի, եր բեմն 
ան հայտ, խմ բի հանձ նա րա րե լը, վի քի նե րը (wikis) և այլն)  հա ջորդ տաս նա մյա կում ան պայ ման 
դառ նա լու են կա ռա վար ման ո լոր տում տի րող մի տում: 

Ըն կե րու թյուն նե րին մր ցու նակ դառ նա լու գոր ծում է ա կա նո րեն կն պաս տեն ար տա քին գոր ծըն կեր-
նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման պատ րաս տա կա մու թյու նը, ի նչ պես նաև կա ռա վար-
ման ի նո վա ցի ոն մո տե ցում նե րի ներդր մանն ո ւղղ ված կազ մա կեր պա կան մշա կույ թի ձևա վո րու մը:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՎԵԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 
ՍԵՐՄԱՆՈՒՄԸ 

  
 Հա յաս տա նը պետք է ի րա կա նաց նի ԱԱԿնե րի ներգ րավ ման ագ րե սիվ քա ղա քա
կա նու թյուն:

 Կա ռա վա րու թյան օ րա կար գը 

• Արդյո՞ք առ կա գոր ծա րար մի ջա վայ րը Հա յաս տա նում բա րեն պաստ է ԱԱԿ-նե րի ներգ-
րավ ման հա մար: 

• Ո՞րն է յու րա քան չյուր տե սա կի ԱԱԿ-ին տրա մադր վող Հա յաս տա նի ար ժե քային ա ռա-
ջար կը: 

• Արդյո՞ք կա ռա վա րու թյու նը տրա մադ րում է ան հրա ժեշտ ռե սուրս ներ` օ տա րերկ րյա ո ւղ-
ղա կի ներդ րում նե րի  ներգ րավ ման ակ տիվ քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու գոր ծում:
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 ԱԱԿ-նե րի ներգ րա վու մը Հա յաս տա նում կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լավ ման ա մե նաուղ-
ղա կի և ազ դե ցիկ ե ղա նակ նե րից է: Պե տու թյան ա ռանց քային պար տա կա նու թյուն նե րից է ոչ 
միայն տն տե սա կան գրա վիչ մի ջա վայր  և գոր ծա րար մթ նո լորտ ստեղ ծե լը,  այլև ԱԱԿ-նե րի մուտ-
քին ո ւղ ղա կի ո րեն  նպաս տե լը  և ա վե լորդ խո չըն դոտ նե րի վե րա ցու մը: 

ԱԱԿ-նե րի կող մից Հա յաս տա նի՝ որ պես գոր ծու նե ու թյան նոր վայ րի ը նտ րու թյու նը, կա րող է կա-
ռուց վել ա ռա ջարկ վող տար բեր ա ռա վե լու թյուն նե րի վրա:

 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5-1. Հայաստանի վերամշակող ոլորտներ ԱԱԿ-ների մուտքի հավանական 
ֆորմատները

Տե սա կը Ար ժե քային ա ռա ջար կը Հա վա նա կան ո լոր տը Նա խա դեպ

1. Ս պառ ման շու կա 
փնտ րող ԱԱԿ

Հա յաս տա նյան շու կա մուտք 
գոր ծե լու և Հա յաս տա նում 
ար տադր ված ապ րանք ներն 
ու ծա ռա յու թյուն նե րը ի րաց-
նե լու հնա րա վո րու թյուն: 
Ա ռան ձին դեպ քե րում Հա յաս-
տա նը կա րող է լի նել մեկ-
նար կային կետ տա րա ծաշր-
ջա նային շու կա ներ մուտք 
գոր ծե լու հա մար, ի նչ պի սիք 
Վրաս տանն ու Ա ՊՀ ե րկր-
ներն են: 

•	 Հե ռա հա ղոր դակ ցու-
թյուն 

•	 Ա րագ շր ջա նառ վող 
սպա ռո ղա կան ապ-
րանք ներ (FMCG)

 Կո կա-կո լա Հել լե նիկ 
Բոթ լինգ Քամփ նի  
Ար մե նիա 

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ  
Հա յաս տան

2. Ռե սուրս նե րի աղ-
բյուր փնտ րող ԱԱԿ

Հա յաս տա նի ո րո շա կի բնա-
կան և մարդ կային ո րա կյալ 
ռե սուրս ներ օգ տա գոր ծե լու 
հնա րա վո րու թյու նը:

•	 Գյու ղատն տե սու թյուն 
(ջուր, մր գեր, բան ջա-
րե ղեն)

•	  Հան քա գոր ծու թյուն 

•	 Է ներ գե տի կա (հիդ-
րոէ լեկտ րաէ ներ գե-
տի կա)

Ք րո նի մետ Մայնինգ

3. Ար դյու նա վե տու-
թյուն փնտրող 
ԱԱԿ2

Հա յաս տա նի բնա կան և 
մարդ կային ռե սուրս նե րի օգ-
տա գործ ման մի ջո ցով ծախ-
սե րի նվա զեց ման և ա վե լի 
բարձր ար դյու նա վե տու թյան 
հաս նե լու  հնա րա վո րու թյուն 

•	 Ճար տա րա գի տու-
թյուն և բարձր տեխ-
նո լո գիա ներ (ո րա-
կյալ և է ժան մաս նա-
գետ ներ)

 Նեշնլ Ի նսթ րու մենթս

4. Ռազ մա վա րա-
կան ակ տիվ նե ր 
փնտրող ԱԱԿ

Կոնկ րետ ռազ մա վա րա կան 
կարևո րու թյան,  հաս տատ-
ված գի տե լիք նե րով/ հե-
ղի նա կու թյամբ/ նե րու ժով 
ակ տի վի օգ տա գործ ման ձգ-
տու մը:

Ո գե լից խմիչք ներ (գի նի 
և կո նյակ)

 Պեռ նո Ռի կար Ար մե նիա

Ընդ հան րա պես Հա յաս տա նում ԱԱԿ-նե րի ը նդ լայն ված ներգ րավ ման թե ման շատ ա վե լի լայն 
բնույթ և շր ջա նակ ու նի և պա հան ջում է այլ մա կար դա կում և այլ ձևա չա փով քն նար կում, որ դուրս 
է այս զե կույ ցի շր ջա նակ նե րից: 
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 Բիզ նես կր թու թյան ո րա կի է ա կան բարձ րա ցումն ան հրա ժեշտ է գոր ծա րար ո լոր
տի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան կա ռա վար ման ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ ման հա մար:

 Կա ռա վա րու թյան օ րա կար գը

•	 Հ նա րա վո՞ր է ու նե նալ ո րա կյալ  բիզ նես կր թու թյուն ա ռանց զար գա ցած գոր ծա րար 
ո լորտ ու նե նա լու: 

•	 Կա րե լի՞ է բարձ րաց նել բիզ նես կր թու թյան ո րա կը՝ ա ռանց ո ղջ կր թա կան հա մա կար գի 
ո րա կի բարձ րաց ման:

•	  Ներ կայիս բիզ նես կր թու թյան ո ՞ր տար րերն են, որ լայ նա ծա վալ բա րե փոխ ման կա րիք 
ու նեն: 

•	 Ո՞րն է մաս նա գի տա կան զար գաց ման ծրագ րե րի դե րը:

 Հա յաս տա նում բիզ նես կր թու թյան բա րե լա վու մը ան կյու նա քա րային դեր ու նի հա յաս տա նյան ըն-
կե րու թյուն նե րում կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լավ ման հա մար: Ո րա կյալ բիզ նես կր թու-
թյու նը գե րա զան ցա պես հիմն վում է ու սուց ման գործ նա կան մե թոդ նե րի վրա: Ե թե այն չի ար տա-
ցո լում տե ղա կան տն տե սու թյան մեջ տի րող մո տե ցում նե րը, դրա ար ժե քը զգա լի ո րեն ցածր է: Սա 
ստեղ ծում է ա րա տա վոր շր ջան, ո րը կա րե լի է կոտ րել եր կու ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող քայ լե րի 
մի ջո ցով. (1) զու գա հեռ և հա մա ժա մա նա կյա քայ լեր թե՛ կր թու թյան և թե՛ գոր ծա րար ո լոր տում և (2) 
բիզ նես կր թու թյան մի ջազ գայ նա ցում: Բիզ նես կր թու թյան բա րե լավ ման վե րա բե րյալ կա ռա վա-
րու թյան ներ սում ներ կա յումս ծա վալ վող քն նար կում նե րը լի ո վին չեն ար տա ցո լում այս դրույ թը:

 Բիզ նես կր թու թյան ո րա կի է ա կան բա րե լավ ման դժ վար է հաս նել  բարձ րա գույն կր թու թյան ո ղջ 
հա մա կար գի կա տա րե լա գործ մանն ո ւղղ ված ա վե լի ը նդ գր կուն ջան քե րից ան ջատ: Վեր ջինս 
դեռևս կրում է խորհր դային շր ջա նի ա կն հայտ կնի քը և ան ցու մային շր ջա նի ա վե րիչ ազ դե ցու թյու-
նը: Ը նդ հա նուր բարձ րա գույն կր թու թյան վի ճա կը Հա յաս տա նում հան գա մա նա լից քն նարկ վել է 
նա խորդ՝ « Հա յաս տա նի ազ գային մր ցու նա կու թյան զե կույց 2010. Բարձ րա գույն կր թու թյան մար-
տահ րա վե րը» զե կույ ցում («Տն տե սու թյուն և ար ժեք ներ» հե տա զո տա կան կենտ րոն, 2010թ.): Մյուս 
կող մից, բիզ նես կր թու թյու նը կա րող է ո ղջ հա մա կար գով բա րե փո խում նե րի խրա խուս ման ո ւժ 
դառ նալ: Բիզ նես կր թու թյունն ը նդ գր կում է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա վե լի լայն շր ջա նակ-
ներ, ու սա նող նե րի ա վե լի մեծ քա նա կա կազմ և դրա նկատ մամբ պա հան ջարկն ա վե լի մեծ է: Այ-
դու հան դերձ,   այս պի սի գոր ծըն թա ցի հա ջո ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է ֆո կու սաց ված մո տե-
ցում գե րա զան ցու թյան մեկ կամ մի քա նի կենտ րոն ներ հիմ նե լու և մր ցակ ցու թյան ու ար դյունք նե-
րի ցու ցադ րու թյան  մի ջո ցով հա մա կար գը « տե ղից շար ժե լու» հա մար: 

Բիզ նես կր թու թյան հա մա կող մա նի կա տա րե լա գոր ծու մը պետք է ը նդ գր կի ո րոշ կարևո րա գույն 
մար տահ րա վեր ներ, ի նչ պի սիք են.

 Դա սա վանդ վող նյու թի ար դիա կա նա ցու մը: Հա յաս տա նում ըն դուն ված մո տեց ման հա մա ձայն՝ 
դա սա վանդ վող նյութն ամ բող ջա պես հիմն ված է դա սագր քե րի վրա (լա վա գույն դեպ քում ա րևմ-
տյան դա սագր քե րի, բայց, որ պես կա նոն, ռու սա կան նմա նօ րի նակ նե րի վրա): Բա րե փո խում նե րի 
ար դյուն քում կպա հանջ վի, որ նյու թը հիմն ված լի նի Հա յաս տա նին ա ռնչ վող օ րի նակ նե րի ու սում-
նա սի րու թյան վրա, ա ռա ջադ րանք ներն ար տա ցո լեն հա յաս տա նյան ձեռ նար կա տի րա կան մո տե-
ցում նե րը, ար տադ րա կան պրակ տի կան ա զատ վի իր ձևա կան բնույ թից և միտ ված լի նի ի րա կան 
ո ւս մա նը և կա րի ե րայի կա ռուց մա նը և այլն:

 Դա սա խո սա կան կազ մի ո րա կա կան փո փո խու թյու նը պար տա դիր պա հանջ է: Բարձ րա գույն կր-
թու թյան ար ժե քը դժ վար կլի նի պահ պա նել, ե թե ու սա նող ներն ի րենց ո ւս ման ըն թաց քում հնա-
րա վո րու թյուն չու նե նան շփ վե լու հա մաշ խար հային մա կար դա կի ա ռն վազն մեկ դա սա խո սի հետ:  
Հա յաս տա նում բիզ նես կր թու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րից մեկն այն է, որ այս տեղ ոչ լրիվ դրույ քով 
ը նդ գրկ ված են բազ մա թիվ գոր ծող մաս նա գետ ներ (ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վա րիչ ներ, պե-
տա կան պաշ տո նյա ներ),  ով քեր կա րո ղա նում են ու սում նա կան ծրագ րե րը հա մա պա տաս խան 
գործ նա կան բո վան դա կու թյամբ լց նել: Այ դու հան դերձ, ու ժեղ դա սա խո սա կան հիմք ու նե նա լու 
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հա մար պետք են ամ բողջ դրույ քով ներգ րավ ված դա սա խոս ներ, ով քեր  զբաղ վում են նաև հե-
տա զո տա կան աշ խա տան քով, հրա պա րա կա խո սու թյամբ, ի նչ պես նաև ու սա նող նե րի մաս նա գի-
տա կան ո ւղ ղորդ մամբ: Ե թե բիզ նես կր թու թյուն ա ռա ջար կող բու հը կամ գոր ծա րար կա ռա վար-
ման գծով մա գիստ րա կան կր թու թյան ծրագ րե րը լրիվ դրույ քով չներգ րա վեն հե տա զո տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րով օ ժտ ված ու ժեղ դա սա խո սա կան կազմ, դա սա վանդ ման մա կար դա կը հե ռու 
կլի նի հա մաշ խար հայի նից:  

Ուս ման գոր ծըն թա ցը պետք է փո փոխ վի մե թոդ նե րի մշ տա կան փոր ձարկ ման և հա մաշ խար-
հային կենտ րոն նե րին ին տեգր վե լու մի ջո ցով: Բիզ նես կր թու թյան բնա գա վառն ու նի ու սում նա կան 
ստեղ ծա գործ և ճկուն  մի ջա վայ րի և մե թոդ նե րի կա րիք: Խիստ կարևոր է ը նդ լայ նել  դա սա վանդ-
ման գոր ծիք նե րի շր ջա նա կը լսա րա նից այն կողմ` օ գուտ քա ղե լով հա յաս տա նյան, ի նչ պես նաև 
այլ ե րկր նե րի տն տե սու թյուն նե րում ի րա կան գոր ծա րար մի ջա վայ րի հետ շփ ման հնա րա վո րու-
թյու նից: Հա մաշ խար հային ին տեգր ման հա մար ան հրա ժեշտ են մի ջազ գային  հա մա տեղ ծրագ-
րեր, մի ջազ գային ար տադ րա կան պրակ տի կա, այ ցե լու թյուն ներ, հրա վիր ված դա սա խոս ներ, ին-
տեր նե տի մի ջո ցով հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծիք ներ և այլն: 

 Հա ջող բիզ նես կր թու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է, որ ու սա նող նե րը ո րո շա կի փորձ կու տա կած լի-
նեն: Հա յաս տա նում կա ռա վար ման ո լոր տի ու սա նող նե րը այլ ե րկր նե րի նմա նա տիպ ու սա նող նե-
րի հա մե մատ ա վե լի ե րի տա սարդ են: Ժա մա նա կա կից բիզ նես կր թու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է 
ան հա տա կան փոր ձի հա ղոր դակ ցում և կի րա ռում լսա րա նում: Հա մա կար գը, ը ստ ո րի բա կա լավ-
րիատն ա վար տած ներն ան մի ջա պես կա րող են ըն դուն վել գոր ծա րար կա ռա վար ման գծով մա-
գիստ րա տու րա, խիստ ա նար տադ րո ղա կան է: Ա վե լին, գոր ծող կա ռա վա րիչ նե րի հա մար գոր ծա-
րար կա ռա վար ման գծով մա գիստ րա տու րայի ծրագ րե րի բա ցա կա յու թյու նը Հա յաս տա նում զր կում 
է գոր ծա րար ո լոր տում կա ռա վար ման պրակ տի կայի ա րագ բա րե լավ ման հնա րա վո րու թյու նից:  

Մաս նա գի տա կան զար գաց ման և վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րի օ ժան դա կու թյու նը պե տա կան 
հատ վա ծի կող մից ա ջակ ցու թյան ար դիա կան ո ւղ ղու թյուն է: Մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-
տումն ու զար գա ցու մը (կար ճա ժամ կետ դա սըն թաց նե րը, ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րը) հայտն վել 
են դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող ո րոշ ծրագ րե րի կի զա կե տում, ը նդ 
ո րում դրան ցից շա տե րը զգա լի դրա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել:   Այ դու հան դերձ, ա վե լի բարձր 
ար դյու նա վե տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է, որ ըն կե րու թյուն ներն ի րենք ձևա վո րեն պա հան ջարկ 
և հա մա ֆի նան սա վո րեն դրանք (և ոչ թե ըն դու նեն այն, ի նչ ի րենց ան վճար տրա մադր վում է): Սա 
է ա կա նո րեն կխս տաց նի այս պի սի դա սըն թաց նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը և կբե րի շու կա-
յում ա վե լի ո րա կյալ ա ռա ջար կի ձևա վոր մա նը:  Միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րում պե տու թյու նը կա-
րող է  սա վե րա ծել մաս նա գի տա կան զար գաց ման ա ջակ ցու թյան տա րա տե սակ  ծրագ րե րի կա-
յուն հոսք ա պա հո վող խո ղո վա կի` հույ սը դո նոր նե րից ստաց վող ա ջակ ցու թյան ա ռան ձին ծրագ-
րե րի վրա դնե լու փո խա րեն: 

 

Մաս նա վոր հատ վա ծում կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման հա մա կար գի խթա նու մը 
կա րող է դառ նալ հան րայինմաս նա վոր հատ ված նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
նպա տա կա հար մար մի ջո ցա ռում:

 Կա ռա վա րու թյան օ րա կար գը

•	  Կա րող են ա րդյո՞ք  պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րը կի րա ռել  ա ջակ ցու թյան ծրագ րեր 
ըն կե րու թյուն նե րում գոր ծուն  կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման հա մա կար գի ներդր ման 
հա մար:  

•	 Ինչ պե՞ս կա րե լի է ձևա վո րել ոչ գոր ծա դիր ան կախ տնօ րեն նե րի ի նս տի տուտ:  

Կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ված ՀՀ կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման կա նո նա կար գը ըն կե-
րու թյուն նե րին ա ռա ջար կում է հա մա կար գի մի մո դել, ո րը պե տա կան ըն կե րու թյուն նե րը, ցու ցակ-
ված ըն կե րու թյուն նե րը, բան կե րը, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն ներն ու կեն սա թո շա կային 
հիմ նադ րամ նե րը քա ջա լեր վում են կի րա ռել: Սա նպաս տա վոր հիմք է նա խա պատ րաս տում դրա 
կի րառ ման սահ ման ներն ը նդ լայ նե լու հա մար: 
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Կա նո նա կար գի ա վե լի լայ նա ծա վալ կի րառ ման հա մար պա հանջ վում է հետևո ղա կան և ին տեն-
սիվ աշ խա տանք մաս նա վոր հատ վա ծում:  Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ի նչ պի սիք 
են ՎԶԵԲ-ը և ՄՖԿ-ն, կանգ նած են դրա տա րած մանն ո ւղղ ված ջան քե րի ա ռա ջին գծում, և այս 
աշ խա տանք նե րի ծա վա լը կա րող է մե ծա նալ պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի միջև ա վե-
լի լայն գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծե լու մի ջո ցով: Խորհր դատ վա կան, տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյան 
ծրագ րե րի մշա կու մը կա րող է լի նել նպա տա կա հար մար տար բե րակ: 

Կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման ո լոր տում առ կա լա վա գույն փոր ձը պա հան ջում է, որ ըն կե րու թյուն-
ներն ու նե նան ոչ գոր ծա դիր ան կախ տնօ րեն ներ: Սա պրո ֆե սի ո նալ գոր ծու նե ու թյան յու րա հա տուկ 
տե սակ է, ո րը պա հան ջում է գի տե լիք ներ և նվիր վա ծու թյուն: Ո րոշ ե րկր նե րում ոչ գոր ծա դիր տնօ-
րեն նե րի ի նս տի տուտ նե րի կամ միա վո րում նե րի ստեղ ծու մը զգա լի ո րեն նպաս տել է կոր պո րա տիվ 
կա ռա վար ման կի րառ ման գոր ծըն թաց նե րին: Նման նա խա ձեռ նու թյու նը Հա յաս տա նում պետք է 
բխի շա հագր գիռ խմ բե րից և հա մախմ բի ա ջակ ցող ա ռա ջա տար կազ մա կեր պու թյուն նե րին: 

  

 Կա ռա վար ման բա րե լավ ման հա ջող ված ջան քե րի հա մար ան հրա ժեշտ են հա
մա կար գաս տեղծ կա ռա վա րիչ ներ: Փո փո խու թյուն նե րը պետք է տե ղի ու նե նան 
մարդ կանց, գոր ծըն թաց նե րի և կա ռուց ված քի մեջ: 

 Կա ռա վա րիչ նե րի օ րա կար գը

•	 Ո	՞ր	 մա	կար	դա	կում	 են	 սկս	վում	 փո	փո	խու	թյուն	նե	րը	 Ձեր	 ըն	կե	րու	թյու	նում՝	 մարդ	կանց,	
գոր	ծըն	թաց	նե	րի՞,	թե՞	կա	ռուց	ված	քի:

•	 Ա	րդյոք	Դուք	ու	նե՞ք	հա	մա	կար	գաս	տեղծ	կա	ռա	վա	րիչ	ներ:

•	 Ի	՞նչ	 չա	փով	է	Ձեր	կազ	մա	կեր	պու	թյան	կա	ռա	վար	ման	պրակ	տի	կա	յում	գե	րա	կա	գոր	ծըն
թաց նե րը:

•	 Գի	տակց	վո՞ւմ	է	ա	րդյոք	կազմակերպական	կա	ռուց	ված	քի	նշա	նա	կու	թյու	նը	ար	դյու	նա	վետ	
վարք ա ռա ջաց նե լու գոր ծում:

 Փո փո խու թյուն նե րը հա ջո ղու թյամբ ա ռաջ մղե լը և ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը բարձ րաց-
նե լը պա հան ջում են հա մա կար գային մո տե ցում, հա կա ռակ դեպ քում փո փո խու թյու նը լիա կա տար 
չի լի նի և չի ներ թա փան ցի ըն կե րու թյան բո լոր շեր տե րը: Սրա հա մար ըն կե րու թյուն նե րին ան հրա-
ժեշտ են « հա մա կարգ կա ռու ցող» վե րին օ ղա կի ա ռն վազն մի քա նի կա ռա վա րիչ ներ: Շատ հա-
յաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի չի հա ջող վում բա րե լա վում մտց նել հա մա կար գաս տեղծ կա ռա վա-
րիչ նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: 

Փո փո խու թյուն նե րը կա րող են մեկ նար կել տար բեր կե տե րից, բայց ի վեր ջո պետք է ան դրա դառ-
նան բո լոր ե րեք են թա բա ղադ րիչ նե րին: Ո րոշ ըն կե րու թյուն նե րում փո փո խու թյուն նե րը սկս վում են 
նոր, ոգևո րու թյամբ լի մարդ կանց աշ խա տան քի ըն դու նե լով, այլ ըն կե րու թյուն նե րում դա կապ-
վում է գոր ծըն թա ցի փո փո խու թյան, ի սկ մյուս նե րում` կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի հետ: 
Ը նդ հա նուր դե ղա տոմս բո լո րի հա մար գո յու թյուն չու նի, բայց կա տա րե լա գործ ման հա ջող ված 
գոր ծըն թացն ի վեր ջո նե րա ռում է բո լոր ե րեք շեր տե րը: 

Կա ռա վար ման հա մա կար գը բա րե լա վե լու ու ղի նե րը կախ ված են ըն կե րու թյան ա ռանձ նա հատ-
կու թյու նից: Կա ռա վար ման` ա ռան ձին վերց րած լա վա գույն փոր ձը նույ նու թյամբ կի րա ռե լը եր-
բեմն ա ղե տա բեր է: Օ րի նակ, ո րոշ հա յաս տա նյան ըն կե րու թյուն ներ նույ նու թյամբ վե րար տադ րում 
են խո շոր ըն կե րու թյուն նե րին հա տուկ ֆի նան սա կան բյու ջե տա վոր ման բարդ գոր ծըն թաց նե րը և 
ա վե լորդ « կոշ տու թյուն» հա ղոր դում ո րո շում նե րի կա յաց ման և այլ գոր ծըն թաց նե րին: Ե րբ գոր-
ծըն թաց նե րը բա վա րար չա փով չեն հա սու նա ցել և հա մադ րե լի չեն կա ռուց ված քի և/ կամ մարդ-
կանց ո րա կա վոր ման հետ, հա մա կար գը դա դա րում է աշ խա տել: 

Հա ջող ված դեպ քե րի հիմ քում, ի վեր ջո, հա մա տե ղե լի կոր պո րա տիվ մշա կույթն է: «Apple»-ի բե-
կում նային շր ջա դար ձը Սթիվ Ջոբ սի կող մից հա մա կար գային մո տեց ման վառ օ րի նակ է: Ըն կե րու-
թյան նո րա րա րա կան մշա կույ թը պահ պան վում է նման մե ծու թյան ըն կե րու թյուն նե րին ոչ հա տուկ, 
շատ օպ տի մալ և ար դյու նա վետ կա ռուց ված քով և գոր ծըն թաց նե րով (այն հա մար վում է «աշ խար-
հի ա մե նա մեծ սկս նակ ըն կե րու թյու նը»):  
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Ցան ցե րը կա րող են լայ նո րեն կի րառ վել կա ռա վար ման պրակ տի կայի 
բարելավման տա րա ծումն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

 Կա ռա վա րու թյան օ րա կար գը 

•	 Արդյո՞ք ցան ցերն ըն կալ վում են որ պես կա ռա վար ման ըն դու նե լի հա մա կար գեր : 

•	 Ինչ պե՞ս կա րող են օգ տա գործ վել պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի և են թա կա ռուց-
վածք նե րի ռե սուրս նե րը ցան ցեր զար գաց նե լու և խթա նե լու հա մար: 

•	 Ինչ պե՞ս կա րե լի է օգ տա գոր ծել Սփյուռ քի ռե սուրս նե րը մաս նա գի տա կան ցան ցե րի հե-
տա գա զար գաց ման և խթան ման հա մար:

 Ցան ցե րը գա ղա փար նե րի և մո տե ցում նե րի տա րած ման հիա նա լի մի ջոց են: Այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ չեն ներդր վել պատ շաճ կա ռա վար ման հա մա կար գե րի տա րած ման ի րա գոր ծե լի մե-
խա նիզմ ներ, ա ռան ձին ար դյու նա վետ մո տե ցում նե րի կի րա ռու մը կշա րու նա կի կրել քաո սային 
բնույթ: Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ցան ցե րը վե րած վել են տար բեր ո լորտ նե րում օ րի նա կե լի 
հա մա կար գե րի տա րած ման կարևոր գոր ծիք: Կա ռա վար ման ո լոր տը նույն պես բա ցա ռու թյուն չէ: 

Ցան ցե րի գոր ծարկ ման տրա մա բա նու թյու նը հա մա տե ղե լի չէ «հ րա մայել և վե րահս կել» տի պի մո-
տե ցում նե րի հետ, դրանք հիմն ված են մաս նա կից նե րի միջև հո րի զո նա կան փո խազ դե ցու թյան 
վրա: Պե տու թյու նը կա րող է լի նել մաս նա կից նե րից ըն դա մե նը մե կը և, պար տա դիր չէ, որ լի նի 
կենտ րո նա կան հան գույ ցը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ցան ցե րի ար դյու նա վետ գոր ծարկ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ են մաս նա վոր և պե տա կան հատ ված նե րի գոր ծըն կե րու թյան մո դել ներ: 

Պե տու թյու նը կա րող է գոր ծուն դե րա կա տա րու թյուն ու նե նալ ցան ցե րում: Կա ռա վար ման հա մա-
կար գե րի տա րած ման հա մար պա հանջ վում է ցան ցի ան դամ նե րի միջև ա վե լի խո րը փո խազ դե-
ցու թյուն: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է ձևա վո րել հա մա պա տաս խան հար թակ ներ, որ տեղ 
կխ րա խուս վեն նման փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Սա, իր հեր թին, պա հան ջում է ու շադ րու թյան 
կենտ րո նա ցում, մաս նա գի տա ցում և փոխվս տա հու թյուն, ին չը բա ցա կա յում է այ սօր վա շատ ցան-
ցե րում: Հնա րա վոր հար թակ նե րի օ րի նակ ներ են մաս նա գի տա կան մի ու թյուն նե րը/ա սո ցիա ցիա-
նե րը, ո լոր տային խոր հուրդ նե րը կամ մի ու թյուն նե րը, կա ռա վա րիչ նե րի մր ցույթ նե րը, սե մի նար նե-
րը, կա ռա վա րիչ նե րի հա մա ժո ղով նե րը, կա պե րի հաս տատ ման միջ նոր դու թյու նը: Պե տու թյու նը և 
մաս նա վոր հատ վա ծի ա ռա ջա տար ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են կա ռա վար ման պրակ տի կայի 
թե ման դարձ նել նման ցան ցե րի օ րա կար գային քն նարկ ման ա ռար կա: 

Ցան ցե րը շատ հար մար են հայ կա կան սփյուռ քի չօգ տա գործ ված նե րու ժի գոր ծարկ ման հա մար: 
Շոտ լան դիայի և Չի լիի կող մից  կա ռա վա րիչ նե րի սփյուռ քի ցան ցե րի պրակ տի կան ցույց է տա-
լիս պե տու թյան նա խա ձեռ նու թյան և ա ջակ ցու թյան դե րը այն պի սի ցան ցե րի ստեղծ ման և զար-
գաց ման գոր ծում, ո րոնք բա րե լա վում են կա ռա վար ման մշա կույ թը և հա մա կար գե րը տվյալ ե րկ-
րում: Այս հա ջող նա խա ձեռ նու թյուն նե րում որ պես կա ռա վար չա կան գի տե լիք նե րի և սո ցիա լա կան 
կա պի տա լի փո խանց ման ար դյու նա վետ մե խա նիզմ ներ լայ նո րեն կի րառ վում էին ո ւղ ղոր դու մը 
(մենթորինգը) և ան դա մու թյու նը կոր պո րա տիվ խոր հուրդ նե րում: Հայ կա կան ցան ցե րի մեծ մա-
սը ներ կա յումս չու նի այդ պի սի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ ներ և ա վե լի շուտ հույ սը դնում է «ա վե-
լի թույլ» և չհա մա կարգ ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րի վրա: Մաս նա գի տաց ված ա սո ցիա ցիա նե-
րի ձևա վոր ման վեր ջերս նկատ վող մի տու մը վկա յում է դրա կան տե ղա շար ժի մա սին, ո րը դեռևս 
պետք է լրաց վի նոր, ա վե լի ար դյու նա վետ նա խա ձեռ նու թյուն նե րով: Այս պի սի ծրագ րե րից մե կը 
նա խա տե սում է խթա նել խո շոր կոր պո րա ցիա նե րի ա վագ ղե կա վար օ ղակ նե րում  աշ խա տող 
սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ցան ցի ստեղծ ման գա ղա փա րը` ու շադ րու թյու նը սևե ռե լով կա պե րի 
միջ նոր դու թյան, ո ւղ ղորդ ման և գի տե լիք նե րի փո խանց ման վրա13: 

13 Առաջարկը մշակվել է EV Consulting-ի կողմից Գերմանիայի Միջազգային համագործակցության գործա-
կալության համար 2011թ.-ի վերջում Սփյուռքից Հայաստան OՈՒՆ  ներգրավման համատեքստում: 
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 Պե տու թյան կող մից գոր ծա րար ո լոր տում բա րե լա վում նե րի խրա խու սու մը և 
պարգևատ րու մը կն պաս տի պատ շաճ կա ռա վար ման պրակ տի կայի տա րած մա նը 
ե րկ րում 

Կա ռա վա րու թյան օ րա կար գը 

•	 Կա րո՞ղ է ա րդյոք կա ռա վա րու թյու նը օ րի նա կե լի կա ռա վար ման պրակ տի կայի խրա-
խուս ման կեն սու նակ հար թակ ձևա վո րել:

•	  Կա րո՞ղ է կա ռա վար ման գնա հա տու մը դառ նալ չա փո րո շիչ պե տա կան ա ջակ ցու թյան 
տար բեր ծրագ րե րի և ար տո նու թյուն նե րի շնորհ ման ժա մա նակ:

 Պե տա կան մա կար դա կով ար դյու նա վետ կա ռա վար ման պրակ տի կա ու նե ցող ըն կե րու թյուն նե րի 
խրա խու սու մը հա վե լյալ մո տի վա ցիա է: Այն կն պաս տի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի բա րե լավ-
ման գոր ծըն թա ցի տա րած մա նը ե րկ րի տն տե սու թյան բո լոր ճյու ղե րում:  

Գոր ծա րար կա ռա վար ման բնա գա վա ռում գե րա զան ցու թյան մր ցա նակ նե րի օգ նու թյամբ կա րե-
լի է ու նե նալ նկա տե լի ազ դե ցու թյուն, ե թե դրանք մշակ վեն և ի րա կա նաց վեն ը ստ մի ջազ գային 
լա վա գույն չա փա նիշ նե րի: Բիզ նե սում գե րա զան ցու թյան մր ցա նակ ներ տր վում են շատ ե րկր նե-
րում: Դրանց մեծ մա սը ֆոր մալ բնույթ է կրում և այն քան էլ չի ար տա հայ տում գնա հատ ված ըն-
կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման ի րա կան պատ կե րը: Կան մի քա նի լա վա գույն օ րի նակ ներ, ո րոնք 
դար ձել են մո տի վա ցիայի ազ դե ցիկ մի ջոց ներ զար գաց ման և ա ջակ ցու թյան գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի հա մար: Սին գա պու րի Ա ռևտ րի և ար դյու նա բե րու թյան նա խա րա րու թյանն ա ռըն թեր «Spring 
Singapore» բիզ նե սի զար գաց ման գոր ծա կա լու թյան կող մից ի րա կա նաց վող բիզ նե սում գե րա-
զան ցու թյան մր ցա նա կա բաշ խու թյու նը հան դի սա նում է ա ռա վել նշա նա կա լի օ րի նակ նե րից մե կը, 
ո րը հայտ նի է կա ռա վար ման մր ցու նակ հա մա կար գե րի խթան ման գոր ծում իր ու նե ցած հա ջո ղու-
թյուն նե րով: 

Օ րի նա կի մի ջո ցով ազ դե ցու թյուն կա րե լի է ա պա հո վել ոչ միայն ճա նաչ ման մի ջո ցով: Գնա հատ-
ման գոր ծըթ նա ցը ի նք նին կա րող է վե րած վել ի նք նաքնն ման և հա մադր ման գոր ծըն թա ցի: 

Մո տի վա ցիան կա րե լի է մե ծաց նել՝ գե րա զան ցու թյան ճա նա չու մը կա պե լով պե տա կան ա ջակ ցու-
թյան ո րոշ ծրագ րե րի հետ: Ձեռ նար կու թյուն նե րի զար գաց ման ա ջակ ցու թյան սխե մա նե րը ը նդ-
գրկ ված են  ար տա հան ման խթան ման և ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան կա ռա վա րու-
թյան մո տեց ման մեջ: Ըն կե րու թյուն նե րում կա ռա վար ման բա րե լա վու մը չա փա զանց կարևոր է, 
որ պես զի այս ա ջակ ցու թյունն ո ւղղ վի ա վե լի ար գա սա բեր ո լորտ ներ: Այն կա րե լի է խթա նել պե-
տա կան ա ջակ ցու թյան սխե մա նե րը (զար գաց ման վար կեր, վար կային ե րաշ խիք ներ, դրա մաշ-
նորհ ներ) կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման բնա գա վա ռում գե րա զան ցու թյան հետ կա պե լու մի ջո-
ցով: Այս  քա ղա քա կա նու թյան մեջ կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե լավ ման՝ որ պես չա փա զանց 
կարևոր գոր ծո նի նե րա ռու մը կն պաս տի պատ շաճ հա մա կար գե րի տա րած մա նը՝ հատ կա պես 
ՓՄՁ-նե րում:

 

Ար տա քին գոր ծա կալ նե րի ներգ րա վու մը կա րող է հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րին 
ըն ձե ռել կա ռա վար ման ո լոր տի գե րիշ խող մի տում նե րին ծա նո թա նա լու հնա րա
վո րու թյուն և տա րա ծել լա վա գույն փոր ձը:

 Կա ռա վա րիչ նե րի օ րա կար գը 

•	 Արդյոք Ձեր ըն կե րու թյունն ու նի՞ թարմ գա ղա փար նե րի կամ ար տա քին տե սա կե տի կա-
րիք իր կա ռա վա րու մը բա րե լա վե լու հա մար: 

•	 Արդյոք կա րո ղա նո՞ւմ եք ի նք նու րույն որ դեգ րել լա վա գույն փոր ձը:

•	  Փոր ձո՞ւմ եք գտ նել հնա րա վո րու թյուն ներ՝ Ձեր գոր ծըն կեր նե րի, փոր ձա գետ նե րի և 
խորհր դա տու նե րի օգ նու թյամբ ծա նո թա նա լու փոր ձով ա պա ցուց ված կամ նո րա րա րա-
կան հա մա կար գե րի:
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 Ներ կա յումս դժ վար է գե րագ նա հա տել կա ռա վար ման ո լոր տում հայե ցա կար գեր ձևա վո րող հա-
մայն քի (կա ռա վար ման խորհր դա տու ներ, ո լոր տային և գոր ծա ռույթ նե րի մա սով փոր ձա գետ ներ, 
տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րեր, ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ) դե րը կա ռա վար ման 
լա վա գույն փոր ձի տա րած ման գոր ծում: Այս ար տա քին մաս նա կից ներն ու նեն տար բեր ո լորտ նե-
րում ու ըն կե րու թյուն նե րում ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի և փոր ձի բազ մա շերտ և 
լայն շր ջա նակ:  Ա վե լին, փո խազ դե ցու թյան ի րենց ցան ցե րի և կա պե րի օգ նու թյամբ նրանք նպաս-
տում են կա ռա վար ման տար բեր գոր ծիք նե րի և հա մա կար գե րի շր ջա նա ռու թյանն ու տա րած մանը: 

Հա յաս տա նում կա ռա վար չա կան խորհր դատ վու թյու նը դան դաղ, բայց հաս տա տուն կեր պով 
ա ճում է իր պրակ տի կայով և կարևո րու թյամբ: Այ դու հան դերձ, այն դեռևս հե ռու է գոր ծա րար հա-
մայն քում լայ նո րեն կի րառ վող պար տա դիր գոր ծիք դառ նա լուց: Տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյան 
մի ջազ գային ծրագ րե րը նշա նա կա լի դեր են ու նե ցել կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից հա մա կար-
գե րը բազ մա թիվ ՓՄՁ-նե րի հա մար հա սա նե լի դարձ նե լու գոր ծում: Դրանց դերն ա ռանց քային 
է ար տա քին փոր ձի օգ տա գոր ծու մը կա տա լի զաց նե լու ա ռու մով և դրանք պետք է ա վե լի ու ա վե-
լի հիմն վեն տե ղա կան մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի ձևա վոր ման և հայ կա կան ու տե ղա կան 
խորհր դա տու նե րի միջև գոր ծըն կե րու թյան խթան ման վրա: Մի ջազ գային փոր ձա գետ նե րին հրա-
վի րե լու և խորհր դատ վու թյան վար ձավ ճար նե րի սուբ սի դա վոր ման ծրագ րե րը, ի նչ պի սին է Վե-
րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի TAM/BAS ծրա գի րը, հան դի սա նում են մո դել-
ներ, ո րոնք ա պա ցու ցել են ի րենց ար դյու նա վե տու թյու նը:   

Ըն կե րու թյուն նե րում պրո ֆե սի ո նալ կա ռա վա րիչ նե րին ղե կա վար ման բարձր օ ղա կի պաշ տոն-
նե րում նշա նա կե լու շնոր հիվ կա րե լի է մե ծաց նել ար տա քին խորհր դա տու նե րի, փոր ձա գետ նե րի 
և գոր ծըն կեր նե րի նկատ մամբ պա հան ջար կը` պայ մա նա վոր ված կա ռա վար ման տար բեր գոր-
ծիք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան բարձ րաց մամբ: Այ սու հան դերձ, կա ռա վար չա կան  
խորհր դատ վու թյան ո լորտն ին քը ևս պետք է ջան քեր գոր ծադ րի հմ տու թյուն նե րի և փոր ձա ռու-
թյան սրըն թաց ձևա վոր ման ո ւղ ղու թյամբ, որ պես զի կա րո ղա նա բա վա րա րել այդ պա հան ջար կը: 

Չ նա յած ա ռա ջա տար ե րկր նե րում ա կա դե միա կան շր ջա նակ ներն ու նեն ա ռանց քային դեր փո փո-
խու թյուն նե րի խթան ման գոր ծում, Հա յաս տա նում այս դե րը նշա նա կա լի չէ՝ պայ մա նա վոր ված կր-
թու թյան բո վան դա կու թյան և պրակ տի կայի միջև առ կա հս կա յա կան խզ մամբ: Կա ռա վար ման լա-
վա գույն հա մա կար գե րը պետք է ան հրա ժեշ տա բար ար մա տա վոր վեն բիզ նես կր թու թյան հա մա-
կար գում: Ա կն կալ վում է, որ Հա յաս տա նում գոր ծա րար ո լոր տի կր թու թյուն ի րա կա նաց նող ա ռա-
ջա տար բու հե րը կին տեգ րեն ո լոր տի լա վա գույն փոր ձի բա ղադ րիչ նե րը լսա րա նում ներ կա յաց վող 
տե սու թյան մեջ: Սա հնա րա վո րու թյուն կտա ու նե նալ շր ջա նա վարտ ներ, ով քեր կներ կա յաց նեն 
ա վե լի լավ ի րա զեկ ված և գի տե լիք նե րով հա րուստ ա պա գա կա ռա վա րիչ նե րի նոր սե րունդ: 

 

Բա րե լա վու մը կա րող է սկիզբ առ նել ըն կե րու թյան որևէ կոնկ րետ գոր ծառ
նա կան ո լոր տում. ո ղջ ըն կե րու թյու նում վեր ջի նիս տա րած ման ու նա կու թյունն 
ա ռանց քային է: 

Կա ռա վա րիչ նե րի օ րա կար գը 

•	 Ու նե՞ք կազ մա կեր պու թյան մի մա սում գրանց ված հա ջո ղու թյու նը մյուս մա սե րում ևս 
կրկ նե լու մե խա նիզմ: 

•	 Արդյո՞ք ձեր կազ մա կեր պու թյան ներ քին հա ղոր դակց ման ու ղի նե րը ար դյու նա վետ են 
գոր ծում: 

•	 Արդյո՞ք կա ռա վա րիչ նե րը խրա խուս վում են ո ղջ ըն կե րու թյան մասշ տա բով նոր գա ղա-
փար նե րի տա րած ման հա մար: 

 Բա րե լավ ման ծրագ րե րը հազ վա դեպ են տե ղի ու նե նում միան գա մից ո ղջ ըն կե րու թյու նում: Սո-
վո րա բար փո փո խու թյուն նե րին ո ւղղ ված ջան քե րը սկիզբ են առ նում հիմ նա կան գոր ծառ նա կան 
ո լորտ նե րից մե կում, որ տեղ շատ կարևոր է ու նե նալ հա մա պա տաս խան մտա ծո ղու թյամբ կա ռա-
վա րիչ ներ: Մեկ ո լոր տում տե ղի ու նե ցած հա ջո ղու թյան ըն դու նու մը այդ հա ջո ղու թյու նը ո ղջ ըն կե-
րու թյան մա կար դա կով տա րա ծե լու պլա նի մեկ նար կային կետն է: 
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Բա րե լավ ված պրակ տի կայի տա րա ծու մը ըն կե րու թյան մա կար դա կով ի րա կա նաց նե լու նպա տա-
կով հար կա վոր են ո ւղ ղորդ ված ջան քեր՝ ի ներ ցիայի և կազ մա կեր պա կան ան կա րո ղու թյան դեմ 
պայ քա րե լու ո ւղ ղու թյամբ:  Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րին հա տուկ չէ բա րե լավ ված պրակ տի կայի 
ա րագ կլա նու մը՝ ի ներ ցիայի և կա ռա վա րիչ նե րի՝ այդ պրակ տի կան կի րա ռե լու ու նա կու թյան պա-
կա սի հետևան քով: Կան կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լա վում նե րի ներդր ման չհա ջող ված 
փոր ձե րի բազ մա թիվ օ րի նակ ներ, նույ նիսկ կա ռա վա րիչ նե րի լիա կա տար հանձ նա ռու թյան պա-
րա գա յում: Ան հա ջո ղու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ոչ միայն տար բեր մա կար դակ նե րի 
ղե կա վար նե րի կան խամ տած ված բոյ կո տով, այլ ա վե լի շուտ հա մա կար գային ճկու նու թյան, գի-
տե լիք նե րի և մո տի վա ցիայի պա կա սով:   

Սո վո րա բար ա րագ ար դյունք ներ ստաց վում են ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի բա րե լա վու-
մից, սա կայն ա վե լի հա մա պար փակ փո փո խու թյուն նե րի հա մար ան հրա ժեշտ են աս տի ճա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ: Ֆի նան սա կան կար գա պա հու թյու նը, ար դյու նա վետ հաշ վետ վու թյուն նե րի հա-
մա կար գը ա պա հո վում են այլ գոր ծառ նու թյուն նե րի կար գա պա հու թյու նը և հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը պա հանջ նե րին, ի նչ պես նաև պրակ տի կայի բա րե լա վու մը: Տե ղա կան փոքր ու մի ջին 
ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար բա րե փո խում նե րի ծրագ րե րը բնա կան և հար մար է սկ սել հենց ֆի-
նանս նե րի գոր ծա ռույ թից: Կա ռա վար ման են թա հա մա կար գե րի հե տա գա կա տա րե լա գործ ման, 
դրանք այլ գոր ծառ նու թյուն նե րով տա րած ման և բա րե լավ ման հա մար ան հրա ժեշտ է միա վո րել 
աշ խա տանք նե րը և դրանք հա մա հունչ դարձ նել ո ղջ ըն կե րու թյան մա կար դա կով: Օ րի նակ՝ ռե-
սուրս նե րի պլա նա վոր ման ՏՏ հա մա կարգ (ERP) ներդ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա պա տաս-
խա նեց նել ըն կե րու թյան բո լոր գոր ծառ նա կան ո լորտ նե րը: Այն, սո վո րա բար, հա ջո ղու թյամբ է 
ներդր վում, ե րբ ըն կե րու թյու նում ար դեն ի սկ աս տի ճա նա բար զար գա ցել է կա տա րե լա գործ ված 
ՏՏ հա մա կար գե րի շա հա գործ ման մշա կույթ: 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ. ԱՊԱԳԱ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ 

Հա յաս տա նում կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լա վու մը պա հան ջում է պե տա կան և մաս նա-
վոր հատ վա ծի հա մա տեղ ներ դաշ նակ ջան քե րի գոր ծադ րում: Այդ ջան քե րը պետք է ո ւղղ ված 
լի նեն կա ռա վար ման կա տա րե լա գործ ված պրակ տի կայի մո տի վաց մա նը, սեր ման մա նը և տա-
րած մա նը: Պե տու թյան կող մից մր ցակ ցու թյու նը խթա նե լու ջան քե րի գոր ծադ րու մը և ա նուղ ղա-
կի խթան նե րի գոր ծար կու մը միայն այն դեպ քում ար դյու նա վետ կեր պով կմո տի վաց նեն ըն կե րու-
թյուն նե րին, ե րբ վեր ջին ներս ի րենց հեր թին սե փա կան ջան քերն ո ւղ ղոր դեն ար տա քին և ներ քին 
ճն շում նե րի մե խա նիզմ նե րով փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման խրա խուս մա նը: ԱԱԿ-նե րի 
մուտ քը հայ կա կան շու կա խթա նե լու և բիզ նես կր թու թյու նը ար մա տա պես բա րեշր ջե լու պե տու-
թյան դե րա կա տա րու մը կամ րապնդ վի մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի կող մից սե փա կան պրո ցես-
նե րի և կոր պո րա տիվ հա մա կար գե րի վե րա զին մամբ, ի նչ պես նաև լա վա գույն մարդ կային ռե-
սուրս նե րի ներգ րավ մամբ: Լա վա գույն փոր ձը մե կու սա ցու մից զերծ պա հե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է, որ պես զի գոր ծարկ վեն տա րած ման ար դյու նա վետ մե խա նիզմ ներ, ո րոնց թվում են մաս նա գի-
տա կան ցան ցե րը, լա վա գույն ըն կե րու թյուն նե րի ճա նա չու մը և խրա խու սու մը, փո փո խու թյան այն-
պի սի ար տա քին մաս նա կից նե րի ներգ րա վու մը, ի նչ պի սիք են կա ռա վար չա կան խորհր դա տու նե-
րը, փոր ձա գետ նե րը, բիզ նե սի զար գաց ման ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րը, ի նչ պես նաև ըն-
կե րու թյուն նե րի միջև կա ռա վար ման լավ պրակ տի կա նե րի շուրջ փոր ձի փո խա նակ ման հա մար 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: 

Որ պես մեկ նար կային կետ կա րող է ծա ռայել պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի կա ռու ցո ղա-
կան և հետևո ղա կան ե րկ խո սու թյու նը: Նշ վա ծը են թադ րում է հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն ներ, որ 
ոչ թե պար տադր վում են վերևից, այլ հիմն վում են միկ րո մա կար դա կում ի րա կա նաց ման հա մար՝ 
այս պես կոչ վող «ա ռաջ նոր դու թյան օ ջախ նե րի» վրա: Այս հա մա գոր ծակ ցու թյու նը դուրս կգա պե-
տա կան-մաս նա վոր հատ ված նե րի ա վան դա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սահ ման նե րից և կմիա-
վո րի այս եր կու ո լորտ նե րը՝ ի շահ ը նդ հա նուր ա ռա քե լու թյան և կոնկ րետ ա ռա ջադ րանք նե րի: 
Ա ռաջ նորդ ման և փո փո խու թյուն նե րի այս մո դե լը, հնա րա վոր է, չա պա հո վի ա րագ ար դյունք ներ, 
սա կայն այն ա վե լի հիմ նա վոր է ազ դե ցու թյան և կա յու նու թյան տե սա կե տից:    
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Հա յաս տա նում կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լավ ման հա մար ա ռանց քային գոր ծոն ներ ե ն՝ 

•	 հար	ցադ	րում	ներ	 կա	տա	րե	լու	 մշա	կույ	թի	 ձևա	վո	րու	մը,	 որ	 բաց	 է	 դրա	կան	 փո	փո	խու
թյուն նե րի ըն դուն ման հա մար,

•	 	ցածր	 ռիս	կայ	նու	թյան	փոր	ձար	կում	նե	րի	 հա	մար	ան	հրա	ժեշտ	կա	րո	ղու	թյուն	նե	րի	 ձևա
վո րու մը, 

•	 հա	մադ	րե	լի	մի	ջա	վայ	րե	րում	խն	դիր	նե	րի	լու	ծում	փնտ	րե	լու	և	բա	վա	րար	չա	փով	ար	տա
քին գոր ծըն կեր նե րի ներդ րում նե րից օ գտ վե լու ու նա կու թյան ձևա վո րու մը,

•	 	Կա	ռա	վար	ման	պրակ	տի	կայի	հա	ջոր	դա	կան	ի	նո	վա	ցիա	ի	րա	կա	նաց	նող	սերն	դի	ձևա	վո
րու մը: 

Հա ջո ղու թյան ազ դակ նե րը

 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լա վու մը աս տի ճա նա կան և եր կա րա ժամ կետ գոր ծըն թաց է: 
Հա ջո ղու թյու նը կգ նա հատ վի ոչ թե ա ռան ձին ցու ցա նիշ նե րով, այլ ճիշտ ու ղու վրա գտն վե լը վկա-
յա կո չող նշան նե րի առ կա յու թյամբ: Ա մե նաակ նա ռու նշա նը կլի նի պե տա կան և մաս նա վոր հատ-
ված նե րի միջև, ի նչ պես նաև հենց գոր ծա րար հա մայն քի ներ սում տե ղի ու նե ցող ե րկ խո սու թյան 
բո վան դա կու թյան և ֆոր մա տի բա րե փո խու մը: Ար դյու նա վե տու թյան և ար տադ րո ղա կա նու թյան 
խն դիր նե րի, նոր կառավարման գաղափարների գե րակշ ռու մը պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված-
նե րի ե րկ խո սու թյու նում ա ռա ջըն թա ցի ազ դա կի լավ օ րի նակ է:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1: ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ 

Տն տե սա կան բա րե կե ցու թյան հե նա սյու նե րի վեր լու ծու թյունն ի րա կա նաց վում է պրոֆեսոր 
Մ.Պորտերի կողմից մշակված հետևյալ հայե ցա կար գի հի ման վրա: 

Մակրոտնտեսական մրցունակություն

Սոցիալական ենթա-
կառուցվածքներ և 

քաղաքական ինստիտուտներ

Մակրոտնտեսական 
քաղաքականություն

Միկրոտնտեսական մրցունակություն

Միկրոտնտեսական 
գործարար 

միջավայրի որակ

Քլաստերային 
զարգացման 
մակարդակ

Ընկերությունների 
գործառնական և 

ռազմավարության 
արդյունավետություն

Մ
րց

ու
նա

կո
ւթ

յո
ւն

Բարեկեցություն

Արտադրողա-
կանու թյուն

Ժառանգություն

Աղ բյուր` ՀՏՖ, Մ. Պոր տեր և հա մա հե ղի նակ ներ, 2007թ.

 Հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյունն ի րա կա նաց վել է ը նտր ված հա մադ րե լի ե րկր նե րի խմ բի հի ման 
վրա: Ար տադ րո ղա կա նու թյան մա սով կա տար վել է հա մե մա տու թյուն եր կու ե րկր նե րի` Իս րայե լի և 
Իռ լան դիայի հետ: Նման հա մե մա տու թյու նը հիմ նա վոր վում է այս ե րկր նե րի և Հա յաս տա նի միջև 
առ կա մի շարք նմա նու թյուն նե րով` բնակ չու թյան փոքր քա նակ, սահ մա նա փակ բնա կան ռե սուրս-
ներ, Սփյուռ քի առ կա յու թյուն: 

Մր ցու նա կու թյան բո լոր մյուս հե նա սյու նե րը հա մե մատ վում են տա րա ծաշր ջա նի մյուս ե րկր նե-
րի` Ա դր բե ջա նի և Վրաս տա նի հետ` հատ կո րո շե լու տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի ա ռա ջըն թա ցում 
առ կա տար բե րու թյուն նե րը: Մակ րոտն տե սա կան կա տա րո ղա կա նի ը նտր ված ցու ցա նիշ նե րը հա-
մադր վում են 3 խո շոր խմ բե րի` Արևե լյան Եվ րո պայի, Ա ՊՀ-ի և Մի ջին Արևել քի ե րկր նե րի հետ:

 Հա յաս տա նի մր ցու նա կու թյան և տն տե սա կան կա տա րո ղա կա նի դի նա մի կան ներ կա յաց ված 
է հիմ նա կա նում 2005թ. և 2010թ. կա տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րի հետ հա մե մա տու թյան ներ քո: 
2005թ.-ն ը նտր վել է որ պես բա զային տա րի, քա նի որ գտն վում է ե րկ նիշ տն տե սա կան ա ճի փու լի 
և տն տե սա կան ճգ նա ժա մի « մեջ տե ղում»: Ա վե լին, ՀՏՖ-ի կող մից Հա յաս տա նի մր ցու նա կու թյան 
գնա հա տու մը  ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց վել է 2005թ.-ին: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ  
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Հե տա զո տու թյան խն դի րը մի ջին և խո շոր ըն կե րու թյուն նե րում կա ռա վար ման մո տե ցում նե րի 
գնա հա տումն էր Հա յաս տա նում` այն հա մե մա տե լով հա մաշ խար հային կա տա րո ղա կա նի հետ: 
Իռ լան դիայի Հան րա պե տու թյու նը դի տարկ վել է ի բրև  հա մե մա տու թյան հա մար ը նտր ված հիմ-
նա կան եր կիր: 

Հա մաշ խար հային ար դյունք նե րին հա մա պա տաս խա նե լու հա մար, Հա յաս տա նում կա ռա վար-
ման մո տե ցում նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա վա քագր ման գոր ծում հիմք է ըն դուն վել Կա-
ռա վար ման հա մաշ խար հային հարց ման (World Management Survey) մե թո դա բա նու թյու նը, հե-
տա զո տու թյան մի ջազ գային նա խա գիծ, ո րը գլ խա վո րում է Լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան դպ-
րո ցի, Սթեն ֆոր դի, Հար վար դի և Քեմբ րի ջի հա մալ սա րան նե րի ա ռա ջա տար դա սա խոս նե րի 
միա վո րու մը (մե թո դա բա նու թյունն ի սկզ բա նե մշակ վել է «Մք քին զի ը նդ Քոմ փա նի»-ի կող մից): 
Հետազոտության մեթոդաբանության հիմքում հարցման արդյունքների գնահատման գործիքն է, 
այն է՝ զրույցի տեսքով հարցազրույցներ, որոնցով կառավարման մոտեցումները գնահատվում 
էին 18 առանցքային ուղղություններով` 1-ից (վատագույն փորձ) 5 (լավագույն փորձ) գնահատման 
սանդղակով: Վերջիններս խմբավորվել են կառավարման երեք հստակ ուղղություններով` 
գործառ նական կառավարում, թիրախների կառավարում և մարդկային ռեսուրսների կառավա-
րում (Պատ կեր 4-19): Ըն կե րու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի կա ռա վար ման ը նդ հա նուր գնա հա տա-
կա նը չափ վել է`  մի ջի նաց նե լով հա մախմբ ված մի ջին գնա հա տա կան նե րը բո լոր 18 ո ւղ ղու թյուն-
նե րով: Ե րկ րի գնա հա տա կա նը հե տա զո տու թյան մեջ նե րառ ված բո լոր ըն կե րու թյուն նե րի գնա-
հա տա կան նե րի մի ջինն է:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐ 2-1. Հարցման թեմաները և արծարծված  հարցերի շրջանակը

Կառավարման  
մոտեցումների բնագավառ

Կառավարման մոտեցումների 
ուղղությունները

1. Օպտիմալ արտադրության ներդրում 

2. Օպտիմալ արտադրության ներդրման տրամաբանական 
հիմք 

3. Գործընթացների ձևակերպում և բարելավում

4. Գործառնական կատարողականի հսկողություն

5. Գործառնական կատարողականի գնահատում

6. Կատարողականի շուրջ երկխոսություն

7. Թիրախային ցուցանիշների տեսակը և 
հավասարակշռվածությունը 

8. Թիրախային ցուցանիշների փոխկապակցվածությունը

9. Թիրախային ցուցանիշների ժամանակային հորիզոնը 

10. Թիրախային ցուցանիշների դժվարութոյւնը 

11. Նպատակների հստակությունը և համադրելիությունը

12. Հետևանքների կառավարում

13. Մարդկային կապիտալի կառավարում

14. Բարձր կատարողական ենթադրող մշակույթի ստեղծում

15. Տաղանդավոր կադրերին պատշաճ տեղի հատկացումը

16. Տաղանդների խրախուսում և բարձր կատարողական ունե-
ցողներին առաջխաղացման հնարավորության ընձեռում

17. Աշխատողների համար առաջարկվող յուրահատուկ 
առավելությունների ձևակերպում

18. Տաղանդավոր կադրերին պահպանում

Գործառնական 
կառավարում

Թիրախների 
կառավարում

Մարդկային 
ռեսուրսների 
կառավարում
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 Հարց ման ը նտ րան քը կազմ ված է ար դյու նա բե րու թյան տար բեր ճյու ղե րը ներ կա յաց նող 52 մի-
ջին և խո շոր ար տադ րա կան ըն կե րու թյուն նե րից (ա վե լի քան 30 աշ խա տող ու նե ցող) (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 
ՊԱՏ ԿԵՐ 2-2):  

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐ 2-2. Հայաստանում ընկերությունների բաշխումը ըստ ոլորտների` 
կառավարման վերաբերյալ հարցման շրջանակներում

34.6%Սնունդ և խմիչքներ

19.2%Ճարտարագիտություն

11.5%Տեքստիլ և գորգագործություն

9.6%Դեղագործություն և քիմիական 
արդյունաբերություն

9.6%Շինանյութերի արտադրություն

5.8%Հանքարդյունաբերություն

9.6%Այլ

 

Աղ բյուր`  EV վեր լու ծու թյուն

 Հար ցումն ան ցկաց վել է մի ջի նը 50 րո պե տևո ղու թյամբ հե ռա խո սային հար ցազ րույց նե րի մի-
ջո ցով` հիմ նա կա նում տնօ րեն նե րի, ար տադ րու թյան ղե կա վար նե րի կամ վե րին օ ղա կի այլ կա-
ռա վա րիչ նե րի հետ, ով քեր ի րա զեկ են ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի ա մե նօ րյա կա ռա վար ման 
հար ցե րին: Հար ցազ րույց ներն ան ցկաց վել են մաս նա գի տա կան բարձր ո րակավորում ու նե ցող 
հե տա զո տող նե րի կող մից` փո խա դարձ ստու գող հար ցե րի հա մա կարգ ված շար քի մի ջո ցով: Կա-
ռա վար ման աս պա րեզ նե րից յու րա քան չյու րի քն նար կու մը մեկ նար կել է թե մայի շուրջ ը նդ հան րա-
կան բնույ թի հար ցով և շա րու նակ վել զրույ ցի տես քով` հա ջոր դող հար ցե րի մի ջո ցով վերջ նա կան 
գնա հա տա կա նը ճշ տե լու հա մար:

 Հարց ված նե րից ա նա չառ պա տաս խան ներ ստա նա լու նպա տա կով  հար ցազ րույց նե րի ըն թաց-
քում կի րառ վել է «կրկ նա կի ան տե ղյակ, կրկ նա կի գնա հատ ված» ե ղա նա կը:  «Կրկ նա կի ան տե-
ղյակ» մե թո դով  ան ցկաց ված հար ցազ րույ ցը են թադ րում է, որ կա ռա վա րիչ նե րը ծա նոթ չեն գնա-
հատ ման սանդ ղա կին, ի սկ հար ցազ րույցն ան ցկաց նող նե րին կոն տակ տային ան ձի ա նու նից և 
տվյալ նե րից բա ցի, ըն կե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ նախ նա կան որևէ տե ղե կու թյուն ներ չեն տրա-
մադր վել: Հարց ման այս մե թո դը բա ցա ռում է կա ռա վար չի ան հա տա կան ըն կալ ման կամ հար-
ցազ րույցն ան ցկաց նող նե րի կար ծի քի ազ դե ցու թյու նը վերջ նա կան գնա հա տա կան նե րի վրա: Բո-
լոր հար ցազ րույց նե րը «կրկ նա կի գնա հատ վել են»: Մինչ հար ցազ րույցն ան ցկաց նող հիմ նա կան 
ան ձը վա րել և գնա հա տել է այն, խմ բի ե րկ րորդ ան դա մը լուռ հետևել է դրան և այն ան կախ ձևով 
գնա հա տել: Այս մո տե ցու մը նվա զեց նում է  նաև հար ցազ րույցն ան ցկաց նող յու րա քան չյուր ան ձի 
ան հա տա կան ըն կա լում նե րի ազ դե ցու թյու նը վերջ նա կան գնա հա տա կա նի վրա: Ո րա կի վե րահս-
կո ղու թյունն ա պա հով վել է հար ցազ րույ ցի ըն թաց քի վե րա բե րյալ ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ 
հա վա քե լու,  հար ցազ րույ ցի օ րը, ժա մը և հար ցազ րույցն ան ցկաց նո ղի տվյալ նե րը գրան ցե լու, 
ի նչ պես նաև ամ բողջ հար ցազ րույ ցը ձայ նագ րե լու մի ջո ցով:   
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3: ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ինչ պես քն նարկ վել էր ա վե լի վաղ, Հա յաս տա նում կա ռա վար ման վե րա բե րյալ World Management 
Survey-ի հի ման վրա ան ցկաց ված հարց ման հետ մեկ տեղ, ան ցկաց վել էր օ ժան դակ  հար ցում`  
ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման ժա մա նա կա կից հա մա կար գե րի և մո տե ցում նե րի վերավերյալ 
36 տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը  ստու գե լու հա մար: Ստաց ված 
հիմ նա կան ար դյունք նե րը վեր լուծ ված են 4-րդ գլ խում, ի սկ հարց ման ը նտ րան քի վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը ներ կայց վում են հա ջոր դիվ: 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐ 3-1. Ձեռնարկությունների բաշխումն ըստ աշխատողների թվի

 

501-1000
3%

151-500
17%

51-150
31%

<50
44%

1001-5000
5%

Աղ բյուր` EV վեր լու ծու թյուն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐ 3-2. Ձեռնարկությունների բաշխումն ըստ  2011թ. հասույթի

$ 100,001-$ 500,000
12%

$ 500,001-$ 1 մլն.
12%

$ 1 մլն.-$ 10 մլն.
50%

$10 մլն.-$ 100 մլն.
12%

$ 100 մլն.-$ 1 մլրդ.
3%

$ 20,001-$ 100,000
11%

 
Աղ բյուր` EV վեր լու ծու թյուն
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐ 3-3. Հարցված ձեռնարկությունների բաշխումն ըստ մրցակցային դաշտի

 

Միջազգային 
մրցակցություն

39%

Ներքին շուկայում այլ տեղական 
ընկերությունների հետ 

մրցակցություն
25%

Ներքին շուկայում, տեղական և 
օտարերկրյա ընկերությունների 

հետ մրցակցություն
36%

Աղ բյուր` EV վեր լու ծու թյուն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐ 3-4. Հարցված ձեռնարկությունների բաշխումն ըստ տնտեսության 
ոլորտների 

Մշակող 
արդյունաբերություն

 28%

Մեծածախ և 
մանրածախ առևտուր

11%

Ֆինանսական և մասնագիտացված 
բիզնես ծառայություններ

25%

ՏՏ և 
հեռահաղորդակցություն

19%

Այլ
17%

Աղ բյուր` EV վեր լու ծու թյուն 
Ն շում.  այլ ո լորտ նե րը նե րա ռում են գյու ղատն տե սու թյու նը, հյու րա նոց նե րը և ռես տո րան նե րը, տրանս պոր տը և լո գիս տի կան, 
ճա նա պար հոր դու թյու նը և զբո սաշր ջու թյու նը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4: ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

ԱԱԿ Անդրազգային կորպորացիա

ԱԱՀ Ավելացված արժեքի հարկ

ԱՄԿ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

ԱՄՀ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ

ԱՊՀ Անկախ պետությունների համագործակցություն 

ԱՎԾ Հայաստանի Հանրապետության  ազգային վիճակագրական ծառայություն

ԳՊ Գնողունակության պարիտետ

ԿՀՀ Կառավարման համաշխարհային հարցում 

ԿՀՑ Կատարողականի հիմնական ցուցանիշներ 

ՀԱԱ Համախառն ավելացված արժեք

ՀԱԵ Համախառն ազգային եկամուտ

ՀԲ Համաշխարհային բանկ

ՀԶՑ Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշներ

ԿԲ ՀՀ կենտրոնական բանկ

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՄՄ Հեռահաղորդակցության միջազգային միության

ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք

ՀուՄ Հետազոտություններ և մշակումներ

ՀՏՖ Համաշխարհային տնտեսական ֆորում

ՄԱԱԶՀ Միացյալ ազգերի առևտրի և զարգացման համագումար

ՄՀԶ Մրցունակության համաշխարհային զեկույց

ՄՀՑ Մրցունակության համաշխարհային ցուցիչ

ՄՖԿ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա 

ՎԶԵԲ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ

ՏՀԶԿ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

ՏՀՏ Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ 

ՏՄՊՊՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով  

ՏՏ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

ՓՄՁ Փոքր և միջին ձեռնարկություններ

ՓՄՁ ԶԱԿ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային 
կենտրոն

ՕՈՒՆ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ
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