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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Ռի կար դո Հաուս ման

 Հար վար դի հա մալ սա րա նի Մի ջազ գային զար գաց ման կենտ րո նի տնօ րեն 
 Հար վար դի Քե նե դի դպ րո ցի տնտե սա կան զար գաց ման պրո ֆե սոր

2007 թվա կա նին Հա մաշ խար հային բանկն իր հեր թա կան հրա պա րա կում ե րից մե կում Հա յաս տա-
նը ներ կա յաց րեց որ պես « Կով կա սյան վագր»: Այ դու հան դերձ, Հա յաս տա նի ա րագ ա ճող տնտե սու-
թյու նը հե տա գա տա րի նե րին լուրջ վնաս ներ կրեց հա մաշ խար հային ճգնա ժա մի պատ ճա ռով: 

Ինչ պես նշվել է սույն զե կույ ցում, 21-րդ դա րի ա ռա ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի տնտե սա կան ա ճի 
մեծ մա սը պայ մա նա վոր ված էր շի նա րա րու թյան և ոչ ար տա հա նե լի ո լորտ նե րի վե րել քով: Սա կայն 
հայ կա կան սփյուռ քի կող մից դրա մա կան փո խան ցում ե րի կտ րուկ կրճա տու մը և դրան հա ջոր դող 
2008 թվա կա նի ճգնա ժամ ա վե լաց րե ցին ճն շու մը տնտե սու թյան վրա` ստի պե լով եր կա րա ժամ ետ 
ա ճի ֆի նան սա վոր ման այլ ե ղա նակ ներ փնտ րել: Սա ա կն հայտ դար ձավ հատ կա պես հա մաշ խար-
հային ճգնա ժա մի ըն թաց քում, երբ եր կի րը բախ վեց տնտե սա կան ան կման ան խու սա փե լի խնդ րին:

 Հա մա ձայն սույն զե կույ ցի՝ Հա յաս տա նի՝ կա յուն և հա մընդգր կուն աճ ա պա հո վե լու մար տահ րա-
վեր նե րը ա ռնչ վում են տնտե սու թյան հիմ քե րի փո փո խու թյա նը: Ա րագ և եր կա րա ժամ ետ ա ճի 
հաս նե լու, միա ժա մա նակ գոր ծազրկու թյան ցածր մա կար դակ ունե նա լու և ուղեղ նե րի ար տա հոս-
քը վե րաց նե լու հա մար Հա յաս տա նը պետք է կենտ րո նա նա իր տնտե սու թյան ըն դար ձակ ման վրա` 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան մամբ այլ շու կա ներ մտ նե լու մի ջո ցով: 

Ադր բե ջա նի և Թուր քիայի հետ փակ սահ ման ներն, ան շուշտ, Հա յաս տա նի` ար տա հա նե լի ար դյու-
նա բե րա կան ո լորտ նե րի ը նդ լայն ման հիմ ա կան խո չըն դոտ ներն են: Միև նույն ժա մա նակ, մինչև 
քա ղա քա կան խնդ րին լու ծում տա լը տտ և այլ ծա ռա յու թյուն նե րի ա ճող ո լորտ նե րը կա րող են ար-
տա սահ մա նյան շու կա ներ մուտ քի հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծել, քա նի որ վեր ջին նե րիս հա մար 
փո խադր ման ծախ սե րը խն դիր չեն հան դի սա նում: 

Գ լո բա լի զա ցիայի շրջա նում հայ կա կան սփյուռ քը Հա յաս տա նի հա մար ար ժե քա վոր ակ տիվ է՝ 
օ տա րերկ րյա շու կա նե րի մուտ քի տե սան կյու նից: վեր ջերս ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյու նը 
ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես են Սփյուռ քի մեծ ցան ցե րը տնտե սա կան հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ-
ծում զար գա ցող երկրնե րի հա մար: Օ րի նակ, միգ րանտ նե րը սո վո րա բար ստեղ ծում են ցան ցեր` մի-
ջազ գային ա ռև տուրն ու կա պի տա լի հոս քե րը խթա նե լու հա մար: Նմա նա պես ար տա գաղ թող նե րը 
մեծ դեր են խա ղում այն գոր ծըն թաց նե րում, ո րոնց մի ջո ցով ի րենց երկրնե րը նոր ապ րանք նե րի 
ար տա հան մանն ուղղված ար դյու նա վետ գի տե լիք ներ են ձեռք բե րում: 

Հա յաս տա նի ազ գային մրցու նա կու թյան զե կույ ցի այս նոր հրա պա րա կու մը տրա մադ րում է կա-
ռա վա րու թյան, քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի, մաս նա վոր ո լոր տի և ամ բողջ հա սա րա կու թյան 
միջև երկ խո սու թյան խթան ման հա մար ան հրա ժեշտ ճշգ րիտ վեր լու ծու թյուն: Նմա նա տիպ երկ խո-
սու թյու նը կա րող է Հա յաս տա նին հա ջորդ տաս նա մյա կի ըն թաց քում վե րա դարձ նել կա յուն և հա-
մընդգր կուն ա ճի ուղու վրա:
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 ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

Ա ճի հրա մա յա կա նը

 Գոր ծազրկու թյու նը, աղ քա տու թյունն ու ար տա գաղ թը այ սօր Հա յաս տա նի ա մե նա լուրջ սո ցիա լա-
կան մար տահ րա վեր ներն են: Այս պա րա գա յում տնտե սու թյան մրցու նա կու թյան ցու ցա նիշ կա րող է 
հա մար վել տնտե սու թյան՝ հա մե մա տա բար բարձր վար ձատ րու թյամբ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման 
ու դրանց պահ պան ման կա րո ղու թյու նը: Ար տադ րո ղա կա նու թյու նը, որ սահ մա նում է ռե սուրս նե րի 
օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, երկ րի մրցու նա կու թյան ան կյու նա քարն է: Ար տադ րո ղա կա-
նու թյան ա ճը պետք է ուղեկց վի տնտե սա կան ա ճով, այ լա պես այն կա րող է հան գեց նել զբաղ վա-
ծու թյան կրճատ ման:

Մրցու նա կու թյան քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տում տնտե սու թյան զար գաց ման թի րա խային 
վի ճա կը (այ սու հետ՝ սահ ման վում է որ պես «տնտե սու թյան թի րա խային վի ճակ» կամ տԹվ) են-
թադ րում է հիմ ա կան մրցա կից երկրնե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կի հետ ունե ցած 
ճեղք ված քի զգա լի կրճա տում և յու րա քան չյուր աշ խա տու նակ ան ձի հա մար հա մա պա տաս խան 
վար ձատ րու թյամբ աշ խա տան քի առ կա յու թյուն, ո րը կբա ցա ռի զուտ տնտե սա կան պատ ճառ նե րից 
բխող ար տա գաղ թը:

Հ ՆԱ ա ճի տեմ պը շատ մեծ դե րա կա տա րում ունի. այս պես` ե թե 7% մի ջին տա րե կան ա ճի դեպ քում 
թի րա խային վի ճա կին հնա րա վոր է հաս նել 10 տա րում, ա պա ՀՆԱ 10% ա ճը նույն ար դյունք նե-
րը կա րող է ա պա հո վել մինչև 2016 թվա կա նը: Հա յաս տա նի տնտե սու թյան ներ կայիս ա ճի տեմ պի 
պա րա գա յում՝ 3-4%, տնտե սու թյու նը տԹվ-ին կհաս նի 2040 թվա կա նին:

 Հա յաս տա նի ներդրում ե րի ա ճի սահ մա նա փա կում ե րը 

Եր կա րա ժամ ետ հատ վա ծում ա ճի բարձր տեմ պեր ա պա հո վե լու Հա յաս տա նի մար տահ րա վե րը 
վե րա ճում է բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյամբ կա պի տա լի մեջ մե ծա մասշ տաբ ներդրում եր ա պա-
հո վե լու մար տահ րա վե րի: Սա պա հան ջում է ներդրում ե րի ա ճի բո լոր ա ռանց քային խո չըն դոտ-
նե րի ա ռանձ նա ցում և չե զո քա ցում: Այդ պի սի սահ մա նա փա կում ե րի վեր լու ծու թյան հա մար մենք 
կի րա ռել ե նք լայն տա րա ծում գտած «Ա ճի ախ տո րոշ ման» գոր ծի քը, ո րը մշակ վել և հրա պա րակ-
վել է Հաուս մա նի, Ռոդ րի կի և վե լաս կոյի կող մից: Ներ կա յաց վող վեր լու ծա կան հեն քը « նեղ տեղ» 
հան դի սա ցող խո չըն դոտ նե րը սահ մա նում է որ պես «ա ռանց քային սահ մա նա փա կում եր» (binding 
constraints) և դրանց ա ռանձ նաց ման հա մա լիր մո տե ցում է ա ռա ջար կում:

 վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ մարդ կային կա պի տա լի զար գաց ման ցածր ո րա կը Հա յաս տա-
նի տնտե սու թյան «ա ռանց քային սահ մա նա փա կում ե րից» է: Քա նա կա կան ա ռու մով Հա յաս տա նը 
կրթ ված մարդ կանց պա կաս չու նի: Աշ խա տու ժի հետ կապ ված խն դիր ներն ար մա տա պես կապ ված 
են ո րա կի հետ: տնտե սու թյան կող մից պա հանջ վող և ներ կայիս կրթա կան հա մա կար գի կող մից 
փաս տա ցի ա ռա ջարկ վող աշ խա տու ժի ո րակ նե րի միջև է ա կան ճեղք վածք կա:

Չ նա յած նշա նա կա լի թե րու թյուն նե րին՝ ը նդ հա նուր են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման մա կար-
դա կը ա ռանց քային սահ մա նա փա կում ե րի թվին չի պատ կա նում: տրանս պոր տային սահ մա նա փա-
կում ե րը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ունեն Հա յաս տա նի տնտե սու թյան վրա, սա կայն վեր ջի նիս 
ազ դե ցու թյու նը դժվար է դա սա կար գել որ պես ա ճի ա ռանց քային սահ մա նա փա կում:

 Միկ րո ռիս կե րի կա ռա վար ման մեջ կար գա վոր ման ձա խո ղում ե րը ա ռանց քային սահ մա նա-
փա կում է տնտե սու թյան հա մար: Մրցակ ցու թյան ոչ հա վա սար դաշ տը Հա յաս տա նում բիզ նե սի 
ա ճին և ձեռ նե րե ցու թյա նը խո չըն դո տող է ա կան գոր ծոն է: Ստ վե րային տնտե սու թյու նը ստեղ ծում 
է բազ մա շերտ ան բա րեն պաստ ար տա քին ազ դե ցու թյուն ներ և՛ ըն կե րու թյուն նե րի, և՛ երկ րի մա կար-
դակներով:

 Հա յաս տա նի տնտե սա կան զար գա ցու մը մուտք է գոր ծել այն պի սի ժա մա նա կա հատ ված, որ տեղ 
ար տա հա նու մը հան դի սա նում է հե տա գա ա ճի շար ժիչ ուժը: Այ դու հան դերձ, Հա յաս տա նի արտա-
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հան ման կա ռուց ված քը բնու թագրվում է ցածր կա տա րե լա գործ վա ծու թյամբ: ՕՈՒՆ-ի ներգրավումը 
տնտե սու թյան մեջ նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման օ րա կար գի մի մասն է:

 Հա յաս տա նի զար գաց ման մար տահ րա վեր նե րը ֆի նան սա կան հա մա կար գում

 Հա յաս տա նում ֆի նան սա կան խո րու թյան ցու ցա նի շը գրե թե վեց ան գամ զի ջում է հա մաշ խար-
հային մի ջին մա կար դա կին: Սա վկա յում է այն մասին, որ, Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար-
գի զար գաց ման ուղին ան հա մա սեռ է: Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գի ան հա մա սե ռու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է բան կային ո լոր տի ճն շող գե րակշ ռու թյամբ: 

Հա յաս տա նում ներ քին խնայո ղու թյուն նե րի մա կար դա կը բա վա կա նին ցածր է և հիմ ա կա նում 
կար ճա ժամ ետ բնույթ է կրում: «Եր կար փո ղե րի» պա կա սը առ կա ներդրում ե րը ուղ ղում է կար-
ճա ժամ ետ ծրագ րե րին: Ա կն կալ վում է, որ կեն սա թո շա կային հա մա կար գի բա րե փո խու մը երկ րում 
կնպաս տի խնայո ղու թյուն նե րի ժամ ե տայ նու թյան եր կա րաց մա նը: Այ նուա մե նայ նիվ, միայն կեն-
սա թո շա կային բա րե փո խու մը բա վա րար չէ ներ քին խնայո ղու թյուն նե րի զգա լի ա ճի հա մար: 

Ֆի նան սա վոր ման տո կո սադ րույք նե րը զգա լի ազ դե ցու թյուն են ունե ցել Հա յաս տա նում ներդրու-
մային դի նա մի կայի վրա, սա կայն, այս կա պը խզ վել է ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի ըն թաց-
քում: Հա յաս տա նում պարտ քային ֆի նան սա վոր ման ծախսն արտացոլվում է միայն վարկերի 
տոկոսադրույքներով: վեր ջինս ֆի նան սա վոր ման ծախ սի վե րա բե րյալ ոչ ամ բող ջա կան պատ կեր 
է տա լիս, քա նի որ այ լընտրան քային ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի առ կա յու թյու նը խիստ սահ մա նա-
փակ է: 

Ա ճի հիմ ա կան խո չըն դո տը ֆի նան սա կան հա մա կար գի միա կող մա նի ու թյունն է: վեր ջինս թույլ չի 
տա լիս ունե նալ տնտե սու թյան տար բեր հատվածների կա րիք նե րին հար մա րեց ված բազ մա տե սակ 
գոր ծիք ներ: 

Ա ճի ա ռանց քային սահ մա նա փա կում ե րի վե րա ցու մը

 Սահ մա նա փա կում ե րի միջև ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ սահ մա նե լը և ը նտր ված ա ռանց քային 
սահ մա նա փա կում ե րի վե րաց ման վրա կենտ րո նա նա լը թույլ կտա գործ ունենալ փոք րա թիվ 
խնդիր նե րի հետ: Հա զա րա վոր խն դիր նե րի վրա ջան քեր թա փե լու փո խա րեն` փո փո խու թյուն-
ներ ի րա կա նաց նե լու օ րա կար գը պետք է կենտ րո նա ցած լի նի մաս նա վոր ո լոր տի զար գաց մանն 
ուղղված փոք րա թիվ ա ռաջ նային կա րիք նե րի վրա:

ՀՄԶ-ն առանձնացրել է չորս հիմ ա կան ո լորտ նե րը, ո րոնք այ սօր խո չըն դո տում են ա ճը՝ սահ-
մա նա փա կե լով տնտե սու թյու նում ա վե լի ար տադ րո ղա կան և խո շո րա մասշ տաբ ներդրում ե րը: Թե՛ 
պե տա կան, թե՛ մաս նա վոր ո լորտ նե րի փո փո խու թյուն նե րի օ րա կարգն ը նդ գր կում է քա ղա քա կա-
նու թյուն նե րի հետևյալ չորս խո շոր ուղ ղու թյուն նե րը: 

Ա ճի սահ մա նա փա կում ե րի վե րաց ման օ րա կարգ

Անկատար մրցակցային 
միջավայր

Հնարավորությունների 
բացահայտման պակաս

Մարդկային կապիտալի ոչ 
բավարար որակ

Միաչափ ֆինանսական 
համակարգ

Պետություն-մասնավոր հատված փոփոխությունների օրակարգը

Գործունեության արդար 
դաշտի ստեղծումը 

Արդյունաբերական 
քաղաքականությունը

Կրթության մեջ խոշոր 
ներդրումները

Ֆինանսական համակարգի 
զարգացումը
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 Հա վա սար և թա փան ցիկ մի ջա վայ րի ստեղծ ման հա մար հնա րա վոր ռազ մա վա րա կան ուղ ղու-
թյուն ներն են « միա ժա մա նա կյա մո տե ցում ե րը» և « փու լային մո տե ցում ե րը»: Միա ժա մա նա կյա 
մո տե ցու մը կա րող է կի րառ վել հա մա կող մա նի մե կան գա մյա վար չա կան բա րե լավ ման կամ հա ջոր-
դա կան մի ջամ տու թյուն նե րի տես քով: Փու լային մո տե ցու մը դի տար կում է եր կու հնա րա վոր ուղ ղու-
թյուն՝ ո լորտ առ ո լորտ մո տե ցում կամ այ լընտրան քային ո լոր տի ստեղծ ման մո տե ցում: 

Նոր ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը նա խա ձեռ նում է նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի բա-
ցա հայտ ման գոր ծըն թաց ներ՝ ներգրա վե լով մաս նա վոր և պե տա կան ո լոր տի ա ռանց քային շա-
հա ռու նե րին: Մաս նա վոր-պե տա կան հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան հար թակ նե րը կհան գեց նեն 
միաս նա կան տես լա կա նի, ռազ մա վա րու թյան և հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա-
նը: Քա ղա քա կա նու թյան նպա տակն է ա վե լաց նել ներ կայիս կա րո ղու թյուն նե րը միջ նա ժամ ետ 
հատ վա ծում (Հո րի զոն 1 և 2 ո լորտ ներ) և խթա նել բարձր ա վե լաց ված ար ժեք ունե ցող կարևո րա-
գույն ո լորտ նե րի ա ճի նե րու ժը եր կա րա ժամ ե տում (Հո րի զոն 3):

 Բարձ րա գույն կրթու թյան վե րա փո խու մը են թադ րում է ար մա տա պես նոր մո տե ցում, ո րի դեպ-
քում կրթու թյու նը կդառ նա ազ գային գա ղա փար և մրցակ ցային ա ռա վե լու թյան ան կյու նա-
քար: Ա նհ րա ժեշտ է ստեղ ծել ա ռա ջա տար հաս տա տու թյուն նե րի սեգմենտ, որի դերը մացած 
զանգվածային սեգմենտների համար լավագույն միջազգային բովանդակությունը «թարգմանելն» 
է: Ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նա ցու մը եր կու հնա րա վոր ուղի նե րով կա րող է ըն թա նալ. (1) տար-
բե րակ ված մո տե ցում, ո րը կենտ րո նաց նում է մի ջամ տու թյուն նե րը փոք րա թիվ գե րա զան ցու թյան 
կենտ րոն նե րի ստեղծ ման և ամ բողջ հա մա կար գով մեկ ար դյունք նե րի տա րած ման մեջ, և (2) 
չտար բե րակ ված մո տե ցում, ո րը են թադ րում է ա վե լի հա մա չափ զար գա ցում կրթա կան տա րած քի 
բո լոր հատ ված նե րում:

 Հա յաս տա նի տնտե սա կան ա ճի հա մար չա փա զանց կարևոր է ա ռողջ բազ մա չափ ֆի նան սա կան 
հա մա կար գը, ո րը կա ռա ջար կի կար ճա ժամ ետ և եր կա րա ժամ ետ, պարտ քային, բաժնեմաս-
նակցային և քվա զիբաժնեմասնակցային գոր ծիք նե րի ընտրա նի: Նմա նա տիպ ֆի նան սա կան հա-
մա կար գի ստեղծ ման ռազ մա վա րա կան տար բե րակ ներն ե ն.

-  Պարտ քով գեր բեռն ված հատ վա ծի պարտ քի մա կար դա կի կրճա տում կա պի տա լի շու կա նե-
րի, բաժնեմասնակցային (equity) և քվա զիբաժնեմասնակցային (quasi-equity) գոր ծիք նե րի 
զար գաց ման մի ջո ցով,

-  Բարձր ռիս կային ըն կե րու թյուն նե րի հա մար մշակ ված ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե րի 
մշա կում կա ռա վա րու թյան/ դո նոր նե րի երաշ խի քով ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի ը նդ լայն-
ման, նո րա րա րու թյան ֆի նան սա վոր ման, «հ րեշ տակ-ներդրող նե րի» ա կումբ նե րի ստեղծ-
ման մի ջո ցով,

-  Կա ռա վար ման հա մա կար գե րի բա րե լա վում ո րա կի և գե րա զան ցու թյան ստան դարտ նե րի, 
մաս սա յա կան վե րա պատ րաս տում ե րի և բիզ նես ա ջակ ցու թյան մե խա նիզմ ե րի մի ջո ցով:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Զե կույ ցի հրա պա րա կու մը հա մընկ նում է այն պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ, երբ տնտե սա կան 
ա ճի յու րա քան չյուր տո կո սային կե տը կրի տի կա կան նշա նա կու թյուն ունի Հա յաս տա նի հա մար: 
Ազգային օ րա կար գի ա ռաջ նային խն դիրն է դառ նում կա յուն և եր կա րատև ա ճի ուղի նե րի ո րո նու-
մը: Սուր կա րի քի ճնշ ման տակ կար ճա ժամ ետ ար դյունք նե րի վրա կենտ րո նա ցու մը և ա վան դա-
կան ֆիս կալ ու դրա մա վար կային գոր ծիք նե րի մի ջո ցով տնտե սա կան ակ տի վու թյան ժա մա նա կա-
վոր խթա նու մը գայ թակ ղու թյուն է դառ նում: Մենք պետք է խու սա փենք այս ծու ղա կից և փո խա րե-
նը հաս կա նանք ա ճը խո չըն դո տող հիմ ա րար գոր ծոն նե րը: Սա պա հան ջում է մեր տնտե սա կան 
հա մա կար գի կա ռուց ված քային բնու թագ րիչ նե րի վեր հան մանն ուղղված հետևո ղա կան մտա վոր 
ջան քեր և ա ճի հրա մա յա կա նի հա մա տեքս տում դրանց դի տար կում: Այս զե կույ ցը նմա նա տիպ 
մտա վոր ջան քե րի մաս է կազ մում: 

Առաջին հերթին, զեկույցը չափում է աճի տարբեր սցենարների ազդեցությունները սոցիալ-
տնտեսական և ժողովրդագրական գործոնների վրա: տնտե սու թյան կարևո րա գույն մար տահ րա-
վերն է դառ նում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի հետևան քով կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի 
ա պա հո վու մը և ո լորտ նե րի միջև աշ խա տու ժի շար ժի ա պա հո վու մը՝ զբաղ վա ծու թյան մա կար դա-
կը պահ պա նե լու հա մար: Ե րկ րորդ հեր թին, զե կույցն օգ տա գոր ծում է ա ճի ախ տո րոշ ման գոր ծի-
քա կազմ՝ եր կա րա ժամ ետ ա ճը զսպող սահ մա նա փա կում ե րը բա ցա հայ տե լու հա մար: վեր ջինս 
ի րե նից ներ կա յաց նում է ներդրու մային ակ տի վու թյան և ֆի նան սա վոր ման այ լընտրանք նե րի վրա 
ազ դող բազ մա կի գոր ծոն նե րի խոր քային վեր լու ծու թյուն: վեր լու ծու թյու նը վեր է հա նել ա ճի չորս 
ա ռանց քային սահ մա նա փա կում եր: Սրանք այն ուղ ղու թյուն ներն են, ո րոնց ան հրա ժեշտ է ուղ-
ղել հետևո ղա կան և զանգ վա ծային մի ջամ տու թյուն ներ, տնտե սու թյան ա ճի նե րու ժը գոր ծար կե լու 
հա մար: Եր րորդ հեր թին, զե կույ ցը ռազ մա վա րա կան ընտրու թյուն ներ է ա ռա ջար կում՝ այս չորս 
ա ռանց քային սահ մա նա փա կում ե րը հաս ցե ագ րե լու և վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ: Հա վա տա րիմ 
մա լով Հա յաս տա նի մրցու նա կու թյան զե կույ ցի ձևա չա փին՝ մենք չենք ներ կա յաց նում քա ղա քա-
կա նու թյան ա ռա ջար կու թյուն ներ, այլ ա ռա ջար կում ե նք ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն նե ր, ո րոնք 
շեշ տադ րում են հան րային և մաս նա վոր ո լորտ նե րում կա յաց վե լիք կրի տի կա կան ո րո շում ե րը: 
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Մրցու նակ դառ նա լու հա մար Հա յաս տա նը տևա կան ժա մա նա կա հատ ված պետք է 
բարձր տնտե սա կան աճ ապահովի:

 Գոր ծազրկու թյու նը, աղ քա տու թյունն ու ար տա գաղ թը այ սօր Հա յաս տա նի ա մե նա լուրջ սո ցիա լա կան 
մար տահ րա վեր ներն են: Այս պա րա գա յում տնտե սու թյան մրցու նա կու թյան ցու ցա նիշ կա րող է հա-
մար վել տնտե սու թյան՝ հա մե մա տա բար բարձր վար ձատ րու թյամբ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման ու 
դրանց պահ պան ման կա րո ղու թյու նը: Ար տադ րո ղա կա նու թյու նը, որ սահ մա նում է ռե սուրս նե րի օգ-
տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, երկ րի մրցու նա կու թյան ան կյու նա քարն է1: Մրցու նա կու թյու նը 
խթա նող ար տադ րո ղա կա նու թյու նը ոչ միայն ներ կա պա հին զբաղ ված նե րի, այլև՝ տնտե սու թյան մեջ 
յու րա քան չյուր աշ խա տու նակ ան ձի ար տադ րո ղա կա նու թյունն է: Ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը պետք 
է ուղեկց վի տնտե սա կան ա ճով, այ լա պես այն կա րող է հան գեց նել զբաղ վա ծու թյան կրճատ ման: 
ո ւս տի, մրցու նա կու թյան մար տահ րա վերն ունի եր կու բաղ կա ցու ցիչ՝ ար տադ րո ղա կա նու թյան մար-
տահրա վեր և աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման մար տահ րա վեր: Այս եր կու խն դիր նե րը միա ժա մա նակ 
հաս ցե ագ րե լու միայն մեկ ը նդ հան րա կան լու ծում կա, այն է՝ կա յուն և տևա կան տնտե սա կան ա ճը: 

Մրցու նա կու թյան կարևո րա գույն, օ րա կար գային խն դիր նե րից է ար տադ րո ղա կա նու թյան շար ժիչ 
ուժերն ա ռանձ նաց նե լը և ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճին ուղղված ռազ մա վա րու թյուն ներ մշա կե-
լը: Միև նույն ժա մա նակ ար տադ րո ղա կա նու թյու նը մրցու նա կու թյան քա ղա քա կա նու թյան կող մե րից 
մեկն է միայն, քա նի որ այլ հա վա սար պայ ման նե րի դեպ քում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը կա րող 
է նպաս տել նաև զբաղ վա ծու թյան կրճատ մա նը: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նում տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ա ռանց քային թե ման ար-
տադ րո ղա կա նու թյան և զբաղ վա ծու թյան միջև հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պա նում է, ի նչ պես 
նաև, աշ խա տան քի ա ճող ար տադ րո ղա կա նու թյան և նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման պա րա գա-
յում, տնտե սու թյան ա րագ ար ձա գան քի ա պա հո վու մը: վեր ջին ներս Հա յաս տա նում տնտե սա կան 
ա ճի և մրցու նա կու թյան գլ խա վոր մար տահ րա վեր ներն են:

Գ ծա պատ կեր 1-1: Ու սում ա սի րու թյան շրջա նակ նե րը

Արտադրողականության 
մարտահրավեր

Կառուցվածքային փոփոխությունների 
մարտահրավեր

Մա
կր

ոմի
ջա

վա
յր

ի 
գո

րծ
ոն

նե
ր

Մ
իկ

րո
մի

ջա
վա

յր
ի 

գո
րծ

ոն
նե

ր
Աշխատատեղերի 

ստեղծման 
մարտահրավեր

Մրցունակության մարտահրավերներ

Կայուն բարձր տնտեսական աճի 
մարտահրավեր 

Հ ՆԱ ա ճի մա կար դա կը չա փա զանց բարձր դե րա կա տա րում ունի. տա րե կան ա ճի տեմ-
պի նույ նիսկ 0.1% փո փո խու թյու նը կա րող է մեկ տա րով հե տաձ գել նպա տա կային ցու-
ցա նիշ նե րի ա պա հո վու մը:

Մրցունակության քաղաքականությունը պետք է նպատակադրի այնպիսի տնտեսական վիճակ, 
որը են թադ րում է հիմ ա կան մրցա կից երկրնե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կի հետ ունե-

1 Porter M. E., 1990. “The Competitive Advantage of Nations”

ԳԼՈՒԽ 1. ԱՃԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ
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ցած ճեղք ված քի զգա լի կրճա տում և յու րա քան չյուր աշ խա տու նակ ան ձի հա մար հա մա պա տաս-
խան վար ձատ րու թյամբ աշ խա տան քի առ կա յու թյուն, ո րը կբա ցա ռի զուտ տնտե սա կան պատ-
ճառ նե րից բխող ար տա գաղ թը: 2013-14թթ. Հա յաս տա նի ազ գային մրցու նա կու թյան զե կույ ցի 
շրջա նակ նե րում զար գաց ման այս մա կար դա կը սահ ման վում է որ պես տնտե սու թյան թի րա խային 
վի ճակ (տԹվ): տԹվ մո դելն օգ տա գոր ծում է ժո ղովր դագ րա կան և տնտե սա կան ար ժեք նե րի ցու-
ցա նիշ նե րը և դրանց հի ման վրա մո դե լա վո րում թի րա խային ա ճի տեմ պե րը: Ար դյուն քում ստաց-
ված տնտե սու թյան ա ճի տեմ պը ար տադ րո ղա կա նու թյան և գոր ծազրկու թյան ցան կա լի կամ թի րա-
խային մա կար դակ նե րին հաս նե լու հա մար պա հանջ վող ա ճի նվա զա գույն մա կար դակն է: 

տԹվ մո դե լի ե լա կե տային սցե նա րում գոր ծազրկու թյան մա կար դա կի և ար տադ րո ղա կա նու թյան 
մի ջին տա րե կան ա ճի տեմ պի թի րա խային ցու ցա նիշ նե րը են թադր վել են հա մա պա տաս խա նա բար 
6% և 5%: որ պես նոր մի ջան կյալ ցու ցա նիշ է ներ մուծ վում և սահ ման վում « զուտ միգ րա ցիայի նե-
րու ժը», ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է միայն տնտե սա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված միգ րա-
ցիայի զուտ հոս քե րը: Ենթադրվում է, որ միգրացիայի տնտե սա կան գոր ծոն նե րից են բա րե կե ցու-
թյան մա կար դա կը և գոր ծազրկու թյու նը2: տնտե սու թյան թի րա խային վի ճա կում զուտ միգ րա ցիայի 
նե րու ժը պետք է հա վա սար լի նի զրոյի: Ել նե լով այս հիմ ա կան ենթադրություններից՝ մո դե լը հաշ-
վար կում է տնտե սու թյան թի րա խային վի ճա կին հաս նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը` կախ ված տնտե-
սա կան ա ճի տեմ պից: 

Ս տորև ներ կա յաց ված գծա պատ կերն ար տա ցո լում է տԹվ մո դե լի տրա մա բա նու թյունն ու ա ռանց-
քային ուղեր ձը: Ե թե տնտե սու թյունն ա ճի տա րե կան 9.6% տեմ պով, ա պա այն ար դեն 2016 թվա կա-
նին կա րող է հաս նել թի րա խային վի ճա կին, ո րը են թադ րում է 6% գոր ծազրկու թյան մա կար դակ և 0% 
զուտ միգրացիայի նե րուժ: Հա յաս տա նի տնտե սու թյան ներ կայիս ա ճի տեմ պի պա րա գա յում՝ 3-4%, 
տնտե սու թյու նը տԹվ-ին կհաս նի 2040 թվա կա նին: ՀՆԱ ա ճի տեմ պը շատ մեծ դե րա կա տա րում 
ունի. այս պես` ե թե 7% մի ջին տա րե կան ա ճի դեպ քում թի րա խային վի ճա կին հնա րա վոր է հաս նել 10 
տա րում, ա պա ՀՆԱ 10% ա ճը նույն ար դյունք նե րը կա րող է ա պա հո վել արդեն 2016 թվա կա նին: Ա վե-
լին, ա ճի տեմ պի նույ նիսկ 0.1% փո փո խու թյու նը կա րող է մեկ տա րով կրճա տել տԹվ-ին հաս նե լու 
հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

տԹվ-ին հաս նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը եր կա րաձ գե լու գի նը միգ րա ցիայի հա վե լյալ հոսքն ու 
ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կի վատ թա րա ցում է, ին չը վտան գում է հե տա գա տնտե սա կան զար գա-
ցում ու սրում ազ գային ան վտան գու թյան հիմ ա հար ցե րը: 

Գ ծա պատ կեր 1-2: ՏԹՎ մո դե լի ար դյունք նե րը 
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ՏԹՎ-ին հասնելու տարին
 

Աղ բյուր՝ EV վեր լու ծու թյուն

2 Այսուհետ սույն զեկույցում ներկայացված միգրացիայի մոդելավորված ցուցանիշը վերաբերում է միայն տնտեսական 
գործոններով պայմանավորված արտագաղթի հոսքերին` ներառյալ բարեկեցության ցածր և գործազրկության բարձր 
մակարդակները: Իրականում Հայաստանում արտագաղթի պատճառները տարաբնույթ են և ներառում են այնպիսի 
ոչ տնտեսական գործոններ, ինչպիսիք են սոցիալական արդարությունը, աշխարհաքաղաքական ռիսկերը և այլն: 
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Ժո ղովր դագ րու թյունն ու աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը տնտե սա կան ա ճը 
պայ մա նա վո րող կարևո րա գույն գոր ծոն նե րից են: 

Ս տորև ներ կա յաց ված գծա պատ կերն ամ փո փում է տԹվ մո դե լի տրա մա բա նու թյունն, ի նչ պես նաև 
մուտ քային և ել քային ցու ցա նիշ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: տնտե սա կան ա ճի նե րու ժը մո դե-
լա վոր ված է որ պես ել քային ցու ցիչ` հիմ վե լով ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի և աշ խա տան քի 
ար տադ րո ղա կա նու թյան վրա: 

Գ ծա պատ կեր 1-3: ՏԹՎ մո դե լի տրա մա բա նու թյու նը

Ամբողջ բնակչությունը

Մուտքային ցուցանիշներ

Ելքային ցուցանիշներ

Աշխատանքային 
տարիքի բնակչությունը

Տնտեսական ակտի-
վության մակարդակ

Տնտեսապես ակտիվ 
բնակչությունը 

Գործազրկության 
մակարդակ

Զբաղվածների 
թվաքանակը

ՀՆԱ իրական աճի 
տեմպը

Արտադրողականության 
մակարդակ

Աշխատանքային տարիքի 
բնակչության մաս նա  բաժինը 

ամբողջ բնակչության մեջ

Բնակչության 
բնական աճը

Զուտ միգրացիայի
ներուժ

Բ նա կան ա ճի վատ թա րա ցող ցու ցա նիշ ներն ը նդ գծում են միգ րա ցի ոն հոս քե րի ա ճող 
կարևո րու թյու նը Հա յաս տա նի աշ խա տա շու կա յում:

Բ նակ չու թյան ա ճը 
Հա յաս տա նի բնակ չու թյան պատ մա կան և կան խա տես վող տվյալ նե րը ճշգրտված են միգ րա ցիայի 
գնա հատ ված մա կար դա կով: որ պես հետևանք` բնակ չու թյան ը նդ հա նուր թվա քա նա կի փո փո խու-
թյունն ար տա ցո լում է ի նչ պես բնակ չու թյան բնա կան ա ճը, այն պես էլ երկ րից ար տա գաղ թող նե րի և 
ներ գաղ թող նե րի հոս քե րը: 

Բ նա կան ա ճը 
Բ նա կան ա ճի վե րա բե րյալ են թադ րու թյուն նե րը հիմ ված են ՄԱԿ-ի տնտե սա կան և սո ցիա լա կան 
հար ցե րով ստո րա բա ժան ման կան խա տե սում ե րի վրա3: Հինգ տա րի ժա մա նա կա հատ վա ծով ար-
ված կան խա տե սում ե րի հի ման վրա կազմ վել են տա րե կան կան խա տե սում եր: վեր ջի նիս հա մա-
ձայն բնա կան ա ճի տեմ պը կշա րու նա կի վատ թա րա նալ՝ 2020 թվա կա նին նվա զե լով այժ մյան 0.5%-
ից մինչև 0.2%, ի սկ 2025 թվա կա նին կհաս նի ըն դա մե նը 0.1%-ի: 

Ե կա մուտ նե րի ո րո շա կի մա կար դակն ա պա հո վագ րում է եր կի րը միգ րա ցիայի բա ցա-
սա կան հաշ վեկշ ռից: 

Զուտ միգ րա ցիա 

Զուտ միգ րա ցիայի ծա վա լը հաշ վարկ վում է եր կիր ժա մա նող նե րի և երկ րից մեկ նող ների հոս քե-
րի հի ման վրա: Հա մա ձայն ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե-
տա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի՝ երկ րում զուտ ժա մա նում ե րի թվա քա նա կը բա ցա սա կան մա-

3 ՄԱԿ-ի՝ տնտեսական և սոցիալական հարցերի դեպարտամենտ, մայիս, 2013թ., http://esa.un.org/wpp/ 

file:///D:/Patverner/EV%20ZEKUYC/text/<0544><0531><053F>-<056B><055D> <057F><0576><057F><0565><057D><0561><056F><0561><0576> <0587> <057D><0578><0581><056B><0561><056C><0561><056F><0561><0576> <0570><0561><0580><0581><0565><0580><056B> <0564><0565><057A><0561><0580><057F><0561><0574><0565><0576><057F>, <0574><0561><0575><056B><057D><056B> <0569><0567>, 2013<0569><2024> http:/esa.un.org/wpp/
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ցորդ ունի և 2013 թվականի դրությամբ կազմել է -31,200: տնտե սա կան զար գաց ման ժա մա նա-
կագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ մինչճգնա ժա մային ժա մա նա կա հատ վա ծում (մինչև 2008թ.) ա ճող 
տնտե սու թյու նը նպաս տեց ար տա գաղ թի տեմ պե րի կրճատ մա նը: Այդ մի տու մը փոխ վեց, երբ հա-
մաշ խար հային ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի ա լի քը հա սավ նաև Հա յաս տա նի տնտե սու թյուն: Հա մաշ-
խար հային բան կի գնա հա տա կան նե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նը գտն վում է ար տա գաղ թի ա մե նա-
բարձր մա կար դակն ունե ցող երկրնե րի շար քում. զուտ միգ րա ցիայի մի ջին տա րե կան հոս քը 2008-
2012թթ. Հա յաս տա նի բնակ չու թյան -3.2%-ն է կազ մում (որ պես % 2008 թվա կա նի բնակ չու թյան 
թվա քա նա կից): Մի շարք ուսում ա սի րու թյուն ներն ու ան ցկաց ված հար ցում ե րը ցույց են տա լիս, 
որ միգ րա ցիայի դր դա պատ ճառ նե րը ևս ժա մա նա կի ըն թաց քում փոխ վել են: Չնա յած նրան, որ 
գոր ծազրկու թյու նը շա րու նա կում է մալ ար տա գաղ թի հիմ ա կան դր դա պատ ճա ռը, եր կի րը լքե լու 
ո րոշ ման հար ցում է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն նաև այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են աշ խար-
հա քա ղա քա կան սպառ նա լիք նե րը, սո ցիա լա կան ա նար դա րու թյու նը, երկ րի կա ռա վար ման նկատ-
մամբ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը և զար գաց ման ա նո րո շու թյու նը:4

 Հա մաշ խար հային միգ րա ցիայի հոս քե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ բարձր ե կա մուտ ներ 
ունե ցող երկրնե րում ա ռա վել քիչ կա րե լի է հան դի պել միգ րա ցիայի բա ցա սա կան հաշ վեկշ ռի: 
Մաս նա վո րա պես, մեկ շն չին բա ժին ը նկ նող ՀՆԱ-ի 20,000 Ա ՄՆ դո լար և ա վե լի բարձր մա կար-
դակ ունե ցող երկրնե րից ըն դա մե նը 13%-ն ունեն բա ցա սա կան միգ րա ցի ոն հոս քեր: Հայաստանին 
համադրելի մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ-ի մա կար դակ ունե ցող երկրնե րի շրջա նա կում չկա միգ րա-
ցիայի հս տակ մի տում. ե կամ տի այդ պի սի մա կար դակ ունե ցող մի շարք երկրներ ունեն միգ րա-
ցիայի բա վա կա նին մեծ դրա կան հաշ վեկ շիռ: 

Երբ գոր ծազրկու թյան մա կար դա կը ո րո շա կի սահ մա նից ներքև է, գոր ծազրկու թյան և միգ րա ցիայի 
մա կար դակ նե րի միջև ան մի ջա կան կապ գո յու թյուն չու նի: Միև նույն ժա մա նակ 13-14%-ից բարձր 
գոր ծազրկու թյան մա կար դակ ունե ցող երկրնե րից շա տե րում միգ րա ցիայի բա ցա սա կան մա ցոր դի 
հս տակ մի տում է նկատ վում:

Գ ծա պատ կեր 1-4: Ե կա մուտ նե րի ու միգ րա ցիայի մա կար դակ նե րը
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Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի,  
ԱՄՆ դոլար, %, միջինը 2008-2012թթ. համար

Աղ բյուր՝ Հա մաշ խար հային զար գաց ման ցու ցա նիշ ներ, Հա մաշ խար հային բանկ (ՀԲ ՀԶՑ), EV վեր լու ծու
թյուն

4 Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, 2009թ. «Միգրացիա և զարգացում. Հայաստանի ուսումա-
սիրությունը», Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն, 2008թ. «Միգրացիան Հայաստանում. երկրի նկա-
րագիրը 2008թ.», «Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ, 2011թ. 
«Հայաստանի երիտասարդության կոնցեպտուալ տեսակետները»
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Գ ծա պատ կեր 1-5: Գոր ծազրկու թյան մա կար դակ ներն ու միգ րա ցիան 

20
08

-2
01

2թ
թ

. զ
ու

տ
 մի

գր
ա

ցի
ա

յի
 %

-ը
 

20
08

թ
. բ

նա
կչ

ու
թ

յա
ն 

նկ
ա

տ
մա

մբ

Գործազրկության մակարդակ, %, միջինը 2008-2012թթ. համար, %

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, EV վեր լու ծու թյուն 

Այ նուա մե նայ նիվ, երկ գոր ծոն վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այն դեպ քում, երբ եր կիրն անցնում 
է մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ-ի 10,000 Ա ՄՆ դո լար և գոր ծազրկու թյան 6% շե մե րը, ա պա հա վա նա-
կա նու թյու նը, որ այն կու նե նա զուտ միգ րա ցիայի բա ցա սա կան հաշ վեկ շիռ, ըն դա մե նը 10% է (տե՛ս 
Ա ղյու սակ 1-1): Ա ղյու սա կը հաս տա տում է տԹվ մո դե լի ար դյունք նե րը, ցույց տա լով, որ միգ րա ցի ոն 
հոս քե րի հա կա դարձ ման հա վա նա կա նու թյու նը բա վա կա նա չափ բարձր կլի նի վե րը ներ կա յաց ված 
մո դե լի թի րա խային ցու ցա նիշ նե րին հաս նե լու պա րա գա յում: 

Ա ղյու սակ 1-1: Միգ րա ցի ոն վի ճա կագ րու թյունն ը ստ երկրնե րի ե կամ տային խմ բե րի և գոր-
ծազրկու թյան մա կար դակ նե րի 

Միգ րա ցիայի բա ցա սա կան 
հաշ վեկ շիռ ունե ցող երկրնե րի 
մաս նա բա ժի նը 

Գոր ծազրկու թյան մա կար դակ

>15% 15% և ցածր 10% և ցածր 6% և ցածր
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ա
ր Բո լոր երկրնե րը 76% 49% 47% 50%

<8,000 86% 89% 91% 90%

8,000 և բարձր 75% 28% 20% 16%

10,000 և բարձր 71% 21% 18% 10%

15,000 և բարձր  15% 13% 11%

20,000 և բարձր  9% 8% 6%

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, EV վեր լու ծու թյուն

 Միգ րա ցիան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ծե րաց ման գլ խա վոր գոր ծոնն է: 

Աշ խա տան քային տա րի քի բնակ չու թյուն 

ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմ ադ րա մի տվյալ նե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նը ծերացող բնակչություն 
ունեցող երկրների շարքին է պատկանում. երկ րի ժո ղովր դագ րու թյու նը փոխ վում է տա րի քային 
կա ռուց ված քով: Կան խա տե սում ե րի հա մա ձայն` եր կա րա ժամ ետ հատ վա ծում աշ խա տան-
քային տա րի քի (15-64տ.) բնակ չու թյու նը կն վա զի` այժ մյան 68-69%-ից 2100 թվա կա նին հաս նե լով  



15

57%-ի: Սա լուրջ ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն է, ո րն է ա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա երկ րի 
աշ խա տու ժի վրա: Մո դե լում աշ խա տան քային տա րի քի բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը 2020 թվա կա-
նին ըն դուն ված է 65.3%: 

Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ա րա գըն թաց ծե րա ցու մը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր ված է մի ջին 
տա րի քի բնակ չու թյան ար տա գաղ թով: Ի նչ պես այլ ծե րա ցող ազ գե րի դեպ քում, Հա յաս տա նը ևս 
գրան ցել է զուտ վե րար տադ րու թյան մա կար դա կի նվազ ման և կյան քի տևո ղու թյան ա վե լաց ման 
կա յուն մի տում: Այս պի սով, Հա յաս տա նում ծե րա ցում ա րա գա նում է միգ րա ցիայի, մաս նա վո րա-
պես` միգ րանտ նե րի շրջա նում մի ջին տա րի քի բնակ չու թյան գե րակշ ռու թյան պատ ճա ռով: 

Ծե րա ցող բնակ չու թյունն իր ազ դե ցու թյու նը կու նե նա աշ խա տա շու կայի վրա, նույ նիսկ 
ե թե տնտե սա կան ակ տի վու թյու նը մա  նույն մա կար դա կին :

Աշ խա տուժ 

Կան խա տե սում ե րի հա մա ձայն` գա լիք տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում տնտե սա կան ակ տի վու թյան 
մա կար դա կը կմ ա ներ կայիս 66% գնա հատ ված մա կար դա կին: տնտե սա կան ակ տի վու թյան կա յուն 
մա կար դա կի պա րա գա յում, սա կայն, աշ խա տու ժի թվա քա նա կը բա ցար ձակ ար տա հայ տու թյամբ 
կն վա զի` աշ խա տան քային տա րի քի բնակ չու թյան նվազ մա նը զու գըն թաց: 

Բ նա կան կամ կա ռուց ված քային գոր ծազրկու թյան 6% մա կար դա կը հա սա նե լի թի րախ 
է Հա յաս տա նի հա մար: 

Գոր ծազրկու թյան մա կար դա կը 

տ նային տնտե սու թյուն նե րում ան ցկաց ված հար ցում ե րի տվյալ նե րը փաս տում են, որ Հա յաս տա-
նում գոր ծազրկու թյան ի րա կան մա կար դա կը ներկայումս գնա հատ վում է մոտ 17%: Այս ցու ցա նի շը, 
զուտ միգ րա ցիայի նե րու ժի հետ միա սին, տԹվ մո դե լա վոր ման գլ խա վոր գոր ծոնն է: Գոր ծազրկու-
թյան թի րա խային մա կար դակ է սահ ման վել ը նդ հա նուր աշ խա տու ժի 6%-ը, ին չը նվազագույն ան-
խու սա փե լի մակարդակ է հա մար վում ցան կա ցած տնտե սու թյան հա մար և հա մա պա տաս խա նում է 
տնտե սու թյան կա ռուց ված քային գոր ծազրկու թյան մա կար դա կին:

 Հա յաս տա նում գրանց ված ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը չու նի միան շա նակ բա ցատ-
րու թյուն: 

Աշ խա տու ժի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը

1993 թվա կա նից ի վեր Հա յաս տա նը ար տադ րո ղա կա նու թյան կա յուն ա ճի մի տում եր է գրան ցել: 
Միայն 2003-2006թթ. տնտե սու թյու նում ար տադ րո ղա կա նու թյան մի ջին մա կար դակն ա ճել է տա-
րե կան 15%-ով: Ար տադ րո ղա կա նու թյան այս պի սի բարձր ա ճը կա րող է բա ցատր վել երեք հիմ ա-
կան գոր ծոն նե րով.

-  տեխ նո լո գիա նե րի ար դիա կա նաց մամբ, կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի 
կա տա րե լա գործ մամբ պայ մա նա վոր ված ար տադ րո ղա կա նու թյան ի րա կան աճ: 

- Ակ տի վա ցող շի նա րա րա կան ո լորտն ար ձա նագ րեց թո ղարկ ման մա կար դա կի զգա լի աճ, 
ո րը, սա կայն, չբե րեց զբաղ վա ծու թյան հա մա մաս նա կան ա ճի: վեր ջի նիս ար դյուն քում 
բարձ րա ցավ ո լոր տի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը, հետևա բար` նաև երկ րի ը նդ հա նուր մի ջին 
ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կը5: 

- տնտե սու թյան ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի կրճա տում. Հա յաս տա նում ոչ ֆոր մալ տնտե սու թյու նը 
հիմ ա կա նում վե րա բեր ում է այն դեպ քե րին, երբ չի գրանց վում գոր ծու նե ու թյու նը կամ վա-

5 Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ շինարարության ոլորտում զբաղվածության ոչ ամբողջական գրանցումը 
առավել տարածված է, այդ իսկ պատճառով պաշտոնական վիճակագրությունը բուն իրականության մասնակի 
արտահայտությունը կարող է լինել միայն:
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ճառ քի ի րա կան ծա վա լի փո խա րեն ա վե լի ցածր ցու ցա նիշ է ներ կա յաց վում: Ա ռա վել քիչ են 
հան դի պում այն դեպ քե րը, երբ չեն գրանց վում աշ խա տող նե րը (ա ռա վել տա րած ված տար-
բե րա կը աշ խա տա կից նե րի ի րա կան աշ խա տա վար ձե րը թաքց նելն է): Նույ նիսկ ե թե պաշ-
տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նը նե րա ռում է ստվե րային շրջա նա ռու թյան ո րո շա կի հատ վա ծը, 
այ դու հան դերձ, չգ րանց ված գոր ծու նե ու թյան ծա վա լը դեռևս բա վա կա նին մեծ է: Ար դյուն-
քում ֆոր մալ տնտե սու թյան ը նդ լայ նու մը հան գեց րել է մեկ աշ խա տո ղի հաշ վով գրանց վող 
թո ղարկ ման ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը:

Գ ծա պատ կեր 1-6: Աշ խա տու ժի ար տադ րո ղա կա նու թյան դի նա մի կան Հա յաս տա նում, 
միլիարդ ՀՀ դրամ, հիմ ա կան գնե րով

Ուժեղ աճի ժամանակաշրջան.
միջին տարեկան աճի տեմպ` 8%

Ագրեսիվ աճի ժամանակաշրջան.
միջին տարեկան աճի տեմպ` 13%

Վատթարացում.
միջին տարեկան 
աճի տեմպ` 7%

Վերականգնում.
միջին տարեկան 
աճի տեմպ` 6%532

834

1,790

1,550

1,725

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն (Ա ՄԿ), Հա յաս տա նի ազ գային վի ճա
կագ րա կան ծա ռա յու թյուն (Ա ՎԾ) 

Ար տադ րո ղա կա նու թյան հե տա գա ա ճը պետք է ըն թա նա հա մա հա վա սա րեց ման տրա-
մա բա նու թյամբ :

Աշ խա տու ժի ար տադ րո ղա կա նու թյան կան խա տե սու մը հա մա հա վա սա րեց ման տե սու թյուն նե րի և 
էմ պի րիկ վեր լու ծու թյուն նե րի վրա է հիմ ված: վեր ջին ներս փաս տում են ար տադ րո ղա կա նու թյան 
մա կար դա կի և դրա ա ճի տեմ պի միջև հա կա դարձ կա պի առ կա յու թյու նը:

 Հա յաս տա նում աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի նե րու ժի գնա հա տում ի րա կա նաց վել է 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա: վեր լու ծու թյան նպա տա կով ը նտր վել են ե կա մուտ նե րի 
մա կար դա կով հա մադ րե լի երկրներ: Դի տարկ վող ընտրան քում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ռա վե լա-
գույն ա ճը կազ մում է տա րե կան 5-7%: տԹվ մո դե լի շրջա նակ նե րում են թադր վում է, որ ար տադ-
րո ղա կա նու թյան տա րե կան ա ճը գա լիք տա սը տա րի նե րի հա մար Հա յաս տա նում կկազ մի 5%: Ը նդ 
ո րում, դա այն նվա զա գույն շեմ է, ո րն ան հրա ժեշտ է հայ կա կան ար տադ րող նե րի մրցու նա կու-
թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար: 

Ար տադ րո ղա կա նու թյան ա րա գըն թաց ա ճի նպա տա կը Հա յաս տա նի և ը նտր ված երկրնե րի ար-
տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի միջև առ կա ճեղք ված քի կրճա տու մը և հա մա հա վա սա րե-
ցում է: Ստորև ներ կա յաց ված է Հա յաս տա նի ար տադ րո ղա կա նու թյան կան խա տես ված դի նա-
մի կան Ռու սաս տա նի և Ա ՄՆ-ի ար տադ րո ղա կա նու թյան կան խա տես ված մա կար դակ նե րի հա-
մե մա տու թյամբ: Ա ՄՆ-ն ար տադ րո ղա կա նու թյան տե սան կյու նից հա մաշ խար հային չա փա նիշ է 
դի տարկ վում, մինչ դեռ Ռու սաս տա նի հետ ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կի հա մա հա վա սա-
րե ցու մը կարևոր է Հա յաս տա նի հա մար, քա նի որ այն Հա յաս տա նի ար տա հան ման հիմ ա կան շու-
կան է, որ տեղ մրցակցում են հայ կա կան ար տադ րող նե րը:
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 Ռու սաս տա նում և Ա ՄՆ-ում ար տադ րո ղա կա նու թյան տա րե կան ա ճի տեմ պի կան խա տե սում ե-
րը հիմ ված են պատ մա կան դի նա մի կայի վրա (վեր ջին երեք տա րի նե րի): Ե թե Հա յաս տա նին 
հա ջող վի ա պա հո վել ար տադ րո ղա կա նու թյան թի րա խային ա ճի տեմ պե րը, ի նչ պես նա խա տես-
ված է ե լա կե տային սցե նա րում, ա պա Հա յաս տա նի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կի ներ-
կայիս տար բե րու թյու նը Ռու սաս տա նի և Ա ՄՆ-ի հա մե մատ կկրճատ վի մոտ 10 տո կո սային կե տով 
(մինչև 2023թ.):

Գ ծա պատ կեր 1-7: Ար տադ րո ղա կա նու թյան6 ներ կայիս կա տա րո ղա կա նը և կան խա տե սում-
նե րը Հա յաս տա նում, Ռու սաս տա նում և Ա ՄՆ-ում
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% ԱՄՆ մակարդակից % Ռուսաստանի մակարդակից

Ներկայիս 
մակարդակը

Նշում. ար տադ րո ղա կա նու թյան հաշ վարկ նե րը հիմ ված են ար տադ րո ղա կա նու թյան ներ կայիս մա կար դա կի 
վրա և ար տա հայտ ված են գնո ղու նա կու թյան պա րի տե տով` ճշգրտված Ա ՄՆ դո լա րով  
Աղ բյուր՝ EV վեր լու ծու թյուն, ՀԲ ՀԶՑ, Ա ՄԿ, ՏՀԶԿ (Տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման 
կազ մա կեր պու թյան) վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բա զա 

Ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը և հա մա հա վա սա րե ցում ա պա հո վե լու հա մար տնտե սու-
թյանն ան հրա ժեշտ են կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներ :

Ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի հա մա հա վա սա րե ցու մը հա մա կող մա նի գոր ծըն թաց ներ 
է են թադ րում: Ա ռանց ար դյու նա վետ վե րա փո խում ե րի և կա ռուց ված քային ճշգր տում ե րի` ար-
տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի զուտ ար դյուն քը, ա մե նայն հա վա նա կու թյամբ, կլի նի աշ խա տա տե ղե րի 
կրճա տու մը: Ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման և գոր ծազրկու թյան ա վե լաց ման 
միջև ընտրու թյան ան խու սա փե լի ու թյու նը եր կա րատև քն նար կում ե րի թե մա է: Դրա պար զա-
գույն բա ցատ րու թյունն այն է, որ մեկ աշ խա տո ղի հաշ վով թո ղարկ ման ծա վա լի մե ծաց ման դեպ-
քում ա վե լի քիչ թվով աշ խա տող ներ են ան հրա ժեշտ երկ րի բա րե կե ցու թյան միև նույն մա կար դակն 
ա պա հո վե լու հա մար: Սա քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման տե սան կյու նից են թադ րում է ընտրու թյուն 
ներ կայիս աշ խա տա տե ղե րի պահ պան ման (նույ նիսկ ե թե դրանք ցածր են վար ձատր վում և ցածր 
ար տադ րո ղա կա նու թյուն ունեն) և ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով մրցու նա կու-
թյան մե ծաց ման միջև: վերջինս է ա կան խն դիր է, որ ծա ռա ցած է քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե-
րի ա ռջև: 

Այ նուա մե նայ նիվ, հա մաշ խար հային տնտե սա կան կա տա րո ղա կա նի պատ մա կան ակ նար կը ցույց 
է տա լիս, որ ընտրու թյան ան հրա ժեշ տու թյունն առ կա է միայն կար ճա ժամ ետ հատ վա ծում. զբաղ-
վա ծու թյան հնա րա վոր կար ճա ժամ ետ կրճա տում ե րը փոխ հա տուց վում են եր կա րա ժամ ետ 

6 ՀՆԱ-ի մակարդակը մեկ զբաղվածի հաշվով
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կտրված քով աշ խա տա տե ղե րի քա նա կի և ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կի ա ճով: Հա մա ձայն 
McKinsey Global Institute-ի հե տա զո տու թյան՝ ա ճող ար տադ րո ղա կա նու թյան և զբաղ վա ծու թյան 
կրճատ ման մի տում ե րի զու գակ ցում դի տարկ վել է միայն տա րե կան կամ ե ռա մյա կտրված քով: 

Գ ծա պատ կեր 1-8: Ար տադ րո ղա կա նու թյան և զբաղ վա ծու թյան մի տում ե րը  
Ա ՄՆ-ում, % ժամանակահատվածների ընդհանուր քանակից

Տարեկան Եռամյա 
ժամանակա-
հատվածներ

Հնգամյա 
ժամանակա-
հատվածներ

Տասնամյա 
ժամանակա-
հատվածներ

Զբաղվածության և 
արտադրողականության 
աճ

Զբաղվածության 
նվազում և արտադրո-
ղականության աճ

Զբաղվածության աճ և 
արտադրողականության 
նվազում

Զբաղվածության և 
արտադրողականության 
նվազում

Ն շում. գծա պատ կե րի հիմ քում ըն կած հաշ վարկ նե րը կա տար ված են հետևյալ կերպ.
- 19292010թթ. ո ղջ ժա մա նա կաշրջա նը տրոհ ված է հետևյալ ժա մա նա կա հատ ված նե րի՝ 1929

1932թթ., 19301933թթ., 19311934թթ. և այլն: 
- Յու րա քան չյուր ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար գնա հատ վել է ար տադ րո ղա կա նու թյան և զբաղ վա

ծու թյան մի ջին դի նա մի կան:
-  Հաշ վարկ ված է այն ժա մա նա կա հատ ված նե րի քա նա կը, ո րոն ցում դրսևոր վել են դի տարկ վող մի

տում ե րը. տո կո սը ցույց է տա լիս դի տարկ ված մի տում ե րով ժա մա նա կա հատ ված նե րի քա նա կի 
մաս նա բա ժի նը ժա մա նա կա հատ ված նե րի ը նդ հա նուր քա նա կի մեջ՝ սկ սած 1929 թվա կա նից: 

Աղ բյուր՝ McKinsey Global Institute, 2011թ.

Ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճին զու գա հեռ զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կի ա ճը հնա րա վոր է միայն 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի պա րա գա յում: Ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի հետևան քով 
աշ խա տա տե ղե րի կրճա տու մը փոխ հա տուց վում է նոր ո լորտ նե րում աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մամբ: 
Կա ռուց ված քային ճշգր տում ե րի շնոր հիվ տե ղի է ունե նում աշ խա տան քային հմ տու թյուն նե րի միգ-
րա ցիա՝ ցած րից դե պի բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյամբ ո լորտ ներ, և գյու ղատնտե սա կա նից դե պի 
ար դյու նա բե րու թյան այլ ճյու ղեր: ցան կա ցած տնտե սու թյան հա մար ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի 
սկզբ նա կան փու լին բնո րոշ է ան ցու մը գյու ղատնտե սու թյու նից դե պի ցածր հմ տու թյուն ներ պա հան-
ջող ար դյու նա բե րա կան ճյու ղեր և ծա ռա յու թյուն նե րի ո լորտ: 

Այս հա մա տեքս տում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը պահ պա նե լու և միա ժա մա նակ գոր ծազրկու-
թյան մա կար դա կը կրճա տե լու Հա յաս տա նի տնտե սու թյան ունա կու թյու նը կախ ված է տնտե սա կան 
վե րա կա ռուց ման ա րա գու թյու նից, կրճատ ված զբաղ վա ծու թյա նը նոր ո լորտ նե րում աշ խա տան քով 
ա պա հո վե լու ունա կու թյու նից և այդ նոր ո լորտ նե րում այլ ճյու ղե րից տեղափոխված ա վե լի ցածր 
հմտու թյուն նե րով աշ խա տու ժի «կ լան ման» հնա րա վո րու թյու նից: 
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ՆԵՐ ԴԻՐ 1. Ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի 
համա հա վա սա րե ցում

 տար բեր տնտե սու թյուն նե րում և տար բեր ո լորտ նե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի 
հա մա հա վա սա րեց ման մի տում ե րը բազ մա թիվ գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և բա նա վե ճե րի 
ա ռար կան է դար ձել: Հա մա հա վա սա րեց ման մի տում երն ուսում ա սիր վել են մի քա նի ուղ ղու թյուն-
նե րով.

  Տար բեր երկրնե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի միջև հա մա հա վա սա րեցում

 տար բեր տնտե սա գի տա կան ուղ ղու թյուն ներ հա մա կար ծիք են այն տե սու թյան շուրջ, որ ար տադ րո-
ղա կա նու թյան մա կար դա կը և ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը հա կա դարձ հա մե մա տա կան են, ի սկ 
տար բեր երկրնե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րը հա մա հա վա սա րեց վե լու (productivity 
convergence) մի տում ունեն: Մի շարք հե տա զո տա կան խմ բե րի կող մից ի րա կա նաց ված հիմ ա վոր 
էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն հա մա հա վա սա րեց ման մի տում երն ա ռա վել վառ են 
ար տա հայտ վել հետ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կաշրջա նում (Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մից հե տո): Այս շար քի ար ժե քա վոր հե տա զո տու թյուն նե րից է Աբ րա մո վի չի և Բաու մո լի կող մից 
ի րա կա նաց ված ուսում ա սի րու թյու նը, ը ստ ո րի՝ 1870-1979թթ. ըն թաց քում ա վե լի ցածր ար տադ րո-
ղա կա նու թյուն ունե ցող տՀԶԿ երկրներն ար ձա նագ րե ցին ա վե լի բարձր ա ճի տեմ պեր՝ դրա նով ի սկ 
հա վա սար վե լով տՀԶԿ մյուս երկրնե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րին: Հա մա հա վա սա-
րեց ման մի տում երն ա վե լի թույլ են ար տա հայտ վում ոչ տՀԶԿ երկրնե րում, այնուամենայնիվ, նմա-
նա տիպ մի տում եր առ կա են 1950-1981թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: 

վեր ջին վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը փաս տում են ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի հա-
մա հա վա սա րեց ման շա րու նա կա կան մի տում ե րը ո ղջ աշ խար հում: 1991-2012թթ. ըն թաց քում ար-
տադ րո ղա կա նու թյան մի ջին ա ճն աշ խար հում կազ մել է մոտ 2.2%: Մինչ դեռ Չի նաս տա նը, որ տեղ 
ար տադ րո ղա կա նու թյան ե լա կե տային մա կար դա կը բա վա կա նին ցածր է ե ղել, միև նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծում գրան ցել է բա վա կա նին տպա վո րիչ՝ 8.6% ա ճի տեմպ: Չի նաս տա նի ար տադրո ղա-
կա նու թյան տար բե րու թյու նը Ա ՄՆ-ի հա մե մատ (որ պես աշ խար հի ա մե նաար տադ րո ղա կան տնտե-
սու թյուն նե րից մե կը) նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում զգա լի ո րեն կրճատ վել է. Չի նաս տա նի ար-
տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կը որ պես տո կոս Ա ՄՆ-ի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դա կից 
մե ծա ցել է 6%-ից (1991թ.) մինչև 22% (2012թ.): 

Ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի մի տում ե րի ուսում ա սի րու թյու նը, ը ստ տնտե սու թյուն նե րի ե կա-
մուտ նե րի մա կար դակ նե րի, վեր է հա նում հա մա հա վա սա րեց ման մի տում եր 1992-2012թթ. ժա մա-
նա կա հատ վա ծում: Այս պես, ցածր և մի ջին ե կամ տային խմ բի տնտե սու թյուն նե րի ար տադ րո ղա-
կանու թյան ա ճի տեմ պե րը գե րա զան ցում են բարձր ե կամ տային խմ բի և հա մաշ խար հային մի ջին 
տեմպե րը:
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 Ներ դիր Գծա պատ կեր 1-1: Մեկ աշ խա տո ղի հաշ վով ՀՆԱ-ի ա ճը

Միջինը աշխարհում Բարձր եկամուտ 
ունեցող երկրներում

Միջին և ցածր եկամուտ 
ունեցող երկրներում

Մ
եկ

 զ
բա

ղվ
ա

ծի
 հ

ա
շվ

ով
 Հ

Ն
Ա-

ի 
իր

ա
կա

ն 
ա

ճը
, %

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ 

 Ար տա հա նե լի (tradable) և ոչ ար տա հա նե լի (nontradable) ո լորտ նե րի ար տադ րո ղա կա նու
թյան մա կար դակ նե րի միջև հա մա հա վա սա րե ցում

տնտե սա կան ո լորտ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի միջև գո յու թյուն ունե ցող զգա լի 
և բա ցատ րե լի ճեղք ված քի մա սին քն նար կում երն ա ռա ջին ան գամ սկիզբ ա ռան տնտե սա կան եր-
կա կի ու թյան տե սու թյուն նե րում: Մի կող մից էմ պի րիկ տվյալ նե րը փաս տում են, որ, ա կն կա լիք նե րի 
հա մա ձայն, ար տա հա նե լի ճյու ղե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակն ա վե լի բարձր է, քան 
ոչ ար տա հա նե լի ճյու ղե րում: Սա բա ցատր վում է այն հան գա ման քով, որ ար տա հան վող ո լորտ նե րի 
ըն կե րու թյուն նե րը մրցակ ցում են մի ջազ գային աս պա րե զում, որ տեղ մրցակ ցային ա ռա վե լու թյուն-
ներ ձեռք բե րե լու հա մար այդ ըն կե րու թյուն նե րը պետք է բարձ րաց նեն ի րենց մրցու նա կու թյու նը 
(ա վե լի բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյան մի ջո ցով): Մյուս կող մից, ա ճող ար տադ րո ղա կա նու թյան 
շնոր հիվ ար տա հան վող ո լորտ ներն ը նդ լայն վում են` ան ցում կա տա րե լով կա տա րե լա գործ վա ծու-
թյան ա վե լի բարձր մա կար դակ ներ, ո րոնք ա ռա ջաց նում են օ ժան դակ ար տադ րանք նե րի ու ծա-
ռա յու թյուն նե րի պա հան ջարկ: Ար դյուն քում խթան վում է հա րա կից ո լորտ նե րի պա հան ջար կը, ին չը 
հան գեց նում է ոչ ար տա հա նե լի ո լորտ նե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան մե ծաց մա նը: Ար դյուն քում 
տե ղի է ունե նում այդ եր կու ո լորտ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար դակ նե րի հա մա հա վա սա-
րե ցում: 

 Գյու ղատնտե սու թյան ո լոր տի և տնտե սու թյան այլ ճյու ղե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա
կար դակ նե րի միջև հա մա հա վա սա րե ցում

տնտե սու թյան բա ժա նու մը եր կու հիմ ա կան ո լորտ նե րի՝ գյու ղատնտե սա կան և ոչ գյու ղատնտե սա-
կան (ար դյու նա բե րու թյուն և ծա ռա յու թյուն ներ), հան դի պում է տնտե սու թյան եր կա կի ու թյան տե սու-
թյան շրջա նակ նե րում և հան դես է գա լիս որ պես վեր ջի նիս են թա մո դել: վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը մշ տա պես հաս տա տում են տնտե սու թյան այլ ո լորտ նե րի հա մե մատ գյու ղատնտե սա կան 
ո լոր տի հա մե մա տա բար ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյու նը ո ղջ աշ խար հում: Այ նուա մե նայ նիվ, գյու-
ղատնտե սա կան ո լոր տի ար տադ րո ղա կա նու թյան ա վե լի ա րագ ա ճը ոչ գյու ղատնտե սա կան ճյու-
ղե րի նկատ մամբ ա ռա վել նոր մի տում է, ո րը դի տարկ վում է սկ սած 1950 թվա կա նից7: Այս մի տու մը 

7 1999-2000թթ. Միտրան և Մարտինն ուսումասիրեցին պանելային տվյալների երկար ժամանակային շարքեր 
(1967-1992թթ. 50 երկրների համար) և բացահայտեցին, որ «անկախ զարգացման մակարդակից` տեխնիկական 
առաջընթացն ավելի արագ է տեղի ունենում գյուղատնտեսությունում` համեմատած արտադրական ոլորտի հետ: 
Ավելին, նորարարությունների արագ միջազգայնացման պարագայում հստակորեն ընդգծվում են գյուղատնտեսության 
ոլորտում գործոնների ընդհանուր արտադրողականության (Total Factor Productivity) մակարդակների և աճի տեմպերի 
համահավասարեցման միտումերը»: 
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պայ մա նա վոր ված է եր կու զար գա ցում ե րով. գյու ղատնտե սա կան ո լոր տի տեխ նո լո գիա կան ա ռա-
ջըն թա ցով, ո րը նպաս տում է աշ խա տու ժի ար տադ րո ղա կա նու թյան մե ծաց մա նը, և գյու ղատնտե-
սու թյան ո լոր տում առ կա ա վել ցու կային աշ խա տու ժի՝ ա վե լի ար տադ րո ղա կան ո լորտ ներ տե ղա փո-
խու մով: 

Վե րա փո խու մը կկա տար վի ո րո շա կի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ:

 Հաշ վի առ նե լով ՀՆԱ-ի ա ճի է ա կան նշա նա կու թյու նը Հա յաս տա նում ա ռանց քային սո ցիալ-տնտե-
սա կան մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րե լու գոր ծում՝ ագ րե սիվ ա ճի քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է 
դառ նա պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան կի զա կե տը: Ա վե լին, վեր ջինս պետք է նպաս տի տնտե սու-
թյան մեջ խոր քային վե րա փո խում ե րին, ո րոնք ան հրա ժեշտ են զբաղ վա ծու թյան աճ ա պա հո վե լու 
հա մար: Նմա նա տիպ վե րա փո խում ե րը կըն թա նան ո րո շա կի հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

- Մի ջազ գային մրցակ ցու թյու նից դրդ ված՝ ար տա հան վող ո լորտ նե րը կդառ նան ար տադ րո-
ղա կա նու թյան ա ճի ա ռա ջա տար նե րը: վեր ջի նիս ար դյուն քում ստեղծ ված երկ րոր դային 
պա հան ջար կը կնպաս տի նաև հա րա կից ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում ար տադ րո ղա կա նու-
թյան ա ճին: 

- Ար տա հա նե լի ճյու ղե րում ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը կհան գեց նի հա րա կից ծա ռա յու-
թյուն նե րի ո լոր տի ար տադ րո ղա կա նու թյան մե ծաց մա նը, ի նչն աս տի ճա նա բար կտա րած-
վի նաև այլ` ոչ ար տա հա նե լի ո լորտ նե րի վրա: Մրցակ ցու թյունն աշ խա տու ժի շու կա յում 
կդառ նա հիմ ա կան փո խանց ման մե խա նիզ մը, քա նի որ ա ճող ար տադ րո ղա կա նու թյու նը 
կնպաս տի ար տա հան վող ո լորտ նե րում աշ խա տա վար ձե րի ա ճին՝ դրա նով ի սկ մրցակ ցային 
ճն շում եր գոր ծադ րե լով ոչ ար տա հա նե լի ո լորտ նե րի վրա: 

- Ե թե ներ կայիս մի տում ե րը շա րու նա կա կան բնույթ կրեն, և կա ռա վա րու թյա նը հա ջող վի 
խթա նել ար տա հան մանն ուղղված ար դյու նա բե րա կան ճյու ղե րը, ա պա վեր ջին նե րը կա րող 
են դառ նալ ար տա հան վող ո լորտ նե րի լո կո մո տիվն եր:

-  տեխ նո լո գիա նե րի և կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ար դիա կա նա ցու մը պետք է կենտ րո նա-
կան դեր խա ղա ար տադ րո ղա կա նու թյան խթան ման ռազ մա վա րու թյուն նե րում: Սա ան պայ-
մա նո րեն չի նշա նա կում մե ծա ծա վալ ներդրում եր գոր ծա րան նե րի ու սար քա վո րում ե րի 
մեջ, այլ շատ դեպ քե րում են թադ րում է ժա մա նա կա կից տՀտ լու ծում ե րի և ճկուն կա ռա վար-
ման հա մա կար գե րի որ դեգ րում: 

- Այս վե րա փո խում ե րի հա ջո ղու թյու նը մե ծա պես կախ ված կլի նի գյու ղատնտե սու թյան ո լոր-
տի վե րա փո խու մից: Ե թե այն չկա րո ղա նա սնն դի վե րամ շակ ման ո լոր տի, ներ մու ծող ճյու-
ղե րի և ար տա քին շու կա նե րում մրցակ ցող ապ րանք նե րի կող մից ուժգ նա ցող ճն շում ե րին 
պա տաս խա նել ար տադ րո ղա կա նու թյան մե ծաց մամբ, ա պա զգա լի հա կա դարձ ազ դե ցու-
թյուն կու նե նա տնտե սու թյան կտրված քով ա ճի և ար տադ րո ղա կա նու թյան վրա` ար դյուն քում 
վե րած վե լով ա ճի խո չըն դո տի: Ան խու սա փե լի երևույթ նե րը, ի նչ պի սիք են գյու ղա կան տնտե-
սու թյուն նե րի խո շո րա ցու մը և հո ղակ տոր նե րի կենտ րո նա ցու մը, բա ցա սա կան սո ցիա լա կան 
ազ դե ցու թյուն կու նե նան, ե թե այլ ո լորտ նե րում ստեղծ ված աշ խա տա տե ղե րը բա վա րար չլի-
նեն գյու ղատնտե սու թյան ո լոր տի ա վել ցու կային աշ խա տու ժը կլա նե լու հա մար: Սա պա հան-
ջում է հիմ ա րար կա ռուց ված քային վե րա փո խում եր, հմ տու թյուն նե րի ար դիա կա նա ցում և 
ժո ղովր դագ րա կան տե ղա շար ժեր, ին չը դժվար թե տե ղի ունե նա ա ռանց հս տա կո րեն մտած-
ված քա ղա քա կա նու թյան:
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2.1 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ

Մինչ վերջերս Հա յաս տա նում ներդրում ե րի մա կար դա կը հա մադ րե լի երկրնե րի շար-
քում ա մե նա բարձր նե րից մեկն է հանդիսացել:

2006 թվա կա նից ի վեր Հա յաս տա նը ՀՆԱ-ում ներդրում ե րի մա կար դա կով շա րու նա կա բար գե-
րա զան ցում է ը նտր ված հա մադ րե լի երկրնե րի ցու ցա նիշ նե րը (բա ցա ռու թյամբ 2012թ.): Ա վե լին, 
2000 թվա կա նից ի վեր Հա յաս տա նը հա մա խառն կա պի տա լի կու տակ ման ա ճի ա մե նա մեծ ցու ցա-
նիշ նե րից մեկն է գրան ցել: Սա իր հեր թին նպաս տեց, որ պես զի Հա յաս տա նը գրան ցի ՀՆԱ մի ջին 
ա ճի ա մե նա բարձր մա կար դակ նե րից մե կը հա մադ րե լի երկրնե րի շար քում: 2012թ. Հա յաս տա նում 
կա պի տա լի կու տակ ման ծա վալ նե րը զգա լի ո րեն նվա զե ցին, ին չը պայ մա նա վոր ված էր շի նա րա րու-
թյան կրճատ մամբ: 

Գ ծա պատ կեր 2-1: Հիմ ա կան կա պի տա լի հա մա խառն կու տա կում (ՀԿՀԿ) ը ստ երկրնե րի, 
որ պես ՀՆԱ-ի մաս նա բա ժին (%)

Ալբանիա
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տնտե սա կան ա ճի ա վան դա կան տե սու թյան հա մա ձայն` ՀՆԱ-ի և ներդրում ե րի ա ճի միջև կա պը 
թու լա նում է ներդրում ե րի ա վե լի բարձր մա կար դակ նե րի դեպ քում: 

Գ ծա պատ կեր 2-2: ՀՆԱ-ի և ներդրում ե րի ա ճի վար քա գի ծը
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ՀՆԱ միջին տարեկան իրական աճի տեմպը 2000-2012թթ.

Բուլղարիա
Ռումինիա
Թուրքիա
Ղրղզստան
Լիտվա
Էստոնիա
Եգիպտոս
Լատվիա

Ն շում՝ շրջա նակ նե րի չա փը ցույց է տա լիս մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ մա կար դակն ը ստ գնո ղու նա կու թյան պա
րի տե տի, Ա ՄՆ դո լա րով: Ադր բե ջա նի, Ղրղզս տա նի, Մա կե դո նիայի և Տա ջիկս տա նի ՀԿՀԿ մի ջին տա րե
կան ա ճը տր ված է 20002011թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: 
Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, Ա ՎԾ, EV վեր լու ծու թյուն 

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՃԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
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2008թ. գա գաթ նա կե տին հաս նե լուց հե տո Հա յաս տա նում ներդրում ե րի ծա վա լը 
շարու նա կա բար նվա զել է:

 վաղ 1990-ա կան նե րին` Խորհր դային Մի ու թյան ան կու մից հե տո, Հա յաս տա նում գրանց վեց 
ներդրու մային ծա վալ նե րի կտ րուկ ան կում: 1992 թվա կա նին հա մա խառն կա պի տա լի կու տա կում 
ըն դա մե նը 21 մլն Ա ՄՆ դո լար էր` 1990 թվա կա նի ~1.1 մլրդ Ա ՄՆ դո լա րի հա մե մատ: Ներդ րու-
մային ակ տի վու թյու նը սկ սեց վե րա կանգն վել 1990-ա կան նե րի վեր ջին` տնտե սու թյան վե րա կանգն-
մա նը գու գըն թաց: 2000-ա կան նե րին ներդրում ե րի հոս քե րը մե ծա ցան` ի րենց գա գաթ նա կե տին՝ 
40%, հաս նե լով 2008 թվա կա նին: վեր ջինս հա մաշ խար հային չա փա նիշ նե րով բավականին բարձր 
ցու ցա նիշ է: Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ժա մա նա կա հատ վա ծից ի վեր ներդրում ե րի ծա վալ նե րը շա րու-
նա կա բար նվա զե ցին՝ հաս նե լով մինչև 20% շե մը:

Գ ծա պատ կեր 2-3: Ներդ րում ե րի դի նա մի կան Հա յաս տա նում 

ՀԿՀԿ, % ՀՆԱ-ից

ՀԿՀԿ իրական 
աճը, %

ՀԿ
ՀԿ

, %
 Հ

Ն
Ա-

ից

ՀԿ
ՀԿ

 ի
րա

կա
ն 

ա
ճր

, %

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, Ա ՎԾ, EV վեր լու ծու թյուն 

տ րանս ֆերտ նե րը և ՕՈՒՆ հոս քե րը Հա յաս տա նի ֆի նան սա վոր ման կարևոր աղ բյուր ներն են: 
2009 թվա կանն ա ռանձ նա ցավ ար տա քին պե տա կան պարտ քի զգա լի ա ճով, ո րը տե ղի ունե ցավ հա-
կաճգնա ժա մային ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա կա նաց վող ֆի նան սա-
կան օ ժան դա կու թյան ար դյուն քում: վեր ջինս կա յու նաց րեց ներդրում ե րի մա կար դա կը՝ ի հա կադ-
րու թյուն տրանս ֆերտ նե րի և ՕՈՒՆ մա կար դա կի ներ կայիս նվազ ման մի տում ե րի: 

Գ ծա պատ կեր 2-4: Հա յաս տան ուղղված զուտ օ տա րերկ րյա խնայո ղու թյուն նե րի ա ռանց-
քային բա ղադ րիչ նե րը

 

Զուտ ընթացիկ 
տրանսֆերտներ

Զուտ ՕՈՒՆ

Կառավարության այլ 
զուտ ներդրումային 
պարտավորություններ

Բանկերի այլ զուտ 
ներդրումային 
պարտավորություններ

Կուտակային 2000-2012թթ. 
համար
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Աղ բյուր՝ Ա ՎԾ, ՀԲ ՀԶՑ 
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2001 թվա կա նից ի վեր ՕՈՒՆ կա յուն ա ճը փոխ վեց կտ րուկ ան կման 2009-ին: 

2001-2005թթ. ՕՈՒՆ ցու ցա նի շը Հա յաս տա նում գրան ցել է բարձր ա ճի տեմպ՝ պահ պա նե լով չա-
փա վոր ծա վալ նե րը: Հա ջոր դող 3 տա րի նե րի ըն թաց քում ՕՈՒՆ մա կար դակն ա վե լի ա ճեց, քա նի 
որ տնտե սա կան ա ճի հե ռա նկար ներն ա վե լի խոս տում ա լից էին: Ճգ նա ժա մի տա րի նե րին ՕՈՒՆ 
ծա վա լը կրճատ վեց՝ կապ ված տնտե սա կան ակ տի վու թյան նվազ ման հետ: Չնա յած տնտե սա կան 
ճգնա ժա մի հետևան քով զար գաց ման ըն թաց քի սա սան մա նը, ը նդ հա նուր առ մամբ, վեր ջին տա սը 
տա րի նե րի ըն թաց քում երկ րում գրանց վել է ՕՈՒՆ մա կար դա կի աճ: 

Գ ծա պատ կեր 2-5: ՀՆԱ ա ճի տեմ պը և ՕՈՒՆ զուտ ներ հոս քը Հա յաս տա նում 

ՀՆԱ տարեկան աճ, % ՕՈՒՆ զուտ ներհոսք, մլն ԱՄՆ դոլար
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Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, Միա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան՝ ա ռևտ րի և զար գաց ման հա մա ժո ղո վի (ՄԱԿ 
Ա ԶՀ) վի ճա կագ րու թյուն (UNCTAD Statistics) 

Երկ րում ՕՈՒՆ բարձր ա ճի հիմ ա կան խթա նը են թա կա ռուց վածք նե րի ո լոր տում կա-
տար ված ներդրում երն էին: Վեր ջին շրջա նի հե տըն թա ցը խո սում է այս մո դե լի այլևս 
ար դիա կան չլի նե լու մա սին: 

Է լեկտ րաէ ներ գիայի, կո մու նալ ծա ռա յու թյուն նե րի, հե ռա հա ղոր դակց ման և տրանս պոր տի ո լորտ նե րին 
բա ժին է ըն կել 2000-2012թթ. ՕՈՒՆ ը նդ հա նուր ներ հոս քի 58%-ը: ՕՈՒՆ գե րիշ խող մասն ուղղվել է 
Հա յաս տա նում են թա կա ռուց ված քային ո լորտ նե րի զար գաց մա նը: Է լեկտ րաէ ներ գիայի և հե ռա հա ղոր-
դակց ման ո լորտ նե րը միա սին կազ մում են Հա յաս տա նի ՕՈՒՆ զուտ պա շա րի մոտ 50%-ը: Սրանք հիմ-
նա կա նում ոչ ար տա հա նե լի ո լորտ նե րում նոր շու կա ներ փնտ րող (market seeking FDI) ՕՈՒՆ են, ո րոնք 
չու նեն հե տա գա յում խո շոր ՕՈՒՆ ներգրա վե լու նե րուժ: 

Գ ծա պատ կեր 2-6: ՕՈՒՆ ներ հոսքն ը ստ ո լորտ նե րի, Հա յաս տան, 2000-2012թթ., մլն Ա ՄՆ դո լար

Հեռահաղորդակցություն

Էլեկտրականություն, գազ և ջուր

Տրանսպորտ և պահեստավորում
Ֆինանսներ

Հանքարդյունաբերություն և 
բացահանքերի մշակում

Մշակող արդյունաբերություն
Անշարժ գույքի գործառնություններ

Մեծածախ և մանրածախ վաճառք
Գյուղատնտեսություն և 

ձկնաբուծություն
Բիզնես ծառայություններ

Շինարարություն
Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

Այլ

Աղ բյուր՝ Ա ՎԾ
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Գ ծա պատ կեր 2-7: ՕՈՒՆ ներ հոսքն ը ստ ո լորտ նե րի, 2009-2011թթ., ըն դա մե նը ան ցու մային 
տնտե սու թյուն նե րի հա մար, մլն Ա ՄՆ դո լար 

Բիզնես ծառայություններ

Մշակող արդյունաբերություն
Հանքարդյունաբերություն և 

բացահանքերի մշակում
Մեծածախ և մանրածախ վաճառք

Ֆինանսներ

Տրանսպորտ և պահեստավորում

Շինարարություն

Էլեկտրականություն, գազ և ջուր
Գյուղատնտեսություն և 

ձկնաբուծություն
Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

Այլ

Աղ բյուր՝ Հա մաշ խար հային ներդրում ե րի զե կույց 2012թ. 
Ն շում` Ո լորտ նե րի դա սա կար գու մը տր ված է ը ստ տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան դա սա կարգ չի (ՏԳԴ խմբ. 
2): Բիզ նես ծա ռա յու թյուն նե րը նե րա ռում են ի րա վա բա նա կան և հաշ վա պա հա կան գոր ծու նե ու թյուն, գլ խա
մա սե րի գոր ծու նե ու թյուն, բիզ նես գոր ծըն թաց նե րի ար տա պատ վի րում, խորհր դատ վա կան, ճար տա րա պե
տա կան և ճար տա րա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն, տեխ նի կա կան տես տա վո րում և վեր լու ծու թյուն, գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ և մշա կում եր, գո վազդ և շու կայի հե տա զո տու թյուն ներ, այլ մաս նա գի տա կան, գի տա
կան և տեխ նի կա կան գոր ծու նե ու թյուն: 

Ի տար բե րու թյուն Հա յաս տա նի՝ ան ցու մային երկրնե րում ՕՈՒՆ մի ջոց նե րը հիմ ա կա նում ուղղվում 
են բիզ նես ծա ռա յու թյուն նե րի, ար տադ րու թյան և հան քար դյու նա բե րու թյան ո լորտ ներ: վեր ջին-
ներս ներ կա յաց նում են ճկուն ներդրու մային հնա րա վո րու թյուն նե րի դաշտ և ունեն բարձր ա վե լաց-
ված ար ժե քի նե րուժ: ո ւս տի, Հա յաս տա նը ՕՈՒՆ նկատ մամբ որ դեգ րած իր ռազ մա վա րու թյու նը 
հիմ ո վին վե րա նայե լու կա րիք ունի: 

Հա յաս տա նի շի նա րա րու թյան ո լոր տը, ո րը ՀՆԱ ա ճի ա պա հով ման մեջ ա ռանց քային 
դե րա կա տա րում ուներ, զգա լի մաս նա բա ժին ունե ցավ նաև ՀԿՀԿ գոր ծում: 

ՀԿՀԿ-ն ան կում գրան ցեց 2009 թվա կա նից սկ սած` հա մաշ խար հային տնտե սա կան ճգնա ժա մի 
ազ դե ցու թյամբ պայ մա նա վոր ված շի նա րա րու թյան ծա վալ նե րի կրճատ ման պատ ճա ռով: Այ դու հան-
դերձ, շի նա րա րու թյան ո լոր տը մինչև այժմ էլ կազ մում է ՀԿՀԿ-ի 40%-ը: Շի նա րա րու թյան ո լոր տի 
վե րել քը պայ մա նա վոր ված էր Երևա նում բնա կե լի շի նա րա րու թյան և մի ջազ գային դո նոր կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող ճա նա պար հային շի նա րա րու թյան ա րագ ա ճով: 

Գ ծա պատ կեր 2-8: Հիմ ա կան կա պի տա լի հա մա խառն կու տա կում ու շի նա րա րու թյու նը

Շինարարություն,  
% ՀՆԱ-ից

Շինարարություն,  
% ՀԿՀԿ-ից

ՀԿՀԿ, % ՀՆԱ-ից

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, Ա ՎԾ
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 Շի նա րա րու թյան ո լորտն ա ռա վե լա պես ուղղված էր ոչ ար տադ րո ղա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի ստեղծ մա նը, ին չը չի նպաս տում ա ճի ա րա գաց մա նը: 

2006-2008 թվա կան նե րին բնա կե լի շի նա րա րու թյու նը կազ մել է երկ րում ի րա կա նաց վող ամ բողջ 
շի նա րա րու թյան ա վե լի քան 53%-ը (41%` 2006-2012թթ.): Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ ամ-
բողջ շի նա րա րու թյան մեջ բնա կե լի շի նա րա րու թյան մաս նա բա ժի նը շատ ա վե լի ցածր է եղել Էս-
տո նիա յում, Մոլ դո վա յում և Հուն գա րիա յում՝ հա մա պա տաս խա նա բար կազ մե լով 15%, 27% և 10% 
(կու տա կային 2008-2011թթ. հա մար):8 

Բ նա կե լի շի նա րա րու թյան մեծ մաս նա բա ժի նը են թադ րում է, որ ներդրում ե րի նշա նա կա լի մա սը 
չու նի տնտե սու թյան ար տադ րա կան կա րո ղու թյուն նե րը վե րար տադ րե լու և տնտե սա կան հե տա գա 
ա ճը խթա նե լու ունա կու թյուն: 

Գ ծա պատ կեր 2-9: Շի նա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն ներն ը ստ տնտե սու թյան ո լորտ նե րի, 
մասնաբաժինն ընդամենը գործառնությունների մեջ (%), կու տա կային ցու ցա նիշ, 2006-2012թթ.

Անշարժ գույքի գործառնություններ

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու, 
օդի և ջրի մատակարարում

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն

Մշակող արդյունաբերություն

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում

Ֆինանսական և ապահովագրական 
գործունեություն

Այլ

Ն շում` Ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րը վե րա բեր ում են բնա կե լի շի նա րա րու թյա նը  
Աղ բյուր` Ա ՎԾ

O տա րերկ րյա կա պի տա լի մաս նակ ցու թյամբ ա մե նա խո շոր ներդրու մային նա խագ ծերն 
ի րա կա նաց վել են է ներ գե տի կայի և հան քար դյու նա բե րու թյան ո լորտ նե րում:

2011 թվա կա նի դրու թյամբ մաս նա վոր ո լոր տին բա ժին է ըն կել Հա յաս տա նի հիմ ա կան կա պի տա-
լի հա մա խառն կու տակ ման ա վե լի քան 80%-ը (Հ ՆԱ-ի 25%-ը): Մաս նա վոր ո լոր տի ներդրում ե րի 
մա սին ա վե լի հս տակ պատ կե րա ցում կազ մե լու նպա տա կով Ի-վի Քոնսալթինգն իրականացրել է 
տեղական ընկերությունների հարցում կա պի տալ ծախ սե րի թե մայով: Հարց ման ընտրան քը նե րա ռել 
է տնտե սու թյան ա մե նա կա պի տա լա տար ճյու ղե րի տար բեր չա փե րի յո թա նա սուն հինգ ըն կե րու թյուն:9

 Հարց ման ար դյունք նե րի հա մա ձայն` մաս նա վոր ո լոր տի կող մից ի րա կա նաց ված ներդրում ե րի մի-
ջին տա րե կան ծա վա լը 350-400 մլն Ա ՄՆ դո լար է: Ա մե նա կա պի տա լա տա րը հան քար դյու նա բե րու-
թյունն ու է ներ գե տի կայի ո լորտ ներն են, ո րոնք ի րա կա նաց րել են ա մե նա խո շոր ներդրում ե րը: 

Օ տա րերկ րյա ներդրում ե րի մաս նակ ցու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րը շատ մեծ ազ դե ցու թյուն ունեն 
ներդրում ե րի ը նդ հա նուր վար քագ ծի վրա և մեծ մաս նա բա ժին` ներդրում ե րի գնա հատ ված ծա-
վա լում. ներդրում ե րի մոտ 60%-ն ի րա կա նաց վել է մի ջազ գային կա պի տա լի ո րո շա կի մաս նակ ցու-
թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի կող մից: Ներդ րում ե րի ը նդ հա նուր ծա վա լի հիմ ա կան մա սը բա ժին է 
ը նկ նում մի քա նի խո շո րա ծա վալ են թա կա ռուց ված քային և հան քար դյու նա բե րա կան նա խագ ծե րի, 
սա կայն ներդրում ե րի մեծ մա սը փոք րա ծա վալ են: 

8 Դիտարկված երկրների ազգային վիճակագրական ծառայություններ
9 Հարցված ընկերություններից հիսունհինգը արդյունաբերության ոլորտից են և ապահովում են տնտեսության 
ավելացված արժեքի ~70%-ը: 



27

Գ ծա պատ կեր 2-10: Ներդ րում ե րի կազմ ը ստ չա փե րի

Ներդրումային նախագծերի ծավալները, մլն ԱՄՆ դոլար

Իր
ա
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ա
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րու
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ա
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ի 
քա

նա
կը

Աղ բյուր՝ ԻՎի Քոն սալ թին գի կող մից ի րա կա նաց ված հար ցում, 2013թ.

Ըն կե րու թյուն ներն ա ճի լավ հե ռա նկար ներ ունեն, ին չը վկա յում է Հա յաս տա նում 
ներդրում ե րի կլան ման նե րու ժի մա սին: 

Չ նա յած տնտե սա կան ա նո րո շու թյանը` Հա յաս տա նում գոր ծա րար սպա սում երն ը նդ հա նուր առ-
մամբ դրա կան են: Ը ստ հարց ման ար դյունք նե րի՝ կարճաժամետ հատվածում վա ճառք նե րի ա ճը 
կանխատեսվում է մի ջի նում տա րե կան 14%-ի չափով:

Չ նա յած հարց ված ըն կե րու թյուն նե րը նշել էին փոք րա ծա վալ շու կայի սահ մա նա փում ե րի մա սին, 
այ դու հան դերձ, որ պես ա ճի հնա րա վոր աղ բյուր նշել են ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի ը նդ լայ-
նու մը: 

Գ ծա պատ կեր 2-11: Ա ճի հնա րա վոր աղ բյուր նե րը

Հարցմանը մասնակցած ընկերությունների թվաքանակը

Այլ

Արտադրողա-
կանության աճ

Արտադրական 
հզորությունների 
ընդլայնում

Աղ բյուր՝ ԻՎի Քոն սալ թին գի կող մից ի րա կա նաց ված հար ցում, 2013թ.

Ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի օգ տա գործ ման այժ մյան մա կար դա կը հա մե մա տա բար բարձր է 
(մի ջի նում 70%), ին չը խո սում է, հե տա գա ը նդ լայն ման դեպ քում, կա պի տալ ծախ սե րի ան հրա ժեշ-
տու թյան մա սին: Ըն կե րու թյուն նե րից շա տե րը նշել են նոր շու կա ներ մուտք գոր ծե լու և ապ րան-
քա տե սա կա նին մե ծաց նե լու մի ջո ցով ը նդ լայն ման ծրագ րե րի մա սին, ին չը խո սում է տնտե սու թյան 
մեջ ներդրու մային ակ տի վու թյան և ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի ու ներդրու մային ֆի նան սա-
վոր ման հան դեպ հնա րա վոր լրա ցու ցիչ պա հան ջար կի մա սին: 
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Գ ծա պատ կեր 2-12: Ներդ րու մային նա խագ ծե րի ուղ ղու թյուն նե րը

21%
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Աղ բյուր՝ ԻՎի Քոն սալ թին գի կող մից ի րա կա նաց ված հար ցում, 2013թ.

Ընդ հա նուր առ մամբ, հարց ված ըն կե րու թյուն նե րի 80%-ը նշել է, որ նա խա տե սում է ի րա կա նաց նել 
ներդրու մային ծրագ րեր, ո րոնց ը նդ հա նուր ծա վա լը հաս նում է 500-900 մլն Ա ՄՆ դո լա րի: Միջազ-
գային կա պի տա լի մաս նակ ցու թյամբ ըն կե րու թյուն ներն այս դեպ քում ևս նշա նա կա լի դե րա կա-
տա րում ունեն ՝ կազ մե լով պլա նա վոր ված ներդրում ե րի ~40%-ը: Սա նշա նա կում է, որ ՕՈՒՆ-ը 
(հիմ ա կա նում ոչ սկզբ նա կան փու լի ֆի նան սա վոր ման) կշա րու նա կի մալ ներդրում ե րի կարևո-
րա գույն աղ բյուր նե րից մե կը Հա յաս տա նում: Հարց ման հա մա ձայն` հա սա նե լի ֆի նան սա վոր ման 
առ կա յու թյան դեպ քում լրա ցու ցիչ կլան ման կա րո ղու թյու նը կկազ մի ~500 մլն Ա ՄՆ դո լար: 

Հա յաս տա նի մաս նա վոր ո լոր տը հիմ ա կա նում « կար ճա տես» է: 

Եր կա րա ժամ ետ պլա նա վո րու մը որ պես կա ռա վար ման գոր ծիք լայն կի րա ռու թյուն չու նի տե ղա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի կող մից, ին չը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր ված է տնտե սու թյան ռիս կե րի և ան-
կա յու նու թյան ա կն կա լիք նե րով: որ պես հետևանք՝ ըն կե րու թյուն նե րի մեկ հին գե րոր դը մոտ ա պա-
գայի հա մար ներդրու մային պլան ներ չու նի: Մաս նա վոր ո լոր տի ներդրու մային պլան ներն ա ռա վե-
լա գույնն ունեն մե կից երեք տա րի տևո ղու թյուն՝ հիմ ա կա նում ա րագ վե րա դարձե լի ու թյան ա կն կա-
լիք նե րով: Սա իր հեր թին ազ դում է ըն կե րու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման կա ռուց ված քի վրա: 

Գ ծա պատ կեր 2-13: Ներդ րում ե րի ի րա կա նաց ման նշված ժա մա նա կային հո րի զոն նե րը

3-րդ տարուց հետո

3-րդ տարի

2-րդ տարի

1-ին տարի

Մասնաբաժինը պլանավորված ներդրումային 
նախագծերի թվաքանակի մեջ

Աղ բյուր՝ ԻՎի Քոն սալ թին գի կող մից ի րա կա նաց ված հար ցում, 2013թ.
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2.2 ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՃԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

Մինչև 2008թ. ներդրում ե րի զգա լի ակ տի վու թյան շնոր հիվ Հա յաս տա նը կա պի տա լի կու տակ ման 
ա մե նա մեծ ա ճը գրան ցած երկրնե րի շար քին դաս վեց: Այ դու հան դերձ, քա նի որ ներդրում ե րը մե-
ծա մա սամբ չեն ուղղվել ար տադ րո ղա կան կա պի տա լին, դրանց դե րը ա պա գա կա յուն ա ճի նե րու-
ժի ա պա հով ման գոր ծում շատ սահ մա նա փակ կլի նի: Սա հատ կա պես ակ նա ռու էր հետճգնա ժա-
մային շրջա նում, երբ ոչ միայն կտ րուկ տնտե սա կան ան կում ար ձա նագրվեց, այլ նաև` ՀՆԱ-ի մեջ 
ներդրում ե րի ծա վա լի կրճա տում: 

Եր կա րա ժամ ետ հատ վա ծում ա ճի բարձր տեմ պեր ա պա հո վե լու Հա յաս տա նի մար տահ րա վե րը 
վե րա ճում է բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյամբ կա պի տա լի մեջ մե ծա մասշ տաբ ներդրում եր ա պա-
հո վե լու մար տահ րա վե րի: Սա պա հան ջում է ներդրում ե րի ա ճի բո լոր ա ռանց քային խո չըն դոտ նե-
րի ա ռանձ նա ցում և չե զո քա ցում, ին չը պարզ խն դիր չէ` հաշ վի առ նե լով ներդրում ե րի ակ տի վու-
թյան և տնտե սա կան ա ճի վրա ազ դող բազ մա թիվ գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցու թյու նը: Նմա նա տիպ 
հա մա կար գային խն դիր նե րը սո վո րա բար լուծ վում են « նեղ տեղ» հան դի սա ցող ա ռանց քային խո-
չըն դոտ նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը սահ մա նե լով: Այդ պի սի մո տե ցում ե րից է լայն տա րա ծում 
գտած «Ա ճի ախ տո րոշ ման» գոր ծի քի կի րար կու մը, ո րը մշակ վել և հրա պա րակ վել է Հաուս մա նի, 
Ռոդ րի կի և վե լաս կոյի կող մից:10 Ներ կա յաց վող վեր լու ծա կան հեն քը « նեղ տեղ» հան դի սա ցող 
խո չըն դոտ նե րը սահ մա նում է որ պես «ա ռանց քային սահ մա նա փա կում եր» (binding constraints) և 
դրանց ա ռանձ նաց ման հա մա լիր մո տե ցում է ա ռա ջար կում: Ի րա կան կյան քում ա ռանց քային սահ-
մա նա փակ ման վառ օ րի նակ կա րող է լի նել ջու րը` ա նա պա տում գտն վող մար դու հա մար:11 Մինչև 
այդ ա մե նաէ ա կան սահ մա նա փա կում ե րը չվե րաց վեն, այլ գոր ծոն նե րի բա րե լավ մանն ուղղված 
ջան քերն ա պար դյուն կանց նեն: Ա ռանց քային սահ մա նա փա կում ե րի ուսում ա սի րու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ յու րա քան չյուր երկ րում առ կա սահ մա նա փա կում ե րի կազ մը կա րող է տար բեր վել՝ 
պայ մա նա վոր ված տա րա տե սակ հան գա մանք նե րով: Սա նշա նա կում է, որ ան հրա ժեշտ է գտնել 
տվյալ երկ րին հա տուկ սահ մա նա փա կող գոր ծոն նե րը և դրանց հա մա պա տաս խան հա տուկ մի ջոց-
ներ ձեռ նար կել: վեր ջինս պա հան ջում է ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի սահ մա նում, քա նի որ հա կա ռակ 
դեպ քում՝ մեծ թվով նպա տակ նե րի սահ ման ման կամ նպա տակ նե րի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում 
ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը ցածր է՝ հաշ վի առ նե լով կա ռա վար ման ռե սուրս նե րի սահ մա նա-
փա կու թյու նը: Ա ճի ռազ մա վա րու թյուն նե րը պա հան ջում են ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի սահ մա նում: 

Հաուս մա նի և այ լոց կող մից քն նարկ ված ա ճի մո դե լի հիմ ա կան թեզն այն է, որ « հաշ վեկշռված 
ա ճի ուղու ընտրու թյան դեպ քում տնտե սու թյան ա ճի տեմ պը (ո րը հա վա սար է ակ տիվն ե րի կու-
տակ ման տեմ պին) ակ տիվն ե րի կու տակ ման ա կն կալ վող եկամտա բե րու թյան և ծախ քե րի միջև 
տար բե րու թյուն նե րի ֆունկ ցիա է (ո րոնք գնա հատ վում են այդ ակ տիվն ե րը կու տա կող մաս նա վոր 
գոր ծա կալ նե րի ըն կա լում ե րի հի ման վրա)»: Այ նու հետև ա ճի մո դե լը դա սա կար գում է ա ճի սահ-
մա նա փա կում ե րը եր կու հիմ ա կան խմ բե րի` ցածր ա կն կալ վող ար դյուն քի հան գեց նող սահ մա նա-
փա կում եր և ֆի նան սա վոր ման ծախ սե րը մե ծաց նող սահ մա նա փա կում եր: Հա ջորդ քայ լով ա ճի 
վեր լու ծու թյան գոր ծի քի մի ջո ցով կա ռուց վում է ո րո շում ե րի ծառ, ո րը վեր լու ծում է ցածր ա ճի եր կու 
հնա րա վոր սցե նար նե րը ա վե լի ման րա մասն միկ րո մա կար դա կի խո չըն դոտ նե րի հա մա տեքս տում: 

10 Hausmann R., Klinger B., Wagner R., 2008. “Doing Growth Diagnostics in Practice: a Mindbook” 
11 Rodrik D., 2008. “A manual for growth diagnostics”, Dani Rodrik’s weblog
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Գ ծա պատ կեր 2-14: Ա ճի ախ տո րոշ ման հայե ցա կար գը

Խնդիր. մասնավոր ներդրումների և 
ձեռներեցության ցածր մակարդակ

Տնտեսական 
ակտիվության ցածր 
եկամտաբերություն

Ֆինանսավորման 
ներգրավման բարձր 

ծախսեր

Բարձր ռիսկ

Բարձր 
տոկոսադրույքներ

Ցածրորակ 
մարդկային կապիտալ

Ընդհանուր ցածր 
եկամտաբերություն

Կառավարության 
ձախողումները

Շուկայի 
ձախողումները

Թերզարգացած 
ենթակառուցվածք

Մակրո ռիսկեր. 
սեփականության իրա-
վունքներ, կոռուպցիա, 

հարկեր

Միկրո ռիսկեր. 
ֆինանսական, դրա-

մավարկային և ֆիսկալ 
անկայունություն

Ինֆորմացիոն արտաքին 
ազեցությունները

Կոորդինացիոն 
ձախողումները

Տնտեսական 
արդյունքների թերի 

յուրացում

Ցածր մրցակցություն

Ներքին խնայողությունների 
ցածր մակարդակ և թերի 

միջազգային ֆինանսական 
միջնորդության դաշտ

Թերի տեղական 
ֆինանսական 

միջնորդության դաշտ

Աղ բյուր` Hausmann R., Klinger B., Wagner R., 2008. “Doing Growth Diagnostics in Practice: a Mindbook” 

Ա ճի հնա րա վոր սահ մա նա փա կում ե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում կազ մե լու նպա տա կով տե ղա-
կան ըն կե րու թյուն նե րի տե սա կետ նե րի հար ցում է ի րա կա նաց վել: Ը ստ հարց ման ար դյունք նե րի՝ 
ա ճը սահ մա նա փա կող հիմ ա կան գոր ծոն ներն են տե ղա կան շու կայի սահ մա նա փա կու թյունն ու 
բարձր ո րա կա վոր ված աշ խա տու ժի պա կա սը: Հար կային/ մաք սային վար չա րա րու թյու նը, ի նչ պես 
նաև հա սա նե լի ֆի նան սա վոր ման սահ մա նա փա կու թյու նը ևս խո չըն դո տում են ըն կե րու թյուն նե րի` 
ի րենց ա պա գա ա ճի հա մար ներդրում եր ի րա կա նաց նե լու պատ րաս տա կա մու թյա նը: 

Գ ծա պատ կեր 2-15: Ա ճի հիմ ա կան խո չըն դոտ նե րը 

Շուկայի սահմանափակություն
Բարձր որակավորմամբ աշխատուժի պակաս

% -ը պատասխանների մեջ 
Պատասխանողների թիվը՝ 48

Հարկային/մաքսային վարչարարություն
Ֆինանսական միջոցների դժվար հասանելիություն

Տնտեսական ճգնաժամ և անորոշություն
Անազնիվ մրցակցություն

Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներ
Ապրանքի ոչ մրցունակ գինը

Տրանսպորտային ենթակառուցվածքի անկատարություն
Ընկերության կառավարչական  

ունակությունների ցածր մակարդակը
Ապրանքի ոչ մրցունակ որակը

Այլ

Աղ բյուր՝ ԻՎի Քոն սալ թին գի կող մից ի րա կա նաց ված հար ցում, 2013թ.

 Հարց ման ար դյուն քում ստաց ված ըն կա լում ե րը հա մադր վում են ա ճի ախ տո րոշ ման գոր ծի քա կազ մի 
հետ` եզ րա կա ցու թյուն նե րի հա վաս տի ու թյու նը ստու գե լու հա մար: Ա ճի ախ տո րոշ ման գոր ծի քի հա մա-
տեքս տում Հա յաս տա նի ա ճի խո չըն դոտ նե րի վեր լու ծու թյու նը ներ կա յաց ված է հաջորդիվ: 
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2.3 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 
ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երկ րում ներդրում ե րի ստեղ ծած սո ցիա լա կան ար դյուն քը կամ ը նդ հա նուր եկամտա բե րու թյու նը 
(այ սինքն` ի նչ պես մաս նա վոր գոր ծա կալ նե րի, այն պես էլ, մեծ հաշ վով, հա սա րա կու թյան կու տակ-
վող ե կա մուտ նե րը) կախ ված է ար տադ րու թյան գոր ծոն նե րի ու օ ժան դակ են թա կա ռուց վածք նե րի 
ո րա կից: Ը նդ հա նուր եկամտա բե րու թյան կամ սո ցիա լա կան ար դյուն քի վեր լու ծու թյու նը սկս վում է 
Հա յաս տա նում մարդ կային կա պի տա լի գնա հա տու մից և նե րա ռում է ձեռ նար կա տի րա կան ակ տիվ-
նե րի, կա ռա վար չա կան ունա կու թյուն նե րի, ֆի զի կա կան և տՀտ են թա կա ռուց վածք նե րի ուսում ա-
սի րու թյուն նե րը: 

Հա յաս տա նը չու նի բարձ րա գույն կրթու թյուն ունե ցող մարդ կանց պա կաս, սա կայն 
ո րա կյալ մարդ կային ռե սուրս նե րի ա ռա ջար կի ներ կայիս մա կար դա կը տնտե սա կան 
ա ճի «ա ռանց քային սահ մա նա փա կում ե րից» է: 

Հա յաս տա նի բնակ չու թյան (հա մա պա տաս խան տա րի քային խմ բի) կե սից ա վե լին ունի բարձ րա-
գույն կրթու թյուն: Հա յաս տանն այս ցու ցա նի շով նույ նիսկ գե րա զան ցում է ա վե լի բարձր ե կամ տի 
մա կար դակ ունե ցող մի շարք երկրնե րի: 

Գ ծա պատ կեր 2-16: Բարձ րա գույն կրթու թյան հա մա կար գում ներգրավ վա ծու թյունն ու 
ե կամ տի մա կար դակ նե րը, 2011թ. 

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի,  
ԱՄՆ դոլար

Հայաստան

Բա
րձ

րա
գու

յն
 կ

րթ
ա

կա
ն 

հա
մա

կա
րգ

ու
մ 

նե
րգ

րա
վվ

ա
ծու

թ
յու

նը
, %

, հ
ա

մա
խ

ա
ռն

Աղ բյուր` ՀԲ ՀԶՑ
Ն շում. տվյալ նե րի ան հա սա նե լի ու թյան պատ ճա ռով ո րոշ երկրնե րի հա մար ներ կա յաց ված են 2010թ. 
տվյալներ: 

Հա յաս տա նը բարձ րա գույն կրթու թյան մեջ ներգրավ վա ծու թյան մա կար դա կով 142 երկրնե րի մեջ 
51-րդն է, ին չը բա վա կա նին բա րեն պաստ դիրք է: Հա յաս տա նի դիր քը միջ նա կարգ կրթու թյան 
մեջ ներգրավ վա ծու թյամբ ևս հա մաշ խար հային մասշ տա բով բա վա կա նին մրցակ ցային է, սա կայն 
տար րա կան կրթու թյան մեջ ներգրավ վա ծու թյան զուտ մա կար դակն ըն դա մե նը 87% է: Այս ցու ցա-
նի շի ցածր մա կար դա կը կա րող է բա ցատր վել մի քա նի գոր ծոն նե րով. 

- Հայ կա կան կրթա կան հա մա կար գի փո փո խու թյուն նե րը և 10-ա մյա դպ րո ցա կան հա մա-
կար գից ան ցու մը դե պի 12-ա մյա հա մա կար գին: Այս պես` տար րա կան կրթու թյան մեջ հա-
մա խառն ներգրավ վա ծու թյան ցու ցա նի շը 2010 թվա կա նի 103%-ից ան կում է գրան ցել` 2011 
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թվա կա նին դառ նա լով 84%: Այս պի սի կտ րուկ փո փո խու թյու նը ա ռա վե լա պես հա մա կար-
գային, այլ ոչ ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյան ար դյունք կա րող է լի նել:12

-  Հա յաս տա նի բնակ չու թյան վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ան ճշ տու թյուն նե րը, 
ո րոնք կա րող են ա ղա վա ղել հա րա բե րակ ցու թյու նը: 

Ա ղյու սակ 2-1: ՀՄԶ-ում վարկանիշներն ը ստ կրթա կան հա մա կար գում ներգրավ վա ծու թյան 
ցու ցա նիշ նե րի, տեղ, 2013-2014թթ.13 

վար կա նիշն ը ստ 
տարրա կան կրթու թյան 
մեջ ներգրավվածության

վար կա նիշն ը ստ 
միջնակարգ կրթու թյան 
մեջ ներգրավվածության

վար կա նիշն ը ստ 
բարձրա գույն կրթու թյան 
մեջ ներգրավվածության

Հա յաս տան 115 61 51
Ադր բե ջան 117 39 93
Էս տո նիա 64 19 30
վ րաս տան 32 80 77
Իս րայել 45 28 32
Ռու մի նիա 112 46 39
Ռուսաստան 79 75 14
Սլովակիա 41 64 49
ուկ րաի նա 94 54 10
ԱՄՆ 66 49 3

Աղ բյուր` Հա մաշ խար հային տնտե սա կան ֆո րու մի Հա մաշ խար հային մրցու նա կու թյան զե կույց (ՀՏՖ ՀՄԶ) 
20132014թթ.

 Բարձ րա գույն կրթու թյուն ունե ցող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը Հա յաս տա նում բա վա կա նին 
բարձր է և անցնում է 50%-ի շե մը: Աշ խա տու ժի մոտ 25%-ը և գոր ծա զուրկ նե րի մոտ 27%-ը Հա յաս-
տա նում ունեն բարձ րա գույն կրթու թյուն: 

Գոր ծա զուրկ նե րի մեջ բարձ րա գույն կրթու թյուն ունե ցող նե րի մաս նա բաժ նով Հա յաս տա նը մոտ է 
հա մաշ խար հային մի ջին հա մար վող 19%-ին: Այ դու հան դերձ, այս ցու ցա նի շը չա փա զանց տար բեր 
է` կախ ված երկրնե րից և տա տան վում է 0.2%-ից (Թայ լանդ) մինչև 50% (Ա ՄՆ, Սին գա պուր և Բե-
լա ռուս): 

Ա վե լին, Հա յաս տա նում նկատ վում է ա վե լի ուշագ րավ երևույթ, այն է` աշ խա տու ժի մեջ չընդգրկ-
ված, սա կայն բարձ րա գույն կրթու թյուն ունե ցող մարդ կանց մեծ մաս նա բա ժի նը: Սա կրթու թյան 
«ձևա կան բնույ թի» հետևանքն է` բարձ րա գույն կրթու թյան « դիպ լո մի»` որ պես ո րո շա կի սո ցիա լա-
կան կար գա վի ճա կի ար տա հայտ ման լայն տա րա ծու մը երկ րում: որ պես հետևանք, բարձ րա գույն 
կրթու թյամբ երի տա սարդ նե րի գոր ծազրկու թյու նը հիմ ա կա նում կա մա վոր բնույթ է կրում: Հա մա-
ձայն «Շրջա նա վարտ նե րի դի տար կում» հե տա զո տու թյան, ո րն ի րա կա նաց վել է Ի-վի Քոն սալ-
թին գի կող մից14, եր բեք չաշ խա տած շրջա նա վարտ նե րի մոտ կե սը այդ ի րա վի ճա կը բա ցատ րում է 
սե փա կան ընտրու թյամբ` պայ մա նա վոր ված ան ձնա կան պատ ճառ նե րով, ժա մա նա կի կամ ցան կու-
թյան բա ցա կա յու թյամբ: Այս երևույ թը մաս նա վո րա պես գե րակշ ռում է սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե-
րի (սո ցի ո լո գիա, հո գե բա նու թյուն և փի լի սո փա յու թյուն) շրջա նա վարտ նե րի մոտ: Սա նշա նա կում է, 
որ տնտե սու թյու նը ներդրում է կա տա րում ոչ ար տադ րո ղա կան կա պի տա լի` բարձ րա գույն կրթու-

12 տարրական կրթության մեջ համախառն ներգրավվածությունը սահմանվում է որպես տարրական կրթության 
մեջ ներգրավվածների ընդհանուր քանակը (անկախ տարիքից) տարրական կրթության պաշտոնական տարիքի 
բնակչության նկատմամբ` տոկոսային արտահայտությամբ: Կրթական համակարգի բարեփոխումերի արդյունքում 
տարրական կրթության տարիքային շեմը փոխվեց` ընդգրկելով ավելի փոքր տարիքի երեխաների (այժմ երեխաները 
դպրոց են ընդունվում 5 տարեկանում` նախկին 7-ի փոխարեն): Սա ընդլայնեց տարրական կրթության պաշտոնական 
տարիքի բնակչության թվաքանակը և նվազեցրեց ներգրավվածության մակարդակը: 
13 ՀտՖ 2013-2014թթ. վարկանիշները տրված են 148 երկրների համեմատության մեջ: 
14 «Շրջանավարտների դիտարկում» հետազոտություն Ի-վի Քոնսալթինգի կողմից, շրջանավարտների հարցում, 
2011թ.
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թյուն ունե ցող աշ խա տու ժի մեջ, ո րն ի սկզ բա նե մտա դիր չէ կի րա ռել ձեռք բեր ված կրթու թյու նը` 
ապ րանք ներ ար տադ րե լու և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար: 

«Ի րա կան գոր ծազրկու թյու նը» (ո րա կա վոր մամբ, աշ խա տան քային սահ մա նա փակ փոր ձով կամ 
ցածր աշ խա տա վար ձե րով պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քի տե ղա վոր վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը) իր հեր թին գե րակշ ռում է ման կա վար ժու թյան, մշա կույ թի և սպոր տի բնա գա-
վառ նե րի շրջա նա վարտ նե րի շրջանում: 

Կր թա կան մա կար դա կից կախ ված եկամտա բե րու թյան հա րա բե րա կա նո րեն ցածր 
մա կար դա կը Հա յաս տա նում ևս ա պա ցու ցում է, որ կրթությունը խոչընդոտ չի 
հանդիսանում: 

Կր թու թյան եկամտա բե րու թյու նը ցույց է տա լիս կրթու թյան մեկ աս տի ճա նով բարձր մա կար դա կի 
դեպ քում ե կամ տի մի ջին ա ճը: 

Կր թու թյան ցածր եկամտա բե րու թյու նը փաս տում է, որ ա ռն վազն քա նա կա կան ա ռու մով չկա ո րո-
շա կի կրթա կան մա կար դակ ունե ցող աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի պա կաս, ին չը կա րող էր աշ-
խա տու ժի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի միջև է ա կան ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ստեղ ծել: Ե կամ-
տի մա կար դակ նե րը ա վե լի քիչ են հակ ված փո փո խու թյան միջ նա կար գից դե պի բարձ րա գույն 
կրթա կան մա կար դակ ան ցման ժա մա նակ, ին չը հազ վա դեպ է պա տա հում տնտե սու թյան մեջ գի-
տե լի քա հենք ո լորտ նե րի մեծ մաս նա բա ժին ունե ցող երկրնե րում: Այս պես՝ Հուն գա րիա յում, Ա ՄՆ-
ում և Իս րայե լում բարձ րա գույն կրթու թյուն ունե ցող մաս նա գետ նե րը մի ջի նում 60%-ով ա վե լի են 
վար ձատր վում, քան միջ նա կարգ կրթու թյուն ունե ցող աշ խա տող նե րը: 

Գ ծա պատ կեր 2-17: Կր թու թյան եկամտա բե րու թյու նը՝ որ պես կրթա կան մի մա կար դա կից 
դե պի մյու սը ան ցու մից ստաց վող վար ձատ րու թյան փո փո խու թյուն, 2009թ.

ԱՄՆ

Անցում ԿՄՍԴ 0-2-ից ԿՄՍԴ 3-4-ին

Հունգարիա

Ավստրիա

Միացյալ Թագավորություն

Իսրայել

Հայաստան

Կանադա

Ավստրալիա

Գերմանիա

Էստոնիա

Ն շում՝ ԿՄՍԴ15 02ն ը նդ գր կում է տար րա կան և միջ նա կարգ կրթու թյու նը (18 դա սա րան ներ) 
ԿՄՍԴ 34ն ը նդ գր կում է ա վագ միջ նա կարգ և մաս նա գի տա կան կրթու թյու նը ( 910 դա սա րան նե
րից բարձր) 

Աղ բյուր՝ ՏՀԶԿ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բա զա, Ա ՎԾ տնային տնտե սու թյուն նե րի հար ցում, EV վեր լու
ծու թյուն

15 Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում
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Գ ծա պատ կեր 2-18: Կր թու թյան եկամտա բե րու թյու նը՝ որ պես կրթա կան մի մա կար դա կից 
դե պի մյու սը ան ցու մից ստաց վող վար ձատ րու թյան փո փո խու թյուն, 2009թ.

Հունգարիա

ԱՄՆ

Իսրայել

Գերմանիա

Միացյալ Թագավորություն

Ավստրիա

Կանադա

Ավստրալիա

Էստոնիա

Հայաստան

Անցում ԿՄՍԴ 3-4-ից ԿՄՍԴ 5-6-ին

Ն շում՝ ԿՄՍԴ 34ն ը նդ գր կում է ա վագ միջ նա կարգ և մաս նա գի տա կան կրթու թյունը (910 դա սա րան նե րից 
բարձր) 
ԿՄՍԴ 56ն ը նդ գր կում է բարձ րա գույն և հե տա վար տա կան կրթու թյու նը (բա կա լավ րիատ, 
մագիստ րա տու րա և աս պի րան տու րա) 

Աղ բյուր՝ ՏՀԶԿ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բա զա, Ա ՎԾ տնային տնտե սու թյուն նե րի հար ցում, EV վեր լու
ծու թյուն

 Մեկ լրա ցու ցիչ տա րի ուսա նե լու դեպ քում Հայաստանում աշխատողի ամսական աշխատավարձը 
կարող է միջինում աճել 4,000 ՀՀ դրամով: Սա տնտե սու թյան մի ջին աշ խա տա վար ձի մոտ ~5.5%-
ն է: Լրա ցու ցիչ ուս ման տար վա եկամտա բե րու թյու նը չն չին է հատ կա պես միջ նա կարգ կրթա կան 
հա մա կար գում և ա պա հո վում է աշ խա տող նե րի լրա ցու ցիչ ե կամ տի ըն դա մե նը 2%-ը: 

Գ ծա պատ կեր 2-19: Կր թու թյան եկամտա բե րու թյունն ը ստ կրթա կան մա կար դա կի, 2011թ.
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, Հ

Հ 
դր

ա
մ

Եկ
ա

մտ
ա

բե
րու

թյ
ու

ն,
 %

Տարրական 
(ԿՄՍԴ 0-2)

Միջնակարգ 
(ԿՄՍԴ 3-4)

Բարձրագույն 
(ԿՄՍԴ 5-6)

Ընդհանուր

Միջին ամսական 
աշխատավարձ, ՀՀ դրամ 

Մեկ լրացուցիչ 
ուսումնական տարվա 
եկամտաբերությունը, % 
աշխատավարձից 

Աղ բյուր՝ Ա ՎԾ տնային տնտե սու թյուն նե րի հար ցում, EV վեր լու ծու թյուն
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Շրջա նա վարտ նե րի հարց ման հա մա ձայն գյու ղատնտե սու թյան ո լոր տի շրջա նա վարտ նե րի 70%-ը 
և բժշ կա կան ո լոր տի շրջա նա վարտ նե րի 50%-ը չեն աշ խա տում ի րենց մաս նա գի տու թյամբ: Աշ խա-
տան քի և ուս ման բնա գա վառ նե րի միջև ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը հիմ ա կան մաս նա գի տա-
ցում ե րի դեպ քում կազ մում է մոտ 30%:16 

Գ ծա պատ կեր 2-20: Ա ռա ջին աշ խա տան քի հա մա պա տաս խա նու թյու նը մաս նա գի տա կան 
ո րա կա վոր մա նը, դա սա կար գում ը ստ մաս նա գի տու թյուն նե րի 

Իրավունք և քաղաքական 
գիտություններ

Մանկավարժություն

Ճարտարագիտություն և 
դիզայն

Գյուղատնտեսական 
գիտություններ

Մշակույթ և սպորտ

Բժշկություն

Սոցիալական գիտություններ

Հումանիտար գիտություններ

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական 
գիտ. և ՏՏ

Բնական գիտություններ

Տնտեսագիտություն և 
մենեջմենթ

Լիովին 
համապատասխանում է

Ընդհանրապես չի 
համապատասխանում

Աղ բյուր՝ ԻՎի Քոն սալ թինգ, 2011թ. «Շրջա նա վարտ նե րի դի տար կում» հե տա զո տու թյուն 

Աշ խա տու ժի հետ կապ ված խն դիր ներն ար մա տա պես կապ ված են ո րա կի հետ: 

Աշ խա տու ժի ո րա կը և շրջա նա վարտ նե րի ան բա վա րար կրթա կան մա կար դա կը տե ղա կան գոր ծա-
րար նե րի և ղե կա վար նե րի կող մից ծա վա լուն քն նար կում ե րի ա ռար կա են դարձել: Գոր ծա տու նե րի 
հարց ման հա մա ձայն17՝ ըն կե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի 90%-ը կար ծում է, որ աշ խա տու ժի որակի 
ներ կայիս մա կար դա կը կա րող է ի րենց ո լոր տի ա ճի խո չըն դոտ հան դի սա նալ: 

Գե րակշ ռող է այն տե սա կե տը, որ ը նդ հա նուր առ մամբ շրջա նա վարտ նե րը պատ րաստ չեն աշ խա-
տե լու ի րենց մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րում՝ ի նչ պես տե սա կան, այդ պես էլ գործ նա կան գի տե լիք-
նե րի և հմ տու թյուն նե րի պա կա սի պատ ճա ռով: Այս պի սով, մեծ ճեղք վածք կա կրթա կան հա մա կար-
գի կա տա րե լա գործ վա ծու թյան մա կար դա կի և տնտե սու թյան ի րա կան պա հան ջար կի միջև: 

16 «Շրջանավարտների դիտարկում» հետազոտություն Ի-վի Քոնսալթինգի կողմից, շրջանավարտների հարցում, 
2011թ.
17 Ի-վի Քոնսալթինգ, 2011թ. «Հայաստանում բարձրագույն կրթությամբ աշխատուժի պահանջարկի և զբաղ վա-
ծության վերաբերյալ ուսումասիրություն»
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Գ ծա պատ կեր 2-21: Հա յաս տա նում շրջա նա վարտ նե րի ո րա կի գնա հա տու մը գոր ծա տու նե րի 
կող մից

Միջին մակարդակի տեսական 
և գործնական գիտելիքներ 
և հմտություններ ունեցող 

շրջանավարտներ

Հիմնավոր տեսական 
գիտելիքներ, սակայն թույլ 

գործնական հմտություններ 
ունեցող շրջանավարտներ

Տեսական գիտելիքների և 
գործնական հմտությունների 

ցածր մակարդակ ունեցող 
շրջանավարտներ

Այլ

Աղ բյուր՝ Գոր ծա տու նե րի հար ցում, ԻՎի Քոն սալ թինգ, 2011թ.18 

որ պես լրա ցում՝ նշենք, որ ա ճի սահ մա նա փա կում ե րի վե րա բե րյալ ըն կե րու թյուն նե րի շրջա նում 
վեր ջերս ան ցկաց ված հարց ման ար դյունք նե րով՝ բարձր ո րա կա վո րում ունե ցող աշ խա տու ժի պա-
կա սը ըն կե րու թյուն նե րի ա ճի երկրորդ կարևո րա գույն խո չըն դոտն է: Պա տաս խան նե րի 15%-ը վե-
րա բեր ում է հենց այս գոր ծո նին, ի սկ ա ճի ա մե նա կարևոր խո չըն դոտ հա մար վող « շու կայի սահ մա-
նա փա կու թյա նը» բա ժին է ը նկ նում պա տաս խան նե րի 20%-ը:19 

Հա մաշ խար հային մրցու նա կու թյան զե կույ ցի (ՀՄԶ) վարկանիշների հա մա ձայն՝ տար րա կան և 
ը նդ հա նուր կրթա կան հա մա կար գի կա տա րո ղա կա նով Հա յաս տա նի դիր քե րը այդ քան էլ ան բա-
րեն պաստ չեն: Այ դու հան դերձ, բարձ րա գույն կրթու թյան և վե րա պատ րաստ ման մի քա նի ցու ցա-
նիշ ներ (ի նչ պես օ րի նակ կա ռա վար ման դպ րոց նե րի ո րա կը, հե տա զո տա կան և վե րա պատ րաստ-
ման ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը և ան ձնա կազ մի վե րա պատ րաստ ման ին տեն սի վու թյու-
նը) աչ քի են ը նկ նում ի րենց չա փա զանց ոչ մրցու նակ վար կա նիշ ներով: Այս ցու ցա նիշ նե րը մատ-
նան շում են հայ կա կան կրթա կան հա մա կար գի խո ցե լի ո լորտ նե րը, ո րոնք հան գեց նում են կրթու-
թյան ցածր մա կար դա կի և չեն օ ժան դա կում տնտե սու թյա նը տրամադրվելիք ո րա կյալ աշ խա տու ժի 
ա ռա ջար կի մե ծաց մա նը: 

Ա ղյու սակ 2-2: ՀՄԶ-ում կր թու թյան ո րա կի վար կա նիշ նե րը Հա յաս տա նում և հա մադ րե լի 
երկրնե րում, տեղ

Վար կա նիշն ը ստ տար րա կան 
կրթու թյան ո րա կի 

Վար կա նիշն ը ստ կրթա կան 
համա կար գի ո րա կի

Էս տո նիա 18 47
ԱՄՆ 41 25
Իս րայել 71 56
ուկ րաի նա 37 79
Ռու սաս տա ն 61 85
Ս լո վա կիա 54 130
Ռու մի նիա 85 99
Հա յաս տան 77 69
վ րաս տան 94 105
Ադր բե ջան 111 114

Աղ բյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 20132014թթ.

18 Հարցում անցկացվել է Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտները ներկայացնող 25 առաջատար 
ընկերությունների ղեկավարների և մարդկային ռեսուրսների ղեկավարների շրջանում: 
19 «Աճի սահմանափակումերի հարցում», Ի-վի Քոնսալթինգ, 2013թ., ընտրանքի չափը` 48 տեղական ընկերություններ
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Ա ղյու սակ 2-3: Բարձ րա գույն կրթու թյան և վե րա պատ րաստ ման հե նա սյան բա ղադ րիչ նե րը 
Հա յաս տա նում, վարկանիշ ՀՄԶ-ում, տեղ

Վար կա նիշ

Մա թե մա տի կայի և գի տա կան կրթու թյան ո րա կը 67

Կա ռա վար ման դպ րոց նե րի ո րա կը 120

Դպ րոց նե րում ին տեր նե տի հա սա նե լի ու թյու նը 78

Հե տա զո տա կան և վե րա պատ րաստ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյու նը

119

Անձ նա կազ մի վե րա պատ րաստ ման ին տեն սի վու թյու նը 114

Աղ բյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 20132014թթ.

 Ներգրավ վա ծու թյան բարձր ցու ցա նի շի և կրթու թյան ցածր ո րա կի պա րա դոք սը կա րող է բա-
ցատր վել Հա յաս տա նի կրթա կան հա մա կար գում ներդրում ե րի շատ ցածր մա կար դա կով: Այս պես՝ 
աշ խար հի երկրնե րում կրթա կան ներդրում ե րի և բարձ րա գույն կրթու թյան մեջ ներգրավ վա ծու-
թյան ցու ցա նիշ նե րը քար տե զագ րե լու դեպ քում պարզ է դառ նում, որ Հա յաս տա նը բարձ րա գույն 
կրթա կան հա մա կար գում մեկ ուսա նո ղի վրա կա տար վող ծախ սե րի ա մե նա ցածր մա կար դակն 
ունե ցող երկրնե րից մեկն է: 

Գ ծա պատ կեր 2-22: Բարձ րա գույն կրթու թյան մեջ ներգրավ վա ծու թյու նը և մեկ ուսա նո ղի 
հաշ վով ծախ սե րը, 2011թ.

Բարձրագույն կրթության համակարգում մեկ ուսանողի 
հաշվով ծախս, % մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ից
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Հայաստան

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ 
Ն շում. տե ղե կատ վու թյան ան հա սա նե լի ու թյան պատ ճա ռով ո րոշ երկրնե րի տվյալ նե րը 2011 թվա կա նի են: 

վե րոն շյալ վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կրթու թյան ո րա կը, ո րը հան գեց նում է մարդ կային 
կա պի տա լի ցածր ո րա կի, կա րե լի է հա մա րել ա ռանց քային սահ մա նա փա կում: 

2010 թվա կա նի Հա յաս տա նի ազգային մրցու նա կու թյան զե կույցն20 ի րա կա նաց րել է հիմ ա կան 
գոր ծոն նե րի քար տե զագ րում և դա սա կար գել բարձ րա գույն կրթու թյան ներ կայիս ո րա կի ար մա-
տա կան պատ ճառ նե րը` ը ստ հետևյալ խմ բե րի. գերիշխող հա սա րա կա կան ար ժեք ներ, ուսում ա-
կան մի ջա վայ րի թեր զար գա ցած բա ղադ րիչ ներ, ա ռաջ նորդ ման ան բա վա րար կա րո ղու թյուն ներ, 
կրթու թյան ո լոր տում ոչ բա վա րար մրցակ ցու թյուն՝ ո րա կի բա րե լա վու մը խթա նե լու հա մար, ի նչ պես 

20 «տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, 2010. «2010թ. Հայաստանի ազգային մրցունակություն 
զեկույց. բարձրագույն կրթության մարտահրավերը»
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նաև կրթա կան հա մա կար գի մի ջազ գայ նաց ման ան նշան մա կար դակ: Ա վե լին, կրթու թյան ո րա կի 
և տնտե սու թյան ցածր ա ճի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պը երկ կող մա նի է: Աշ խա տու ժի ոչ 
բա վա րար ո րա կը չի նպաս տում ար դյու նա բե րու թյան ա ճին, ին չի պատ ճա ռով վեր ջինս կրթու թյան 
մեջ ներդրում եր չի կա տա րում: Մյուս կող մից, կրթա կան հա մա կար գում ներդրում ե րի ցածր մա-
կար դակն ու կրթա կան ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ մամբ ցածր պա հան ջար կը չեն նպաս տում Հա-
յաս տա նի կրթա կան հա մա կար գի բա րե լավ մա նը: որ պես հետևանք, հավասարակշռությունը հաս-
տատ վում է շատ ցածր մա կար դա կի վրա: Այս ա ռանց քային սահ մա նա փա կու մը հաղ թա հա րե լու 
մի ջոց կա րող է հան դի սա նալ աշ խա տա շու կայի պա հան ջար կի և ա ռա ջար կի նկատ մամբ հա մա լիր 
մո տեց ման կի րա ռու մը: 

Տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի հա րա բե րա կա նո րեն թույլ կա ռա վար չա կան ունա կու-
թյուն նե րը ա ճի սահ մա նա փա կում են հան դի սա նում ամ բողջ տնտե սու թյան հա մար: 

Կա ռա վար ման հա մաշ խար հային հարց ման մե թո դա բա նու թյամբ մոտ հի սուն ար տադ րա կան ըն-
կե րու թյուն նե րի շրջա նում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց հայ կա կան ըն կե րու թյուն-
նե րում կա ռա վար ման ո րա կի է ա կա նո րեն ցածր մա կար դա կը հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձի 
հա մե մա տու թյամբ:21 Կա ռա վար ման պրակ տի կայի երեք հար թու թյուն է գնա հատ վել ըն կե րու թյուն-
նե րում՝ պլա նա վոր ման հա մա կար գը, գոր ծառ նու թյուն նե րի կա ռա վա րու մը և մարդ կային ռե սուրս-
նե րի կա ռա վա րու մը: Քսան մեկ երկրնե րի շար քում Հա յաս տա նի հա մա թիվն ա մե նա ցածրն է եղել՝ 
կազ մե լով 2.46, ո րը 0.53 միա վո րով զի ջում է քսան մեկ երկրնե րի մի ջին գնա հա տա կա նին: Հատ-
կան շա կան է, որ մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ա ռու մով Հա յաս տանն ա վե լի մոտ է զար-
գա ցած երկրնե րի գնա հա տա կան նե րին, մինչ դեռ գոր ծառ նա կան և պլա նա վոր ման հա մա կար գե-
րով ճեղք ված քը այլ երկրնե րի հա մե մատ ա ռա վել ը նդ գծ ված է: 

Կա ռա վա րու մը բա րե լա վե լու ուղ ղու թյամբ ներդրում երն ունեն բարձր եկամտա բե րու թյուն: վե րո-
հի շյալ մե թո դա բա նու թյամբ կա տար ված հա մա լիր վեր լու ծու թյունն այլ երկրնե րում փաս տում է, որ 
կա ռա վար ման ո րա կի գնա հա տա կա նի մեկ միա վոր ա ճի ար դյուն քում գնա հատ վել է ար տադ րո ղա-
կա նու թյան 6%, հա սույ թի 2.3% և կա պի տալ ներդրում ե րի 2.8% աճ:22 

Ա վե լին, կա ռա վար ման պրակ տի կայի բա րե լավ ման շնոր հիվ նվա զում են նաև ըն կե րու թյուն նե րի 
ռիս կայ նու թյան գնա հատ ված մա կար դակ նե րը, ին չը նպաս տում է ըն կե րու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր-
ման տո կո սադ րույք նե րի նվազ մա նը:

 Հա յաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի կա տա րո ղա կա նի հա մե մա տա բար ցածր մա կար դա կը ո րոշ չա-
փով պայ մա նա վոր ված է այն պի սի կա ռուց ված քային գոր ծոն նե րով, ի նչ պի սիք են կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հա մե մա տա բար փոքր չա փե րը, գոր ծա րա րու թյան ա ռա վե լա պես ըն տա նե կան բնույ թը 
(մեկ ըն տա նի քին պատ կա նող և հենց վեր ջի նիս կող մից կա ռա վար վող ըն կե րու թյուն նե րը), կա ռա-
վար չա կան ցածր պրո ֆե սի ո նա լիզ մը, ոչ կա տա րյալ մրցակ ցու թյու նը տնտե սու թյու նում, ի նչ պես 
նաև Հա յաս տա նում ան դրազ գային կոր պո րա ցիա նե րի (ԱԱԿ-նե րի) թույլ ներ կա յաց վա ծու թյու նը: 
Այ դու հան դերձ, ցածր գնա հա տա կա նի հիմ ա կան պատ ճառ նե րը պայ մա նա վոր ված են ըն կե րու-
թյուն նե րի կա ռա վար ման ներ քին խն դիր նե րով: Մաս նա վո րա պես տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րում 
է ա կան բա րե լավ ման ան հրա ժեշ տու թյուն կա գոր ծառ նու թյուն նե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման, 
կա տա րո ղա կա նի կա ռա վար ման, կա ռա վար չա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի, կոր պո րա տիվ կա ռա-
վար ման, ի նչ պես նաև եր կա րա ժամ ետ ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման և այլ կա ռա վար չա կան 
պրակ տի կա նե րի ու հա մա կար գե րի ուղ ղու թյամբ: Ըն կե րու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի և կա ռա-
վա րիչ նե րի միջև հս տակ տա րան ջատ ման բա ցա կա յու թյու նը ևս է ա կան գոր ծոն է, որ բա ցա սա բար 
է ան դրա դառ նում ըն կե րու թյուն նե րում բարձ րո րակ կա ռա վար ման պրակ տի կա նե րի կի րառ ման 
վրա: 

Հա մաշ խար հային մրցու նա կու թյան զե կույ ցի հա մա պա տաս խան վար կա նիշ նե րը հաս տա տում են 
նշված թե րա ցում ե րը: 

21 «տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, 2012. «2011-2012թթ. Հայաստանի ազգային 
մրցունակության զեկույց. կառավարման պրակտիկայի բարելավման օրակարգը»
22 Լոնդոնի տնտեսագիտական դպրոց, տնտեսական կատարողականի կենտրոն, 2011թ.
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Ա ղյու սակ 2-4: Կա ռա վար չա կան ունա կու թյուն նե րի վար կա նիշ նե րը ՀՄԶ-ում, տեղ

Էս տո նիա Լե հաս տան Ալ բա նիա Հա յաս տան Վ րաս տան Մոլ դո վա

Ըն կե րու թյուն նե րի է թի կա-
կան վար քա գի ծը

35 59 129 81 67 119

Աու դի տի և հաշ վետ վու-
թյուն նե րի ստան դարտ նե-
րի խս տու թյու նը

26 49 123 87 89 102

տ նօ րեն նե րի խորհր դի ար-
դյու նա վե տու թյու նը

36 95 89 96 109 101

Փոք րա մաս նային բաժ նե-
տե րե րի շա հե րի պաշտ-
պա նու թյու նը

64 93 95 100 125 118

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

53 51 73 92 119 125

Իշ խա նու թյան պատ վի-
րակ ման պատ րաս տա կա-
մու թյու նը

29 68 71 115 127 108

Կա ռա վար ման դպ րոց նե-
րի ո րա կը

54 89 84 120 107 133

Պ րո ֆե սի ո նալ կա ռա վար-
մանն ա պա վի նե լը

26 79 95 96 82 111

Աղ բյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 20132014թթ.

Պ րո ֆե սի ո նալ կա ռա վար մանն ա պա վի նե լու ցածր մա կար դա կը Հա յաս տա նում ո րա կյալ կա ռա-
վա րիչ նե րի հա մա տա րած բա ցա կա յու թյան ար տա ցո լում է, ին չը ար դիա կան թե մա է տե ղա կան 
ըն կե րու թյուն նե րում: Ա ռա վել սկզ բուն քային պատ ճա ռա հետևան քային գոր ծոն է ըն կե րու թյուն նե-
րի սե փա կա նա տե րե րի և կա ռա վա րիչ նե րի միջև թույլ տա րան ջա տու մը: տե ղա կան խո շոր կոր պո-
րա ցիա նե րի մեծ մա սը դեռևս ըն տա նե կան բիզ նես ներ են կամ ըն տա նի քի տար բեր ան դամ ե րին 
պատ կա նող բիզ նես-խմ բե րի մա սեր: վս տա հու թյան և կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման սկզ բունք նե րի 
պա կա սը երկ րի գոր ծա րար մշա կույ թում առ կա ար մա տա կան թե րու թյուն նե րի ար տա ցո լում է:

Չ նա յած նշա նա կա լի թե րու թյուն նե րին՝ ը նդ հա նուր են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց-
ման մա կար դա կը ա ռանց քային սահ մա նա փա կում նե րի թվին չի պատ կա նում: 

Են թա կա ռուց ված քային զար գաց ման նա խագ ծե րում կա տար վող ներդրում ե րը Հա յաս տա նում մեծ 
ծա վալ նե րի են հա սել` հիմ ա կա նում զար գաց ման մի ջազ գային հաս տա տու թյուն նե րի և մաս նա վոր 
ֆի նան սա վո րում ե րի շնոր հիվ: Սրա ար դյուն քում ներ քին են թա կա ռուց վածք նե րը է ա կա նո րեն բա-
րե լավ վել են Հա յաս տա նում: վեր ջերս ի րա կա նաց ված նշա նա կա լի զար գա ցում ե րից էին օ դա նա-
վա կա յա նի հա մա լիր վե րա կա ռու ցու մը, ներ քին ճա նա պարհ նե րի բա րե լա վու մը և այլն: 

Են թա կա ռուց վածք նե րի հե նա սյան Հա յաս տա նի վար կա նիշ նե րը հա մե մա տա կան սանդ ղա կով մի-
ջին մա կար դա կի վրա են գտն վում և մի փոքր ա վե լի բարձր են երկ րի ը նդ հա նուր մրցու նա կու թյան 
վար կանի շից, ին չը վկա յում է, որ են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման մա կար դա կը Հա յաս տա-
նում հա վա նա բար ա ճի ա ռանց քային սահ մա նա փա կում չէ: Ին տեր նե տի և բջ ջային կա պի օգ տա-
գործ ման ցու ցա նիշ նե րը զգա լի ա ռա ջըն թաց են գրան ցել 2013 թվա կա նին: Ը նդ հա նուր առ մամբ, 
տեխ նո լո գիա կան պատ րաստվա ծու թյան ցու ցա նի շը բա րե լա վել է իր դիր քե րը քսան կե տով: Ա մե-
նա մեծ դրա կան տե ղա շար ժը գրանց վել է ին տեր նետ օգ տա գոր ծող նե րի թվի և ին տեր նե տի մի ջազ-
գային թո ղու նա կու թյան ցու ցա նիշ նե րում, ո րոնք ար դյուն քում դար ձել են Հայաստանի մրցակ ցային 
ա ռա վե լու թյուն նե րը:
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Գծապատկեր 2-23: Ենթակառուցվածքային 
ցուցանիշներով Հայաստանի վարկանիշները 
ՀՄԶ-ում, տեղ

Գծապատկեր 2-24: ՀՄԶ-ում Հայաստանի 
վարկանիշի համեմատականը` ըստ 
ենթակառուցվածքի ընդհանուր որակի, տեղ

 

Էստոնիա

Վրաստան

Հայաստան

Լեհաստան

Ալբանիա

Մոլդովա

Էլեկտրամատա-
կարարման որակը

Ֆիքսված 
հեռախոսագծեր

Օդային տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքի  

որակը

Երկաթուղային ենթա-
կառուցվածքի որակը

Բջջ. հեռախոսների 
բաժանորդներ

Ճանապարհների  
որակը

Օդային տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքում  

առկա նստատեղեր

Աղ բյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 20132014թթ.

ՏՏ և հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո լորտն ա ռանձ նա նում է իր ա ճի տեմ-
պե րով և ներդրում ե րի ներգրավ մամբ:

Հա յաս տա նի ժա մա նա կա կից տտ ո լոր տը ձևա վոր վել է բարձր ո րա կա վո րում ունե ցող մաս նա գետ-
նե րի բա զայի հի ման վրա: Մի շարք ար տա սահ մա նյան տտ ըն կե րու թյուն ներ Հա յաս տա նում ի րենց 
մաս նա ճյու ղե րը բա ցե ցին 1990-ա կան թվա կան նե րի ըն թաց քում, սա կայն ԱԱԿ-երի մաս նա ճյու-
ղե րի լայ նա ծա վալ տա րա ծու մը սկս վեց 2000-ա կան թվա կան նե րի կե սե րից, ին չի հա մար հիմ ա-
կան խթան հան դի սա ցավ երկ րում բարձր ո րա կա վոր մամբ և հա մե մա տա բար ցածր վար ձատր վող 
ճար տա րա գետ նե րի առ կա յու թյու նը: տտ ո լոր տում օ տա րերկ րյա ներդրում ե րը նպաս տե ցին տեխ-
նո լո գիա նե րի փո խանց մա նը դե պի տե ղա կան այլ ո լորտ ներ. հա մա ձայն ՀտՖ վար կա նի շի՝ տեխ-
նո լո գիա նե րի փո խանց ման վրա ՕՈՒՆ ազ դե ցու թյան մա կար դա կով Հա յաս տա նը 50-րդ տե ղում 
է: Այ դու հան դերձ, տտ ո լորտն իր զար գաց ման մա կար դա կով է ա կա նո րեն գե րա զան ցում է տնտե-
սու թյան մա ցած ճյու ղե րին, ին չը ո րոշ ա ռում ե րով սահ մա նա փա կեց տՀտ նոր գոր ծիք նե րի կի-
րա ռու մը տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից: Չա փա զանց ան բա րեն պաստ վար կան շային դիրքն 
ա պա ցու ցում է այդ ցածր փոխ կապ վա ծու թյու նը. ըն կե րու թյուն նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի և մշա-
կում ե րի (ՀուՄ) ծախ սե րով, ՀուՄ ո լոր տում հա մալ սա րան նե րի և մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի 
միջև կա պե րով և կա ռա վա րու թյան կող մից ա ռա ջա վոր տեխ նո լո գիա կան ապ րանք նե րի գն ման 
ցու ցա նիշ նե րով Հա յաս տա նը հա մա պա տաս խա նա բար զբա ղեց նում է 109-րդ, 107-րդ և 111-րդ հո-
րի զո նա կան նե րը: Միև նույն ժա մա նակ Հա յաս տա նը բա վա կա նին մրցու նակ է տեխ նո լո գիա կան 
պատ րաստվա ծու թյան մի քա նի են թա հե նա սյու նե րով և կա րող է օգ տա գոր ծել այս գոր ծոն նե րը 
տե ղա կան տեխ նո լո գիա կան ո լոր տի զար գաց ման հա մար: Հա ղոր դակ ցային են թա կա ռուց վածքն 
ի րա կան վե րելք ապ րեց վեր ջին տա րի նե րին՝ կապ ված հա մա կար գիչ նե րի, ին տեր նե տի և բջ ջային 
հե ռա խոս նե րի մաս սա յա կան տա րած ման հետ: Հա յաս տա նում ին տեր նե տի հա սա նե լի ու թյու նը 
է ա կա նո րեն բա րե լավ վել է՝ ա ճող ծած կույ թի, տեխ նի կա կան բնու թագ րե րի բա րե լավ ման և գնե րի 
նվազ ման շնոր հիվ: 
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Գ ծա պատ կեր 2-25: ՏՀՏ ցու ցա նիշ նե րի դի նա մի կան Հա յաս տա նում 

Ֆիքսված լայնաշերտ 
ինտերնետի 

բաժանորդները  
(100 մարդու հաշվով)

Ինտերնետից 
օգտվողների 
քանակը (100 

մարդու հաշվով)

Շարժական բջջային 
կապի բաժանորդա-
գրություններ (100 
մարդու հաշվով)

Աղ բյուր` ՀԲ ՀԶՑ

 Հա սա նե լի ու թյան ցու ցա նիշ նե րի կտ րուկ ա ճից հե տո տտ ո լորտն ի րա կա նաց րեց ար մա տա կան 
ո րա կա կան վե րա փո խում եր: Ներ կա յումս մի շարք ըն թա ցիկ նա խագ ծեր և պլա նա վոր ված նա-
խա ձեռ նու թյուն ներ ուղղված են գի տու թյան են թա կա ռուց վածք նե րի հզո րաց մա նը, տտ ո լոր տում 
ձեռ նար կա տի րա կան մշա կույ թի խթան մա նը և, ի նչն ա մե նա կարևորն է, տտ ո լոր տում մի ջազ գայ նո-
րեն մրցու նակ բարձր ո րա կա վոր մամբ աշ խա տու ժի կրթ մա նը: 

Ա ղյու սակ 2-5: ՀՄԶ-ում Հա յաս տա նի վար կա նիշն ը ստ տեխ նո լո գիա կան պատ րաստվա ծու-
թյան, տեղ

Վար կա նի շը 
Ա մե նաար դիա կան տեխ նո լո գիա նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 97
Ըն կե րու թյուն նե րի մա կար դա կով տեխ նո լո գիա նե րի կլա նու մը 98
ՕՈՒՆ-ը և տեխ նո լո գիա նե րի փո խան ցու մը 50
Ին տեր նետ օգ տա գոր ծող ան հատ նե րը 84
Լայ նա շերտ ին տեր նե տի բա ժա նոր դագ րու թյուն 74
Մի ջազ գային ին տեր նետ թո ղու նա կու թյու նը 47
Բջ ջային լայ նա շերտ բա ժա նոր դագ րու թյուն 57

Աղ բյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 20132014թթ.

Տ րանս պոր տային սահ մա նա փա կում ե րը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ունեն Հա յաս-
տա նի տնտե սու թյան վրա, սա կայն վեր ջի նիս ազ դե ցու թյու նը դժվար է դա սա կար գել 
որ պես ա ճի ա ռանց քային սահ մա նա փա կում:

տ րանս պոր տային են թա կա ռուց ված քը Հա յաս տա նում ոչ բա րեն պաստ է մե ծա պես այն պի սի գոր-
ծոն նե րի հետևան քով, ի նչ պի սիք ե ն՝ դե պի ծով ել քի բա ցա կա յու թյու նը և հարևան նե րից եր կու սի 
հետ փակ սահ ման նե րը: Եր կա թու ղային տրանս պոր տը օգ տա գործ վում է հիմ ա կա նում հան քար-
դյու նա բե րու թյան և այլ ռե սուր սա հեն ապ րանք նե րի ար տա հան ման հա մար: Այլ ապ րանք նե րի ար-
տա հան ման հիմ ա կան մի ջո ցը ճա նա պար հային տրանս պորտն է: Օ դային տրանս պոր տի մի ջո ցով 
ար տա հան վում են բարձր ա վե լաց ված ար ժեք և ցածր քաշ ունե ցող ապ րանք նե րը: 
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Գ ծա պատ կեր 2-26: Հա յաս տա նի մի ջազ գային ա ռև տուրն ը ստ փո խադ րա մի ջոց նե րի, 
2012թ.

Երկաթուղի

Ավտոճանապարհ

Օդային տրանսպորտ

Այլ (խողովակաշար, 
էլեկտրահաղորդման 
գիծ և այլն)

Ըստ արժեքի(%)Ըստ արժեքի(%)

Ներմուծում ՆերմուծումԱրտահանում Արտահանում

Ըստ քաշի (%)

Աղ բյուր` ՀՀ մաք սային ծա ռա յու թյուն

 Հա յաս տա նից դե պի իր գլ խա վոր ա ռևտ րային գոր ծըն կեր՝ Ռու սաս տան, ար տա հա նու մը հիմ ա-
կա նում ի րա կա նաց վում է ցամաքային տրանս պոր տային մի ջոց նե րով: Երևա նից Մոսկ վա ցամա-
քային փո խադ րում անցնում է վրաս տա նի Լար սի մաք սա կե տով: վեր ջի նիս ծա ռա յու թյու նը 
անկայուն բնույթ ունի և հա ճախ է ե ղա նա կային պայ ման նե րից ել նե լով փակ վում, հատ կա պես 
ձմռա նը: Երևա նից Մոսկ վա մեկ բեռ նա տա րով ապ րանք նե րի տե ղա փո խում ար ժե մոտ 4,000-
4,500 Ա ՄՆ դո լար: Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ դե պի Ռու սաս տան ար տա հան ման ցու ցա-
նի շով Հա յաս տա նի հետ հա մե մա տե լի եր կիր հան դի սա ցող Մոլ դո վան մի ջի նում մեկ բեռ նա տա րի 
հա մար վճա րում է 3,000-3,500 Ա ՄՆ դո լար (Քիշնևից դե պի Մոսկ վա): 

ցա մա քային փո խադր ման այ լընտրանք հան դի սա ցող ծո վային տրանս պորտն ա վե լի ծախ սա տար 
է հայ ար տա հա նող նե րի հա մար՝ սե փա կան նա վա հանգս տային են թա կա ռուց վածք չու նե նա լու 
պատ ճա ռով: 

Ա ղյու սակ 2-6: Ար տա հան ման ծախ սե րի հա մե մա տու թյու նը, 20 տոն նայի դի մաց, Ա ՄՆ դո-
լար

Ծախ սեր

Երևան-Մոսկ վա (ցա մա քային փո խադ րում Լար սի ան ցա կե տով) 4,000-4,500

Երևան-Մոսկ վա (ծո վային փո խադ րում Փո թիի և Իլյիչևս կի նա վա հան գիստ-
նե րի մի ջո ցով) 5,500-6,000

Քիշնև-Մոսկ վա (ցամաքային փոխադրում) 3,000-3,500

Աղ բյուր` Հա յաս տա նի և Մոլ դո վայի տրանս պոր տային ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ըն կե րու թյուն նե րի հետ 
հար ցազ րույց ներ, 2013թ.

տ րանս պոր տային սահ մա նա փա կում ե րի նշա նա կա լի ու թյու նը տա տան վում է՝ կախ ված ապ րան-
քային խմ բից: Այս պես՝ կո նյա կի և պղն ձի նման բարձ րար ժեք ապ րանք նե րի ար տա հան ման մեջ 
տրանս պոր տային ծախ սե րը չն չին են, մինչ դեռ գի նու և մր գե րի ար տա հան ման մեջ դրանք մեծ 
մաս նա բա ժին ունեն: 
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Ա ղյու սակ 2-7: Միջին տրանսպորտային ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը ար տա հան ման մե ծա-
ծախ գնի մեջ, ը նտր ված ար տա հան վող ապ րանք նե րի հա մար

Ապ րանք Ար տա հան ման եր կիր Տ րանս պոր տային ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը 
ար տա հան ման մե ծա ծախ գնի մեջ

տեքս տիլ Կա նա դա 7-9%
Գի նի Ռու սաս տան 15-17%
Մր գեր Ռու սաս տան 27-29%
Կո նյակ Ռու սաս տան 4-6%
Պ ղինձ Գեր մա նիա 3-5%

Աղ բյուր` հար ցազ րույց ներ ար տա հա նող նե րի հետ , 2013թ.

Ապ րան քի ը նդ հա նուր ար ժե քում տրանս պոր տային ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը ո րոշ վում է ար տա-
հան վող ապ րան քի ֆի զի կա կան ծա վա լի և ար ժե քի հա րա բե րակ ցու թյամբ: որ քան ա վե լի մեծ է 
ապ րան քի ֆի զի կա կան ծա վալ/ար ժեք հա րա բե րակ ցու թյու նը, այդ քա նով այն ծանր կլի նի գնի մեկ 
միա վո րի դի մաց և ա վե լի բարձր կլի նեն ար տա հան ման տրանս պոր տային ծախ սե րը: Այս ցու ցա նի-
շի հա մե մա տու թյու նը մի քա նի երկրնե րում թույլ կտա ստու գել` ա րդյո՞ք առ կա են տրանս պոր տային 
սահ մա նա փա կում եր ար տա հան ման հա մար: 

Հա յաս տա նի հա րա բե րակ ցու թյու նը հա մե մատ վել է ար տա հան ման դի վեր սի ֆի կաց ված պորտ ֆել 
ունե ցող երկրնե րի հետ, ո րոնց հա մար տրանս պոր տային փո խադ րում ե րը ա ռանց քային սահ մա-
նա փա կում չեն հան դի սա նում: Հա մե մա տու թյու նը վեր չի հանում որևէ հա մո զիչ մի տում:

Գ ծա պատ կեր 2-27: Ֆի զի կա կան ծա վալ/ար ժեք հա րա բե րակ ցու թյու նը ար տա հան ման 
զամ բյու ղում, 2011թ. 

Չափ ման միա վոր ներ՝ քա շը 1 Ա ՄՆ դո լար ար տա հան վող ապ րան քի դի մաց, կգո վ

Ռուսաստան

Չինաստան

Գերմանիա

Հայաստան

ԱՄՆ

Աղ բյուր` ՄԱԿի՝ ապ րան քային ա ռևտ րի վի ճա կագ րու թյան (ՄԱԿ ԱԱՎ) տվյալ նե րի բա զա, EV վեր լու ծու
թյուն

 Հա յաս տա նի ար տա հան ման կա ռուց ված քում ֆի զի կա կան ծա վալ/ար ժեք հա րա բե րակ ցու թյան 
լրա ցու ցիչ վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ա մե նից շատ ար տա հան վող ապ րանք ներն ունեն ֆի-
զի կա կան ծա վալ/ար ժեք ցածր հա րա բե րակ ցու թյուն (հա մե մա տած ար տա հան ման զամ բյու ղի մի-
ջի նի հետ): Այս մի տու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հայ կա կան ար տա հան ման 
մեջ գե րակշ ռում են բարձր ա վե լաց ված ար ժեք ունե ցող բնա կան մե տաղ ներն ու ա դա մանդ նե րը, 
ի սկ տրանս պոր տային ծախ սե րը այս ապ րանք նե րի ար ժե քի չն չին մաս նա բա ժինն են կազ մում: 
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Գ ծա պատ կեր 2-28: Ա մե նից շատ ար տա հան վող 3 և 10 ապ րանք նե րի ֆի զի կա կան ծա վալ/
ար ժեք հա րա բե րակ ցու թյու նը և մաս նա բա ժինն ար տա հան ման մեջ, 2012թ.

Ռուսաստան

Չինաստան

Գերմանիա

Հայաստան

ԱՄՆ

Ամենաշատ արտահանվող 3 ապրանքներ Ամենաշատ արտահանվող 10 ապրանքներ

Մասնաբաժինն արտահանման մեջ, գնային արտահայտմամբ, % Քաշ/գին հարաբերակցություն

Չինաստան

Գերմանիա

Հայաստան

ԱՄՆ

Ռուսաստան 1.89 1.85

0.06 0.12

0.05 0.10

0.30 0.43

0.85 0.77

Աղ բյուր` ՄԱԿ ԱԱՎ տվյալ նե րի բա զա, EV վեր լու ծու թյուն

Չ նա յած ան բա րեն պաստ գնե րին՝ տե ղա կան գոր ծա րար նե րը ճա նա պարհ նե րի բա րե կար գու թյու-
նը և օ դային տրանս պոր տի են թա կա ռուց ված քը չեն դա սում լուրջ խո չըն դոտ նե րի շար քին, ի նչ պես 
նշվում է Հա մաշ խար հային մրցու նա կու թյան զե կույ ցում: Հա յաս տա նի մրցու նա կու թյան ա ճի խո չըն-
դոտ նե րից մե կը երկ րում նա վա հանգս տային են թա կա ռուց ված քի բա ցա կա յու թյունն է: վրաս տա նում 
գտնվող Փո թի նա վա հան գիս տը, ո րը ծա ռա յում է ար տա հան մա նը թե՛ Հա յաս տա նից և թե՛ վրաս տա-
նից, դա սա կարգ վել է 68-ր դը վրաց և 122-ր դը հայ գոր ծա րար նե րի կող մից: Սա պայ մա նա վոր ված 
է դե պի նա վա հան գիստ տե ղա փոխ ման տրանս պոր տային ծախ սե րով և նա վա հանգս տում ծա ռա յու-
թյուն նե րի ան կա յուն բնույ թով հայ ար տա հա նող նե րի հա մար: 

Հա յաս տա նը Հա մաշ խար հային բան կի գնա հատ մամբ բեռ նա փո խադ րում ե րի ցու ցի չով 100-րդն է 
155 երկրնե րի շար քում: Սա կայն հե նան շային վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ բեռ նա փո խադր-
ման նմա նա տիպ կամ նույ նիսկ ա վե լի վատ ցու ցա նիշ ունե ցող մի շարք երկրնե րում ար տա հան ման 
մա կար դա կը ան հա մե մատ ա վե լի բարձր է: 

Գ ծա պատ կեր 2-29: Բեռ նա փո խադ րում ե րի ցու ցիչ և ար տա հան ման ցու ցիչ, 2012թ.

Ապրանքների արտահանումը ՀՆԱ-ի մեջ, %
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Հայաստան

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ  
Ն շում. տե ղե կատ վու թյան ան հա սա նե լի ու թյան պատ ճա ռով ո րոշ երկրնե րի հա մար տր ված են 2011թ. տվյալ ներ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, չնա յած տրանս պոր տային ծախ սերն ու հու սա լի ու թյան գոր ծոն նե րը Հա յաս-
տա նի մրցու նա կու թյան լուրջ խո չըն դոտ ներ են, որևէ հա մո զիչ փաս տարկ չի գտն վել` վկայե լու այն 
մա սին, որ վեր ջին ներս այս փու լում Հա յաս տա նի տնտե սա կան զար գա ցման ա ռանց քային սահ մա-
նա փա կում են հան դի սա նում: 
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2.4 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄ

 ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ձԱ ԽՈ ՂՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
 Միկ րո ռիս կե րի կա ռա վար ման թե րա ցում ե րը ա ռանց քային սահ մա նա փա կում է 
տնտե սու թյան հա մար:

Չ նա յած Հա յաս տա նի ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի զգա լի ա ռա ջըն թա ցին, միկ րոտնտե սա-
կան գոր ծա րար մի ջա վայ րում առ կա թե րու թյուն նե րի հետ կապ ված ռիս կե րը բա վա կա նին բարձր 
են: Ա մե նախնդ րա հա րույց գոր ծոն նե րը, ո րոնք ա կն հայ տո րեն հան գեց նում են միկ րո ռիս կե րի կա-
ռա վար ման հար ցում թե րու թյուն նե րին, հար կային և մաք սային ան բա րե խիղճ վար չա րա րու թյունն է, 
շու կա յա կան ան կա տար մրցակ ցու թյու նը, դա տա կան հա մա կար գի ոչ բա վա րար ան կա խու թյու նը և 
փոք րա մաս նային բաժ նե տե րե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա ծու թյան ցածր մա կար դա կը: Այս թե-
րու թյուն նե րը հս տակ ար տա ցոլ վում են մի ջազ գային վար կան շային դա սա կար գում ե րում, ի նչ պի սիք 
են Հա մաշ խար հային մրցու նա կու թյան և Հա մաշ խար հային բան կի Գոր ծա րա րու թյան զե կույց նե րը:

Գ ծա պատ կեր 2-30: Միկ րո մա կար դա կի խո չըն դոտ ներ, վարկանիշ ՀՄԶ-ում, տեղ

Հանցագործությունների հետևանքով բիզնեսի կրած 
ծախսերը

Պետական կարգավորման բեռը

Ահաբեկչությունների հետևանքով բիզնեսի կրած 
ծախսերը

Սեփականության իրավունքները

Կազմակերպված հանցավորություն

Պետական պաշտոնյաների որոշումներում առկա 
կողմնակալությունը

Վեճերի կարգավորման մեջ իրավական համակարգի 
արդյունավետությունը

Մտավոր սեփականության պաշտպանություն

Ոչ կանոնավոր վճարումներ և կաշառքներ

Շուկայի գերիշխման աստիճանը

Կարգավորումներն իրականացնելու մեջ իրավական 
համակարգի արդյունավետությունը

Ոստիկանական ծառայությունների հուսալիությունը

Կարգավորումների ազդեցությունն ՕՈՒՆ վրա

Հակամենաշնորհային քաղաքականության 
արդյունավետությունը

Փոքրամասնական բաժնետերերի շահերի 
պաշտպանությունը

Դատական անկախությունը

Ն շում՝ ը նդ գծ ված գոր ծոն նե րը ար ձա նագ րել են կա տա րո ղա կա նի ա վե լի ան բա րեն պաստ ցու ցա նիշ՝ երկ րի 
ը նդ հա նուր մրցու նա կու թյան ցու ցի չի հա մե մատ (ցու ցի չը՝ 79):  
Աղ բյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 20132014թթ.

Ա ղյու սակ 2-8: Հա յաս տա նի վար կա նիշն ը ստ ՀԲ գոր ծա րա րու թյան զե կույ ցի 

վար կա նիշ 2014թ. վար կա նիշ 2013թ.
Բիզնեսի հիմում 6 10
Շի նա րա րա կան թույլտ վու թյուն նե րի ստա ցում 79 71
Է լեկտ րա կա նու թյան ձեռք բե րում 109 107
Սե փա կա նու թյան գրան ցում 5 4
վար կե րի ձեռք բե րում 42 40
Ներդ րող նե րի պաշտ պա նու թյուն 22 21
Հար կե րի վճա րում 103 112
Միջազգային առևտուր 117 116
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վար կա նիշ 2014թ. վար կա նիշ 2013թ.
Պայ մա նագ րե րի կա տա րում 112 117
Ս նան կու թյան գոր ծըն թաց 76 76

Աղ բյուր՝ ՀԲ գոր ծա րա րու թյան զե կույց 

Ա նար դար մրցակ ցու թյու նը Հա յաս տա նում բիզ նե սի ա ճին և ձեռ նե րե ցու թյա նը խո չըն-
դո տող առանցքային գոր ծոն է:

 Հա սա րա կու թյու նը հիմ ա կա նում հակ ված է այն կար ծի քին, որ մե նաշ նորհ նե րի գե րիշ խու մը հան-
դի սա նում է Հա յաս տա նի հիմ ա կան տնտե սա կան սահ մա նա փա կու մը: Այ նուա մե նայ նիվ, նման 
ախ տո րո շու մը տնտե սու թյու նով մեկ մրցակ ցու թյան ի րա վի ճա կի թե րի պատ կե րա ցում է փո խան-
ցում: ՀԲ-ի կող մից հրա պա րա կած զե կույ ցում23 հղում ա նե լով վԶԵԲ-ի կող մից ի րա կա նաց վող 
2009թ. Գոր ծա րար մի ջա վայ րի և ձեռ նար կու թյուն նե րի կա տա րո ղա կա նի հար ցու մը եզ րա հան գում 
է կատարվում, որ Հա յաս տա նում ա վե լի մեծ թվով ո լորտ նե րում կան մե նաշ նորհ ներ և կենտ րո-
նաց վա ծու թյուն: Սա կայն, ա վե լի ման րա մասն վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այդ ո լորտ նե րի 
գե րակշ ռող մա սը կապ ված են են թա կա ռուց վածք նե րի հետ: Ի հար կե Հա յաս տա նի չա փե րի հետ 
հա մադ րե լի ո րոշ երկրնե րում են թա կա ռուց ված քային ո լորտ նե րում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի թիվն 
ա վե լին է, այ նուա մե նայ նիվ վերևում ներ կա յաց ված վեր լու ծու թյու նը փաս տեց, որ են թա կա ռուց ված-
քային ո լորտ նե րը չեն հան դի սա նում տնտե սա կան զար գաց ման ա ռանց քային սահ մա նա փա կում: 

Գ ծա պատ կեր 2-31: Յու րա քան չյուր ո լոր տում, շու կա յում կամ շու կա յա կան ո լոր տում գոր-
ծող ըն կե րու թյուն նե րի թի վը
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Աղ բյուր՝ World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, 
2013. “Republic of Armenia: Accumulation, Competition, and Connectivity”

տնտե սու թյան ուսում ա սի րու թյունն ը ստ ճյու ղե րի թույլ չի տա լիս պն դել, որ մե նաշ նորհ ներն ու 
օ լի գո պո լիա նե րը գե րիշ խում են ՀՆԱ-ն ձևա վո րող ո րորտ նե րի մեծ մա սում: վեր ջին ներս ա ռա վե-
լա պես կենտ րո նաց ված են տար բեր տե սա կի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման աս պա րեզ նե րում: Ա վե-
լի խո րը ուսում ա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռա վել խնդ րա հա րույց հար ցե րը հայտ նա բե րել ոչ 
թե ո լորտ նե րի ներ սում, այլ, ա վե լի շուտ, ո լորտ նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րում: ո րո շա կի լայն 

23 World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, 2013. “Republic of 
Armenia: Accumulation, Competition, and Connectivity”
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սպառ ման ապ րանք նե րի ներ մուծ ման ար դյուն քում ստեղծ ված շու կա յա կան ուժը հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում ստեղ ծել հզոր բիզ նես խմ բեր, ո րոնք գոր ծում են բազ մա զան ո լորտ նե րում՝ գտն վե լով 
մեկ հո վա նու ներ քո: 

Բիզ նես խմ բե րը Հա յաս տա նի տնտե սու թյան բար գա վա ճող հատ վածն են, ին չը թույլ է տա լիս շրջան-
ցել տնտե սա կան սահ մա նա փա կում ե րը և չե զո քաց նել «ինս տի տու ցի ո նալ վա կուու մը»: 

Ա ղյու սակ 2-9-ը ներ կա յաց նում է հիմ ա կան ներ մուծ վող սպա ռո ղա կան ապ րան քախմ բե րում շու-
կա յում գե րիշ խող դիրք զբա ղեց նող ըն կե րու թյուն նե րի տվյալ նե րը: 

Ա ղյու սակ 2-9: Ներ մուծ ված ապ րանք նե րի ցան կը, որ տեղ առ կա են շու կայի գե րիշ խող խա-
ղա ցող ներ, 27.02.2013թ.

Ներ մուծ ված ապ րանք Հիմ ա կան շու կա յա կան մաս նա-
կից նե րի բա ժի նը ներմուծման մեջ

Հա վի միս 77.6%

Միևնույն 
բիզնես 
խումբը

Շա քար 99%
Է թի լային սպիրտ 100%
Կա րագ 35.4%
Ձեթ (բա ցի ձի թա յու ղից) 37.5%
Բ րինձ 33.6%
Ման կա կան սնունդ 60%
Ա լյուր –շու կայի գլ խա վոր խա ղա ցող 1 47.3%
Ա լյուր –շու կայի գլ խա վոր խա ղա ցող 2 34.4%
Բա նան 51%
վա ռե լիք-հիմ ա կան շու կա յա կան խա ղա ցող 1 42.6%
վա ռե լիք-հիմ ա կան շու կա յա կան խա ղա ցող 2 41.7%

Շո կո լա դե սա լիկ ներ* 92.1%
* Այլ տի պի շո կո լա դե ապ րանք նե րի (կոն ֆետ ներ և այլն) ո լոր տում մրցակ ցու թյունն ա վե լի ին տեն սիվ է և 
նե րա ռում է թե՛ տե ղա կան ար տադ րող նե րին, թե՛ ներ մու ծող նե րին:  
Աղ բյուր` ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղով (ՀՀ ՏՄՊՊՀ) 

Ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված ապ րանք նե րի մաս նա բա ժի նը կազ մում է Հա յաս տա նի ո ղջ ներ մուծ-
ման մոտ 14%-ը, ի սկ ներ կա յաց ված սնն դամ թեր քի մաս նա բա ժի նը կազ մում է ո ղջ սնն դամ թեր քի 
ներ մուծ ման մոտ 24%-ը:24

 Գե րիշ խող շու կա յա կան դիր քը ներ մուծ ման մեջ ա պա հո վում է կա յուն դրա մա կան հոս քե րի հու-
սա լի աղ բյուր, ո րը բիզ նես խմ բե րը հիմ ա կա նում օգ տա գոր ծում են այլ շու կա նե րում ը նդ լայն վե լու 
նպա տա կով: Դա ի վեր ջո բե րում է ուժեղ բիզ նես խմ բե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք բաղ կա ցած են մեկ 
ա ռանց քային բիզ նե սից ու միև նույն սե փա կա նա տի րոջ մի ջո ցով փոխ կա պակց ված մի քա նի ըն կե-
րու թյուն նե րից: Ա ռանց քային շա հու թա բեր բիզ նե սը խա չաձև սուբ սի դա վոր ման, գնոր դի և մա տա-
կա րա րի սա կարկ ման ուժի գոր ծադր ման, քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան կի րառ ման, հար կային և այլ 
պե տա կան վար չա րա րա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Բիզ-
նես խմ բե րը նաև ձեռք են բե րում զուտ տնտե սա կան մե խա նիզմ ե րով պայ մա նա վոր ված ա ռա վե լու-
թյուն ներ, ի նչ պես օ րի նակ մասշ տա բի է ֆեկտն է: վեր ջինս ա վե լի լայն գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե րի և 
ռիս կե րի ա վե լի ցածր մա կար դա կի ար դյունք է: 
Ազ դե ցիկ բիզ նես խմ բի գոր ծու նե ու թյան մե խա նիզմ ի նք նին ի նք նա զո րաց նող է, ո րի հետևան քով 
մե ծա նում է նաև հարս տու թյան կենտ րո նա ցու մը: Ար դյուն քում կու տակ ված մի ջոց նե րը հիմ ա կա-
նում ուղ ղորդ վում են տե ղա կան շու կա նե րը սպա սար կե լուն, ո րոնք ը ստ սահ ման ման փոքր են, ին չի 
շնոր հիվ տե սա նե լի է դառ նում մրցակ ցու թյան ին տեն սի վա ցու մը, սա կայն ո լոր տում կենտ րո նաց-
ման մե ծա ցու մը զու գորդ վում է փոքր մաս նա կից նե րի մար գի նա լաց մամբ: Բիզ նես խմ բե րի ներ սում 
ստեղծ ված ուժը տա րած վում է այլ ո լորտ նե րի վրա և ստեղ ծում է ան հա վա սար մրցակ ցային պայ-
ման ներ այլ ըն կե րու թյուն նե րի հա մար: 

24 2011թ., ՄԱԿ ԱԱվ, ԱվԾ
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Ըստ ըն կե րու թյուն նե րի հար ցում ե րի՝ ան հա վա սար մրցակ ցու թյան մեկ այլ աղ բյուր է պե տա կան 
գնում ե րի հա մա կար գը: Շատ ըն կե րու թյուն ներ հայ տա րա րում են, որ կա շա ռա կե րու թյու նը և հո-
վա նա վոր չու թյու նը բա վա կա նին տա րած ված է պե տա կան գնում ե րի մրցույթ նե րում: Այ նուա մե նայ-
նիվ, ը ստ ՀՄԶ-ի վեր ջերս այս ուղ ղու թյամբ գրանց վել է է ա կան ա ռա ջըն թաց՝ պե տա կան պաշ տո-
նյա նե րի ո րո շում ե րի կա յաց ման մեջ հո վա նա վոր չու թյան կի րառ ման վար կա նի շով Հա յաս տա նը 
75-ից բարձ րա ցել է 68-րդ տե ղը, որը համեմատաբար դրական ցուցանիշ է: 

տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի շրջա նում տա րած ված կար ծի քի հա մա ձայն` խտ րա կան և ծանր 
հար կային ու մաք սային վար չա րա րու թյու նը ըն կե րու թյուն նե րի հա մար հան դի սա նում է խե ղա թյուր ված 
մրցակ ցային մի ջա վայ րի և միկ րոտնտե սա կան ռիս կե րի ա մե նա մեծ աղ բյու րը: Առ կա խն դիր նե րի ցան-
կը նե րա ռում է նաև ներ մուծ վող ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեք նե րի սահ ման ման հա մար կի րառ վող 
կա մա յա կան մո տե ցում ե րը, մաք սային չա փա զանց ծանր և եր բեմ խտ րա կան վար չա րա րու թյու նը, 
հար կային խտ րա կան ստու գում երն ու վե րա բեր մուն քը, հար կային օ րենք նե րի խտ րա կան կի րա ռու մը: 

Ստ վե րային տնտե սու թյու նը ստեղ ծում է բազ մա շերտ ան բա րեն պաստ ար տա քին ազ-
դե ցու թյուն ներ և՛ ըն կե րու թյուն նե րի, և՛ երկ րի մա կար դակ նե րով:

 Պե տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րի թեր հա վա քագ րու մը ստվե րային տնտե սու թյան ունե ցած թերևս 
ա մե նաքն նարկ ված ազ դե ցու թյունն է: Ըն կե րու թյուն նե րի մա կար դա կով վեր ջի նիս ա մե նաէ ա կան 
ազ դե ցու թյուն ներն են.

- ո րա կյալ կա ռա վար ման հա մա կարգ ունե նա լու և, մաս նա վո րա պես, վս տա հե լի կա ռա վար-
չա կան հաշ վետ վու թյուն ներ վա րե լու շա հադրդ ման բա ցա կա յու թյուն

-  Կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման բա ցա կա յու թյուն
-  Ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի տե սան կյու նից ռիս կե րի մա կար դա կի մե ծա ցում և, ի վեր ջո, ֆի-

նան սա վոր ման հա մար ռիս կե րի դի մաց կա պի տա լի թան կա ցում:

Ստ վե րային տնտե սու թյան հատ վա ծի կրճա տու մը կա ռա վա րու թյան օ րա կար գի ա ռաջ նա հեր թու-
թյուն նե րից է: Այ նուա մե նայ նիվ, դա խա վա րի մեջ պայ քա րի է նման վում, ո րով հետև ա ռայժմ ստվե-
րային տնտե սու թյան ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ վս տա հե լի գնա հա տա կան նույ նիսկ չու նենք: վեր ջին 
ա մե նա թարմ գնա հա տա կա նը տր վել է 2008թ., ո րն այ սօր վա հա մար կի րա ռե լի չէ: 

Ստ վե րային տնտե սու թյան մեծ մասշ տաբ նե րի հիմ քում ըն կած պատ ճառ ներն ա կն հայ տո րեն միայն 
բարձր հար կային դրույք նե րը չեն կա րող լի նել: Հա յաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի հա մար շա հու-
թա հար կի դրույ քը կազ մում է 38.8%, ո րը տՀԶԿ, Արևե լյան Եվ րո պայի և Արևե լյան Ա սիայի երկրնե-
րի հարկ ման մի ջին մա կար դա կից էլ ցածր է: վեր ջին ներս կազ մում են 41.3% և 39.7% հա մա պատ-
սա խա նա բար: Սա կայն, վրաս տա նում ամ բող ջա կան հար կային դրույ քը կազ մում է ըն դա մե նը 
16.4%, ին չը տա րա ծաշրջա նային մա կար դա կով ուժեղ մրցակ ցու թյուն է ա ռա ջաց նում Հա յաս տա նի 
հա մար: Այ նուա մե նայ նիվ, միայն այս գոր ծո նը այդ քան էլ հա մո զիչ չի բա ցատ րում հար կե րից լայ-
նա տա րած խու սա փե լու պրակ տի կան: 

Գ ծա պատ կեր 2-32: Հար կե րի վճար ման վե րա բե րյալ Գոր ծա րա րու թյան զե կույ ցի վար կա նիշ ները

Վրաստան

Ընդհանուր հարկային 
դրույքաչափ  
(% շահույթից)

Հարկերի վճարման 
վարկանիշ

Էստոնիա

Ադրբեջան

Մոլդովա

Հայաստան

Լեհաստան

Բելառուս

Ալբանիա

ՏՀԶԿ բարձր եկամուտ ունեցող երկրներ

Արևելյան Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա

Աղ բյուր՝ ՀԲ գոր ծա րա րու թյան զե կույց 2014թ.
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Չգ րանց ված զբաղ վա ծու թյու նը ստվե րային գոր ծու նե ու թյան ձևա չա փե րից մեկն է: Մեկ այլ տա-
րած ված ստվե րային գոր ծու նե ու թյան տե սակ է աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձի մաս նա կի հայ-
տա րա րագ րու մը: Պաշ տո նա պես չգ րանց ված զբաղ վա ծու թյան հետ հա մե մատ` վեր ջինս ստվե րի 
դրսևոր ման ա վե լի մեղմ տե սակ է, սա կայն ը ստ փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րի այն ա վե-
լի լայն տա րա ծում ունի: Հա մե մատ վող երկրնե րի ցան կում Հա յաս տա նը դաս վում է չգ րանց ված 
զբաղ վա ծու թյան ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ ունե ցող երկրնե րի շար քին: 

Գ ծա պատ կեր 2-33: Հա մե մատ վող երկրնե րում չգ րանց ված զբաղ վա ծու թյան մաս նա բա ժի-
նը, վեր ջին հա սա նե լի տվյալ նե րը

Ղրղզստան*

Հայաստան

Մոլդովա

Մակեդոնիա

Ռուսաստան*

Ուկրաինա*

Սերբիա

Մասնաբաժինը գյուղատնտեսությունից դուրս 
զբաղվածության մեջ, %

Ոչ ֆորմալ 
տնտեսությունում 
զբաղվածություն

Ոչ ֆորմալ 
տնտեսությունից 
դուրս ոչ ֆորմալ 
զբաղվածություն

 
Աղ բյուր՝ Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն, 2012թ. “Ոչ պաշ տո նա կան տնտե սու թյու նում զբաղ
վա ծու թյան վի ճա կագ րու թյան թար մա ցում” 
* Ոչ ֆոր մալ հատ վա ծից դուրս ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծու թյան տվյալ նե րը հա սա նե լի չեն Ռու սաս տա նի, Ո ւկ րաի
նայի և Ղրղզս տա նի հա մար: Սա նշա նա կում է, որ ոչ պաշ տո նա կան զբաղ վա ծու թյան ը նդ հա նուր ցու ցա նի շը 
այս երկրնե րում կա րող է լի նել ա վե լի բարձր, քան ներ կա յաց ված է վե րը բեր ված գծա պատ կե րում: 

Հար կե րից խու սա փու մը բիզ նես պրակ տի կա յում ար մա տա ցած գոր ծե լա կերպ է, և մրցակ ցային 
հա վա սա րա կշ ռու թյու նը ձևա վոր վում է՝ հաշ վի առ նե լով նման գոր ծե լա կեր պի առ կա յու թյունը: 
տնտե սու թյան մեջ գոր ծըն թաց նե րի թա փան ցի կու թյան մա կար դա կի աս տի ճա նա կան բարձ րա-
ցում ան խու սա փե լի է, այ նուա մե նայ նիվ, ո րոշ գոր ծոն ներ թույլ չեն տա լիս ըն կե րու թյուն նե րին 
հաս նել ա վե լի բարձր թա փան ցե լի ու թյան.

- Գ նային ճշգր տում ե րի ռիսկ. տե ղա կան բիզ նես մի ջա վայ րի վեր ջին մի տում ե րը ցույց 
են տա լիս, որ շատ ըն կե րու թյուն ներ ցան կա նում են կրճա տել ի րենց գոր ծու նե ու թյան 
ստվե րային մա սը: Այ նուա մե նայ նիվ, քա նի որ դա ան խու սա փե լի ո րեն կա ռա ջաց նի գնե րի 
ճշգրտման ան հրա ժեշ տու թյուն, ա ռա ջին քայ լը կա տա րող ըն կե րու թյան հա մար ար դյունք-
նե րը վնա սա բեր կլի նեն. ստվե րային մա սի կրճատ ման նա խա ձեռ նու թյու նը կա ռա ջաց նի 
վեր ջի նիս շու կայի մաս նա բաժ նի կրճա տում, ո րը կտևի մինչև ամ բողջ շու կայի աս տի ճա նա-
կան կար գա վո րու մը և խա ղի կա նոն նե րի հա վա սա րե ցու մը: 

- Մրցակ ցու թյու նը կար գա վո րե լու ճն շում եր. ներ կա քա ղա քա կա նու թյու նը վե րահսկում 
է շու կա յում գե րիշ խող մաս նա բա ժին ունե ցող ըն կե րու թյուն նե րին` հաշ վետ վու թյուն նե րի և 
գների դիտանցման մի ջո ցով: Շու կայի մաս նա բաժ նի գնա հա տա կա նը հիմ վում է ըն կե րու-
թյան կող մից ներ կա յաց ված տվյալ նե րի վրա, որ տեղ հաշ վի չի ա ռն ված ստվե րային մա սը: 
Աս պի սով, այն ա նուղ ղա կի ճն շում է գոր ծադ րում այն ըն կե րու թյուն նե րի վրա, ո րոնք փոր ձում 
են բարձ րաց նել ի րենց թա փան ցի կու թյու նը, քա նի որ դա ար հես տա կա նո րեն մե ծաց նում է 
իրենց «գրանցած» շուկայական մասնաբաժինը:

 Ներ կայիս տնտե սա կան կա ռուց ված քը, ո րը բնու թագրվում է ըն կե րու թյուն նե րի ոչ ամ բող ջա կան 
թա փան ցի կու թյամբ, ազ դե ցիկ բիզ նես խմ բե րի և ան հա վա սար մրցակ ցային դաշ տի առ կա յու-
թյամբ, տնտե սա կան ա ճի հա մար հան դի սա նում է ա ռանց քային սահ մա նա փա կում: Դժվար է քա-
նա կա պես ար տա հայ տել, թե որ քա նով են այս գոր ծոն նե րը սահ մա նա փա կում ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը, այ նուա մե նայ նիվ, մի շարք գոր ծոն ներ մատ նան շում են, որ դրանք լուրջ խն դիր-
ներ են ա ռա ջաց նում.
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-  Հա մա ձայն տար բեր գնա հա տա կան նե րի ու վար կա նիշ ների` դրանք մշ տա պես ի հայտ են 
գա լիս` որ պես ա մե նախնդ րա հա րույց ո լորտ ներ Հա յաս տա նում բիզ նես վա րե լու հա մար: 

- Այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք ա վե լի քիչ են են թա կա դրանց ազ դե ցու թյա նը (օր. ազ դե-
ցիկ բիզ նես խմ բե րը, հար կե րից խու սա փող նե րը) հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի լավ կա տա րո-
ղա կան ունեն, քան մա ցած նե րը:

- Օ տա րերկ րյա ներդրում երն ու ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյունն ա վե լի ակ տիվ են 
ե ղել այն ո լորտ նե րում, որ տեղ ազ դե ցիկ բիզ նես խմ բե րի ազ դե ցու թյու նը սահ մա նա փակ է, 
ի նչ պես օ րի նակ տտ-ում: 

Ա նար դար մրցակ ցու թյու նը և ստվե րային տնտե սու թյու նը ուժգ նաց նում են բա ցա սա կան մթ նո լոր-
տը նոր բիզ նես նե րի հա մար: Ներ կայիս տնտե սա կան կա ռուց ված քի բա ցա սա կան ազ դակ նե րը 
զսպում են ձեռ նե րե ցու թյու նը և խո չըն դո տում նոր ըն կե րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը:

Չ նա յած մակ րոտնտե սա կան կա յու նու թյան վե րա բե րյալ առ կա մտա հո գու թյուն նե րին` 
այն Հա յաս տա նում ներդրում ե րը կան խող առանցքային գոր ծոն նե րից չէ:

Ճգ նա ժա մի հետևան քով վատ թա րա ցած հիմ ա կան մակ րոտնտե սա կան ցու ցա նիշ նե րը սկ սել են աս-
տի ճա նա բար բա րե լավ վել, սա կայն մակ րոտնտե սա կան մի ջա վայ րում դեռևս զգա լի ան կա յու նու թյուն 
է նկատ վում: Գնա ճը և տա րադ րա մի փո խար ժեքն այն հիմ ա կան պա րա մետ րերն են, ո րոնք ազ դում 
են բիզ նես ո րո շում ե րի վրա, և դրանք վեր ջերս բա վա կա նին ան կա յուն են ե ղել: 2008թ. հայ կա կան 
դրա մը ար ժեզրկ վել է Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ 31%-ով: Հա յաս տա նի դիր քը գնա ճի ցու ցա նի շով, 
ը ստ ՄՀԶ-ի, կտ րուկ վա տա ցել է 2011թ. և վար կա նիշն ըն կել է 41 կե տով (78-ից մինչև 119-րդ դիր քը): 
Այն զգա լի լա վա ցել է 2012թ. (գ նե րը ա ճել են միայն 2.6%-ով), ո րի ար դյուն քում Հա յաս տա նը գնա-
ճի ցածր ցու ցա նի շով ա ռա ջին տե ղում է երկրնե րի ցան կում: Հա ջորդ զե կույ ցում գնա ճի ցու ցա նի շի ը 
կրկին կա րող է վատ թա րա նալ, հաշ վի առ նե լով 2013թ գրանց ված ա վե լի բարձր գնա ճը: 

Մյուս կող մից, մե ծա մասշ տաբ ներդրու մային ո րո շում ե րը չափ վում են Ա ՄՆ դո լա րով՝ ար տա ցո լե-
լով տնտե սու թյան բարձր դո լա րի զա ցիան: Դեռ ա վե լին, տնտե սու թյան պարտ քի մեջ ար տար ժույ թով 
վար կե րի մաս նա բաժ նի ա վե լա ցու մը հաս տա տում է այս մի տու մը (մոտ 40%-ից 2008թ. մինչև մոտ 60% 
2012թ.): Այդ ի սկ պատ ճա ռով, չնա յած նշված ան հանգս տու թյուն նե րին, դժվար է ա պա ցու ցել, որ մակ-
րոտնտե սա կան ռիս կե րը կան խում են ներդրում ե րը Հա յաս տա նում:

Գ ծա պատ կեր 2-34: Հա յաս տա նի մակ րո կա յու նու թյան դիր քե րը. կա ռա վա րու թյան ձա խո-
ղում ե րը հիմ ա կան մակ րո ցու ցա նիշ նե րով, վարկանիշը ՀՄԶ-ում, տեղ

Գնաճ, տարեկան

Պետական բյուջեի հաշվեկշիռը

Կառավարության ընդհանուր պարտքը

Երկրի վարկավորման վարկանիշը

Ն շում` դի տարկ վող հատ վա ծում Հա յաս տա նի հա մե մա տա կան ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը ը նդ
գծ ված են կար մի րով: 
Գ նա ճի ցու ցա նի շը հա մա պա տաս խա նում է 2012թ. տվյալ նե րին:  
Աղ բյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 20132014թթ.

 Կա ռա վա րու թյան ը նդ հա նուր պարտ քը և հան րային ար տա քին պարտ քը կա ռա վա րե լի սահ ման նե-
րում են, ի նչ պես որ սահ ման ված է ՀՀ օ րենք նե րով և կար գա վո րում ե րով: Ա կն կալ վում է, որ Հա-
յաս տա նում պար տա դիր կեն սա թո շա կային հա մա կարգ ներդ նե լու ար դյուն քում կու տակ ված «եր-
կար փո ղե րի» զգա լի մա սը կուղղվի պե տա կան պար տա տոմ սե րին, և, հա մա ձայն փոր ձա գետ նե րի, 
կա ռա վա րու թյու նը հնա րա վոր է, որ ցան կա նա մե ծաց նել իր ներ քին պարտ քը: Ար դյուն քում ը նդ հա-
նուր պե տա կան պարտ քը որ պես ՀՆԱ-ի տո կոս կա ճի, սա կայն, հա մա ձայն գնա հա տա կան նե րի, 
կմ ա կա ռա վա րե լի սահ ման նե րում:
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 ՇՈՒ ԿԱՅԻ ձԱ ԽՈ ՂՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Շու կայի ձա խո ղում ե րը տնտե սու թյու նում կա րող են բա ցատ րել տնտե սա կան յու րաց ման 
(appropriability) ցածր մա կար դա կը: Ա վե լին, շու կայի ձա խո ղում ե րից ծա գող խն դիր նե րը հա ճախ 
ա վե լի բարդ են, քան կա ռա վա րու թյան ձա խո ղում ե րը:

 Շու կայի ձա խող ման եր կու հնա րա վոր ուղի ներն են` տնտե սու թյան վրա ին ֆոր մա ցի ոն ար տա քին 
ա զե ցու թյուն նե րը (externalities) կամ կոոր դի նա ցի ոն ձա խո ղում ե րը: վեր ջին ներս բե րում են ցածր 
ի նք նա բա ցա հայտ ման (self-discovery), ին չը նշա նա կում է, որ տնտե սու թյու նը դժվա րու թյուն ներ ունի 
բա ցա հայ տե լու մաս նա գի տաց ման հա մար ար դյու նա վետ ո լորտ նե րը: Ար տա հան ման և նո րա րա րու-
թյան ցածր ար դյու նա վե տու թյու նը թույլ ի նք նա բա ցա հայտ ման ախ տա նիշ նե րն են:

 Հա յաս տա նի տնտե սա կան զար գա ցու մը մուտք է գոր ծել այն պի սի ժա մա նա կա հատ-
ված, որ տեղ ար տա հա նու մը հան դի սա նում է հե տա գա ա ճի շար ժիչ ուժը: 

Ար տա հա նու մը վե րելք էր ապ րում 2009-2013թթ. ըն թաց քում` ա ճե լով տա րե կան շուրջ 20%-ով: 
Այդու հան դերձ, այն դեռևս զգա լի ո րեն ցածր է ներ մու ծու մից՝ ա ռա ջաց նե լով երկ րի ըն թա ցիկ հաշ-
վի պա կա սորդ: Ար տա հան ման գլ խա վոր բնու թա գիրն է կա տա րե լա գործ վա ծու թյան ցածր աս տի-
ճա նը, ցածր դի վեր սի ֆի կա ցիան, ե զա կի ու թյան ան բա վա րար մա կար դա կը և ա ճի սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: Մինչև այս խո չըն դոտ նե րը չհաղ թա հար վեն, ար տա հա նու մը չի կա րող 
տնտե սա կան ա ճի աղ բյուր դառ նալ: Ներ կա յումս Հա յաս տա նը ՀՆԱ-ում ար տա հան ման մաս նա-
բաժ նի ցու ցա նի շով զգա լի ո րեն հետ է մա ցել իր ե կամ տային խմ բի գրե թե բո լոր երկրնե րից: 

Գ ծա պատ կեր 2-35: Ար տա հան ման բա ժի նը և ե կա մուտ նե րի մա կար դակ նե րը25, 2012թ.

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար
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Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ

 Հա յաս տանն ը նտր ված երկրների շար քում ա մե նա մեծ բա ցա սա կան ըն թա ցիկ հա շիվ ունե ցող նե-

25 Համաշխարհային բանկի կողմից գնողունակության պարիտետի գործակիցների վերահաշվարկի արդյունքում 
Հայաստանի՝ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ֊ի մակարդակը (գնողունակության պարիտետով արտահայտված) վերանայվեց 
և փոխվեց 2012թ. համար ~6,600 ԱՄՆ դոլարից ~8,400 ԱՄՆ դոլարի: Սա փոխում է Հայաստանի դիրքը աշխարհի 
եկամուտների քարտեզի վրա: Այնուամենայնիվ, սույն գլխում կատարված հետագա համեմատական վերլուծությունը 
հիմված է 2011թ. տվյալների վրա: 
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րից է: 2009թ., երբ հա մաշ խար հային տնտե սա կան ճգնա ժա մը բացասաբար ազդեց տե ղա կան 
ար տա հան ման վրա, Հա յաս տա նի ըն թա ցիկ հաշ վի հաշ վեկ շի ռը խիստ վատ թա րա ցավ՝ հաս նե լով 
ՀՆԱ-ի 16% պա կա սուր դի (13-րդ ա մե նա մեծ բա ցա սա կան հաշ վեկ շիռն աշ խար հում հա մա պա տաս-
խան տար վա հա մար): 

Դ րա նից հե տո ար տա հան ման ո լորտ նե րի վե րա կանգ նու մը բե րեց Հա յաս տա նի բա ցա սա կան հաշ-
վեկշ ռի կրճատ մա նը, ո րը միայն 2011թ.-ին հա սավ իր նա խաճգնա ժա մային մա կար դա կին:

Գ ծա պատ կեր 2-36: Հա յաս տա նի ըն թա ցիկ հաշ վի հաշ վեկշ ռի դի նա մի կան

Ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռ, 
վճարային հաշվեկշիռ,  
ԱՄՆ դոլար
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Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, EV վեր լու ծու թյուն 

Հա յաս տա նի ար տա հան ման կա ռուց ված քը բնու թագրվում է ցածր կա տա րե լա գործ-
վա ծու թյամբ, ին չը նշա նա կում է` Հա յաս տա նին չի հա ջող վում ա պա հո վել ա ռա վել 
զար գա ցած երկրնե րին բնո րոշ ար տա հան ման կա ռուց ված քը:

 Բա ցի քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րից հա յաս տա նյան ար տա հան ման զամ բյուղն ա ռանձ նա նում է նաև 
լուրջ կա ռուց ված քային խն դիր նե րով, ո րոնք զգա լի ո րեն թու լաց նում են ար տա հան ման դե րը Հա յաս-
տա նի տնտե սա կան ա ճը խթա նե լու գոր ծում: Այս պես, հա մա ձայն Հի դալ գոյի (2007թ.) և Հաուս մա-
նի, Հուան գի և Ռոդ րի կի (2007թ.) հե տա զո տու թյուն նե րի՝ երկ րի ար տա հան ման պորտ ֆե լի կազ մը 
ո րո շում է նրա ա ճի պո տեն ցիա լը և ար դյուն քում ուր վագ ծում է տնտե սու թյան զար գաց ման հե ռա-
նկար նե րը: Հե ղի նակ նե րը պն դում են, որ տար բեր ո լորտ ներ տար բեր ազ դե ցու թյուն ներ ունեն տնտե-
սա կան զար գաց ման վրա, ին չը պա հան ջում է ար տա հան ման զամ բյու ղի կա ռուց ված քային վե րա փո-
խում եր և նոր, ա վե լի բարդ գոր ծու նե ու թյուն նե րի ի րա գոր ծում: 

Հա յաս տա նի ար տա հան ման կա ռուց ված քի կա տա րե լա գործ վա ծու թյան վեր լու ծու թյու նը պար զա բա նում 
է, թե ի նչ պի սի նշա նա կու թյուն ունի Հա յաս տա նի ա ճի հա մար ար տա հան ման կա ռուց ված քը: 

Ար տա հան ման պորտ ֆե լի «ո րա կի» մա սին վկայող ա մե նաընդգր կուն ցու ցա նիշ նե րից է ար տա հան-
ման կա տա րե լա գործ վա ծու թյու նը – EXPY. այն ցույց է տա լիս երկ րի ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը՝ 
կախ ված կոնկ րետ ար տա հան ման կա ռուց ված քից և ը նդ գծում է ա վե լի « կա տա րե լա գործ ված/ բարդ» 
ապ րանք նե րի բա ժի նը ար տա հան ման մեջ: Ե րկ րի ար տա հան ման կա ռուց ված քի ա վե լի բարձր կա-
տա րե լա գործ վա ծու թյան աս տի ճա նը նշա նա կում է, որ այն հա մա պա տաս խա նում է ա վե լի բարձր 
ՀՆԱ ունե ցող տնտե սու թյուն նե րի ար տա հան ման կա ռուց ված քին: Հաուս մա նը, Հուան գը և Ռոդ րի կը 
փաս տար կում են, որ զար գա ցող երկրնե րը, ո րոնք ար տա հա նում են ա վե լի « բարդ ապ րանք ներ», 
ին չը բնո րոշ է զար գա ցած երկրնե րի հա մար, ա վե լի ա րագ են ա ճում, քա նի որ վեր ջին ներն ապ-
րանք նե րի նույն պորտֆելն ար տադ րե լու պա րա գա յում ունե նում են ա վե լի բարձր ծախ քեր:

 Հա մաշ խար հային տնտե սու թյուն նե րի քար տե զագ րու մը ցույց է տա լիս, որ ե կա մուտ նե րի մա կար-
դակ նե րի և ար տա հան ման զար գաց վա ծու թյան միջև ուժեղ կո րե լյա ցի ոն կապ գո յու թյուն ունի: Հա-
յաս տանն իր ար տա հան ման զամ բյու ղի կատարելագործվածության աս տի ճա նը բնու թագ րող ցու-
ցա նի շի (EXPY) մա կար դա կով մոտ է իր ե կամ տային խմ բի երկրնե րին (մինչև 10,000 Ա ՄՆ դո լար 
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ը ստ գնո ղու նա կու թյան պա րի տե տի, ճգշրտ ված գնե րով): Հա մա ձայն Հաուս մանի և այ լոց26` միայն 
այն երկրնե րը, ո րոնք կա րո ղա նում են հաս նել ի րենց ե կամ տային խմ բից ա վե լի բարձր EXPY ցու-
ցա նի շի, ունեն ա ճի լավ հնա րա վո րու թյուն ներ: Այս պի սով` Հա յաս տա նը չի կա րո ղա նա գնալ ա ռա-
վել զար գա ցած երկրնե րի ճա նա պար հով, ին չը սահ մա նա փա կում է սե փա կան ա ճի հե ռա նկար նե-
րը: Ա վե լին, Հա յաս տա նի ար տա հա նու մը հա մե մա տե լի երկրնե րի շար քում ա մե նա քիչ զար գա ցածն 
է (բա ցա ռու թյամբ ղրղզս տա նի): 

Գ ծա պատ կեր 2-37: Հա մաշ խար հային տնտե սու թյուննե րի EXPY ցու ցա նիշն ու ե կամ տի մա-
կար դակ նե րը, 2011թ.

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

Ար
տ

ա
հա

նմ
ա

ն 
զա

մբ
յու

ղի
 կ

ա
տ

ա
րե

լա
գո

րծ
վա

ծու
թ

յու
ն 

- E
XP

Y,
 

ըս
տ

 գ
նո

ղու
նա

կու
թ

յա
ն 

պ
ա

րի
տ

ետ
ի,

 Ա
Մ

Ն
 դ

ոլ
ա

ր

Հայաստան

Աղ բյուր՝ ՄԱԿ Ա ԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վեր լու ծու թյուն 

Գ ծա պատ կեր 2-38: EXPY ցու ցա նիշն ու ե կամ տի մա կար դակ նե րը հա մե մա տե լի 
երկրներում, 2011թ.

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար
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26 Hausmann R., Hwang J., Rodrik D., 2006. “What You Export Matters”
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Հա յաս տա նի ար տա հան ման պորտ ֆե լի կա ռուց ված քի դի տար կու մը ցույց է տա լիս, որ երկ րի ար-
տա հան ման մեջ ա վե լի քան 5% մաս նա բա ժին ունե ցող ա ռա ջա տար ար տա հան ման ապ րանք ներն 
ա ռանձ նա նում են կա տա րե լա գործ վա ծու թյան շատ ցածր մա կար դա կով (ապ րան քա տե սա կի կա-
տա րե լա գործ վա ծու թյան հա մե մա տա կան ցու ցա նի շը` PRODY), ի նչն ա վե լի ցածր է, քան Հա յաս-
տա նի ար տա հան վող ապ րանք նե րի PRODY-ի մի ջին մա կար դա կը: Դրա հետ մեկ տեղ՝ PRODY-ի 
մի ջի նից բարձր մա կար դակ ներ ունե ցող ապ րանք ներն ը նդ հա նուր ար տա հան ման մեջ չն չին մաս-
նա բա ժին են կազ մում: Սա հան գեց նում է Հա յաս տա նում ար տա հան ման զամ բյու ղի ը նդ հա նուր 
կա տա րե լա գործ վա ծու թյան ցածր մա կար դա կին: 

Գ ծա պատ կեր 2-39: Ար տա հան վող ապ րանք նե րի կատարելագործվածությունը (PRODY) և 
նրանց մաս նա բա ժի նը Հա յաս տա նի ար տա հան ման մեջ, 2011թ.

Արտահանման զամբյուղն ըստ ապրանքատեսակների կատարելագործվածության - PRODY, 
գնողունակության պարիտետով, ԱՄՆ դոլար

Պղնձի հանքաքար և խտանյութ

Չզտված պղինձ, պղնձե անոդներ, էլեկտրոլիտային վերամշակում
Չմշակված կամ չտեղադրված ադամանդներ

Ալյումինե փայլաթիթեղ <0.2մմ 
հաստությամբԷլեկտրաէներգիա

Երկաթա
միահալվածք

Չվերամշակված կամ կիսավերա
մշակված ոսկի փոշու տեսքով

Լիկյոր, խմիչքներ և 80%ից 
ցածր չբնափոխված էթիլ 
ալկոհոլ
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Հա յաս տա նի ար տա հան ման զամ բյու ղի ո րա կը ցածր է վեր ջի նիս թույլ դի վեր սի ֆի կա-
ցիայի պատ ճա ռով: 

Ար տա հան ման դի վեր սի ֆի կա ցիան երկ րի «ար տա հան ման ո րա կի» չափ ման մեկ այլ միա վոր է: 
Այն ցույց է տա լիս ար տա հան ման ապ րանք նե րի այն քա նա կը, ո րոնց մի ջո ցով եր կի րը ունի բա-
ցահայտված հա մե մա տա կան ա ռա վե լու թյուն (ԲՀԱ): 27 Դի վեր սի ֆի կա ցիայի բարձր մա կար դակ նե-
րը նշա նա կում են, որ եր կի րը ունի ապ րանք նե րի ա ռա վել լայն շրջա նա կով մրցու նակ դառ նա լու 
հնա րա վո րու թյուն ներ: 

Հա յաս տա նի դիր քը դի վեր սի ֆի կա ցիայի մա կար դա կով բա վա կա նին թույլ է, սա կայն այդ նույն 
ե կամ տային խմ բի մեջ մտ նող բազ մա թիվ երկրներ Հա յաս տա նի հա մե մատ ունեն ար տա հան ման 
դի վեր սի ֆի կա ցիայի ա վե լի ցածր մա կար դակ: 

2011 թվա կա նի ար դյունք նե րով Հա յաս տա նը ԲՀԱ-ով ար տա հա նում է 82 ապ րանք ներ (քա ռա նիշ 
HS կո դեր), ին չը Հա յաս տա նի կող մից ար տա հան վող ապ րանք նե րի ըն դա մե նը 14%-ն է կազ մում: 

27 ԲՀԱ՝ բացահայտված համեմատական առավելություն. եթե երկիրն ունի ԲՀԱ որոշակի ապրանքի գծով, սա նշա-
նակում է, որ այդ ապրանքի մասնաբաժինը տվյալ երկրի արտահանման ծավալի մեջ ավելի մեծ է, քան այդ ապրանքի 
ԲՀԱ համաշխարհային արտահանման մասնաբաժինը համաշխարհային արտահանման ընդհանուր ծավալի մեջ: 
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Գ ծա պատ կեր 2-40: Ար տա հան ման բազ մա տե սա կա նա ցում ու ե կամ տի մա կար դակ նե րը, 
2011թ.

Հայաստան

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ընթացիկ միջազգային գներով, 
ԱՄՆ դոլար
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Գ ծա պատ կեր 2-41: ԲՀԱ-ով ապ րանք նե րի մաս նա բա ժի նը ար տա հան վող ապ րանք նե րի 
ը նդ հա նուր թվա քա նա կում, 2011թ.

Լեհաստան
Մոլդովա
Սերբիա

Լատվիա
Բուլղարիա

Լիտվա
Էստոնիա
Ռումինիա

Հունգարիա
Խորվաթիա

Ալբանիա
Ուկրաինա

Մակեդոնիա
Ղրղզստան

Բելառուս
Մոնտենեգրո

Հայաստան
Վրաստան

Ռուսաստան
Ղազախստան

Ադրբեջան
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Հա յաս տա նի ար տա հան ման պորտ ֆելն ա ռանձ նա նում է ե զա կի ու թյան ցածր մա կար-
դա կով, ին չը նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նը ե զա կի չէ մրցակ ցային ա ռա վե լու թյուն 
ունե ցող ապ րանք նե րի ար տա հան ման մեջ: 

Երկ րի ար տա հան ման զամ բյու ղի «ս տան դար տու թյան» կամ «ե զա կի ու թյան» գնա հատ ման կա-
րիքն ա ռա ջա նում է ար տա հան ման բազ մա տե սա կա նաց ման միև նույն մա կար դակն ունե ցող եր կու 
երկրնե րի հա մե մա տու թյան ժա մա նակ: «Ս տան դար տու թյու նը» չա փում է, թե որ քան երկրներ են 
ար տա հա նում ԲՀԱ-ով այն նույն ապ րանք նե րը, ո րոնք ար տա հա նում է Հա յաս տա նը: ցու ցա նի շի 
ցածր մա կար դա կը նշա նա կում է, որ եր կի րը տվյալ ապ րան քի քիչ ար տա հա նող նե րի թվա քա նա-
կին է պատ կա նում: որ քան շատ է եր կի րը ե զա կի ապ րանք ներ ար տա հա նում, այդ քան ա վե լի ոչ 
ստան դարտ է ար տա հան ման զամ բյու ղը: 

Հա յաս տա նի ար տա հան ման զամ բյու ղի «ս տան դար տու թյան» մա կար դա կը 9%-ով բարձր է հա-
մաշ խար հային մի ջի նից: Հիմ ա կան մի տում այն է, որ որ քան ա վե լի քիչ է բազ մա տե սա կա նաց-
ված ար տա հան ման պորտ ֆե լը, այդ քան ա վե լի նվազ են վեր ջի նիս՝ ե զա կի լի նե լու հնա րա վո րու-
թյուն նե րը: Այ դու հան դերձ, բազ մա տե սա կա նաց ման ա ռու մով Հա յաս տա նի նման ար տա հան ման 
զամ բյուղ ներ ունե ցող երկրնե րը կա րո ղա նում են ար տա հա նել ա վե լի շատ ե զա կի ապ րանք ներ` հա-
մաշ խար հային շու կա յում մրցա կից նե րի ա վե լի փոքր թվա քա նա կով: 

Գ ծա պատ կեր 2-42: Ստան դար տու թյան և բազ մա տե սա կա նաց ման ցու ցա նիշ նե րը, 2011թ. 

Հայաստան
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Հա յաս տա նի ար տա հան ման զամ բյու ղի այ լընտրան քային ցածր ար ժե քը վկա յում է 
այն մա սին, որ Հա յաս տա նը ունի նոր տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյուն նե րի ի նք նա բա-
ցա հայտ ման խն դիր: 

Երկ րի ի նք նա բա ցա հայտ ման ուժը չափ վում է ապ րան քային քար տե զի վրա իր ար տա հան ման 
զամ բյու ղի դիր քա վոր մամբ: Ե թե երկ րի ար տա հան ման պորտ ֆե լը կենտ րո նաց ված է ապ րան-
քային քար տե զի խիտ հատ վա ծում, դա նշա նա կում է, որ ար տա հան ման կա ռուց ված քային վե րա-
փոխ ման բազ մա թիվ տար բե րակ ներ կան. գո յու թյուն ունեն բազ մա թիվ նմա նա տիպ ապ րանք ներ, 
ո րոնց հա մար եր կի րը կա րող է ար տա հան ման հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծել: «Բաց անտառ» 
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ցուցանիշը ցույց է տա լիս երկ րի` իր ար տա հան ման զամ բյու ղը բա րե լա վե լու և ա ճե լու նե րու ժը: Այս-
պես՝ նմա նա տիպ ար տա հան ման ակ տի վու թյուն ունե ցող երկրնե րի խմ բի « նե րու ժի ին դեք սը» բա-
վա կա նին ցածր է: Սա նշա նա կում է, որ իր ար տա հան ման պորտ ֆե լի ը նդ լայն ման հա մար Հա յաս-
տա նին ան հրա ժեշտ է ան ցում կա տա րել նոր ապ րանք նե րի, ին չը կպա հան ջի նոր կա րո ղու թյուն նե-
րի զար գացում: 

Գ ծա պատ կեր 2-43: Հա յաս տա նի ար տա հան ման « բաց ան տա ռի» ցու ցա նի շը, 2011թ.

Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում, ՀՆԱ-ի %«Բ
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Աղ բյուր՝ ՄԱԿ Ա ԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վեր լու ծու թյուն 

Ինք նա բա ցա հայտ ման խն դի րը հիմ ա կա նում ա ռնչ վում է երկ րի` բարձր ար տադ րո ղա-
կա նու թյամբ ո լորտ նե րի բա ցա հայտ ման և դրան ցում մաս նա գի տաց ման կա րո ղու թյան 
հետ :

Այս կա րո ղու թյու նը չափ վում է նոր, ոչ ա վան դա կան ապ րանք նե րի մշակ մա նը նպաս տող նո րա րա-
րու թյուն նե րի և նոր մտահ ղա ցում ե րի մա կար դա կով, ո րոնք հա վա նա բար կա րող էին ար տադր վել 
երկ րում, սա կայն ներ կա յումս ներդրում եր չեն ներգրա վում` շու կա յա կան տար բեր թե րու թյուն նե-
րի պատ ճա ռով: Այս ի մաս տով, հա մա ձայն Հաուս մա նի, Ռոդ րի կի և վե լաս կոյի` նո րա րա րու թյու-
նը և ՀուՄ-ը ա ճի ռազ մա վա րու թյուն նե րի կարևոր բա ղադ րիչ ներ են: Հե ղի նակ նե րը հիմ ա վո րում 
են ներդրում ե րից ստաց վող ար դյունք նե րի ցածր մա կար դակ նե րը նոր, ար տադ րո ղա կան մտ քե-
րի բա ցա կա յու թյամբ կամ դրանց ա ռա ջաց ման ցածր տեմ պե րով: Չնա յած նո րա րա րու թյուն նե րից 
և ար դյու նա վետ ի նք նա բա ցա հայտ ման պրակ տի կայի օ գուտ նե րից ա կն կալ վող բարձր ար դյունք-
նե րին` տնտե սու թյուն նե րը դժվա րու թյամբ են ներգրա վում նա խա ձեռ նու թյուն ներ նո րա րա րու թյան 
ո լորտ նե րում: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ նոր մտահ ղա ցում ե րի զար գա-
ցու մը բարդ և ծախ սա տար է և դրանք հեշտ են կրկ նօ րի նակ վում, ո րի հետևան քով նո րա րա րու-
թյան ստեղ ծած ար դյուն քը կա րող է բա ժին հաս նել շատ մաս նա կից նե րի, և նո րա րար նե րի կող մից 
ստաց վե լիք ան հա տա կան ար դյունք նե րը կա րող են նվա զել: 

Հա մա ձայն Հաուս մա նի և այ լոց` ի նք նա բա ցա հայտ ման խն դիր նե րը ա ռա վել բարդ և դժվար են 
տնտե սա կան զար գաց ման ա վե լի ցածր մա կար դակ նե րում: Ի նք նա բա ցա հայտ ման մյուս կարևոր 
տե սան կյունն այն է, որ ար տա հա նե լի ո լորտ նե րում ի նք նա բա ցա հայտ ման գոր ծըն թացն ա վե լի 
բարդ է, սա կայն հա վե լյալ ար դյունք ներն ա վե լի բարձր են: Ար տա հա նե լի ապ րանք նե րի կամ ծա-
ռա յու թյուն նե րի շու կա նե րում եր կի րը մրցակ ցում է մի ջազ գային մաս նա կից նե րի հետ, ին չը սահ-
մա նա փա կում է տե ղա կան մաս նա կից նե րի` բա ցա հայ տու մից ստաց վե լիք ար դյուն քը: Մյուս կող-
մից` «ար տա հա նե լի ո լոր տում ար դյունք նե րը ա վե լի բարձր կա րող են լի նել, քա նի որ գոր ծուն 
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գաղափարները կա րող են իրագործվել նաև հա մաշ խար հային շու կա յում, այլ ոչ` միայն ա ռա վել 
սահ մա նա փակ տե ղա կան շու կա յում, որ տեղ ոչ ար տա հա նե լի գոր ծառ նու թյուն ներն ի սկզ բա նե 
սահ մա նա փակ ված են»: 

Հա յաս տա նի նո րա րա րա կան են թա կա ռուց ված քի զար գաց վա ծու թյան ցածր մա կար դա կը սահ մա-
նա փա կում ե րի ևս մեկ շերտ է ա վե լաց նում ի նք նա բա ցա հայտ ման գոր ծըն թաց նե րի վրա: Նո րա-
րա րա կան են թա կա ռուց ված քը ա մե նա քիչ զար գա ցած ո լորտ նե րից է, ին չը խո չըն դո տում է Հա յաս-
տա նում գի տե լի քա հենք ճյու ղե րի զար գաց մա նը: Չնա յած բարձր տեխ նո լո գիա կան ո լորտ նե րին 
և գի տե լի քա հենք տնտե սու թյա նը տր ված բարձր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րին, ՄՀԶ-ում Նո րա րա-
րու թյուն նե րի հե նա սյան վար կա նի շը Հա յաս տա նի մրցու նա կու թյան գոր ծոն նե րի շար քում ա մե նա-
ցածրե րից է: 

Առևտ րայ նաց ման, ի նչ պես նաև ըն կե րու թյուն նե րի և կա ռա վա րու թյան կող մից ՀուՄ վրա ի րա կա-
նաց վող ծախ սե րի ցածր մա կար դա կը վտան գում է Հա յաս տա նի բա վա կա նին հզոր գի տա կան ժա-
ռան գու թյանը, ի նչ պես նաև վե րաց նում է տնտե սու թյան ա ռա վել բարձր ա վե լաց ված ար ժեք ունե-
ցող և բարդ ապ րանք նե րի վե րա փո խող ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը: Ան գամ այ սօր Հա յաս տա նը 
քիչ թե շատ մրցու նակ վար կա նիշ ունի գիտ նա կան նե րի և ճար տա րա գետ նե րի առ կա յու թյան, ար-
տո նագ րե րի քա նա կու թյան և իր հզոր գի տա տեխ նի կա կան ժա ռան գու թյան շնոր հիվ նո րա րա րու-
թյուն ի րա կա նաց նե լու ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն նե րով, ի նչ պես նաև տտ և ճար տա րա գի տա կան 
ո լորտ նե րում նոր զար գա ցում ե րով: Ը նդ հա նուր առ մամբ բո լոր հետ խորհր դային երկրնե րը բախ-
վում են նմա նա տիպ խնդ րի հետ, ին չը պայ մա նա վոր ված է ար դյու նա բե րու թյան և գի տու թյան միջև 
կա պե րի խզ մամբ: Այդ կա պի վե րա կանգ նու մը և նո րա րա րա կան հզո րու թյուն նե րի կա տա րե լա գոր-
ծու մը ի նք նա բա ցա հայտ ման խնդ րի ա ռանցքն են կազ մում: 

Ա ղյու սակ 2-10: ՀՄԶ-ում վար կա նիշ նե րը նո րա րա րու թյուն նե րի գծով, տեղ

Էս տո նիա Լե հաս տան Հա յաս տան Վ րաս տան Ալ բա նիա Մոլ դո վա

Նո րա րա րու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման կա րո ղու թյու նը

28 62 77 118 121 134

Գի տա հե տա զո տա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի ո րա կը

25 55 106 124 121 132

Ըն կե րու թյուն նե րի ծախ սը ՀուՄ 
վրա

45 103 109 128 82 142

ՀուՄ ո լոր տում հա մալ սա րան-
գործարար ո լորտ փոխ հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը

36 72 107 132 135 129

Կա ռա վա րու թյան կող մից նո-
րա գույն տեխ նո լո գիա կան ապ-
րանք նե րի գնու մը

34 103 111 62 52 139

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

95 66 74 126 106 131

Ար տո նագ րային հա մա գոր-
ծակ ցու թյան պայ մա նագ րե րի 
(ԱՀՊ) ար տո նագ րեր

26 40 58 62 91 81

Աղ բյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 20132014թթ.
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ա ճի ախ տո րո շու մը վեր է հա նում ներդրում ե րի ա ճի երեք ա ռանց քային սահ մա նա փա կում: 

- Ինք նա բա ցա հայտ ման պա կաս 

Ար տա հան ման պարզ կա ռուց ված քի, ե զա կի ու թյան պա կա սի և ա ճի սահ մա նա փակ այ լընտրանք-
նե րի, ի նչ պես նաև ոչ նպաս տա վոր նո րա րա րա կան են թա կա ռուց ված քի պատ ճա ռով Հա յաս տա նի 
ի նք նա բա ցա հայտ ման պրակ տի կան սահ մա նա փա կում է ա ճը: Սա նշա նա կում է, որ տնտե սու թյու-
նը չի կա րո ղա նում ո րո շել, թե ի նչ պի սի ապ րանք նե րի ար տադ րու թյունն ի րեն ա մե նա լա վը կհա ջող-
վի ի րա գոր ծել և, հետևա բար, բաց է թող նում մրցու նա կու թյան բա րե լավ ման ա մե նաար դյու նա վետ 
ուղին: 

- Մարդ կային կա պի տա լի ոչ բա վա րար ո րակ

Չ նա յած որ տե ղա կան աշ խա տա շու կան չու նի կրթ ված աշ խա տու ժի պա կաս, սա կայն Հա յաս տա-
նի աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի ո րա կա կան բնու թագ րե րի միջև առ կա է հսկա յա կան 
ան հա մա պա տաս խա նու թյուն: Հա տուկ խն դիր է կա ռա վար չա կան կրթու թյան ո րա կը, ին չի ար-
դյուն քում տե ղա կան ըն կե րու թյուն ներն ունեն թույլ կա ռա վար չա կան ունա կու թյուն ներ և չա փա զանց 
ցածր գոր ծառ նա կան ար դյու նա վե տու թյուն և ար տադ րո ղա կա նու թյուն: 

- Ան հա վա սար մրցակ ցային դաշտ 

Ա նար դար մրցակ ցային դաշ տը և հա մա տա րած ստվե րային պրակ տի կան հան դես են գա լիս` որ-
պես Հա յաս տա նում բիզ նես ա ճն ու ձեռ նար կա տի րա կան ո գին ճն շող լուրջ տնտե սա կան ազ դան-
շան ներ: Խո շոր բիզ նես խմ բե րը հա ճախ օգ տա գոր ծում են տնտե սա կան և քա ղա քա կան ռե սուրս-
նե րի միայն ի րենց հա սա նե լի աղ բյուր նե րը՝ մրցակ ցային ա ռա վե լու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար: 
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 Հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան խո րու թյան ցու ցա նի շը, այ սինքն՝ ՀՆԱ-ի և ֆի նան սա կան միջ նոր-
դու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը, 2012 թվա կա նին հա սել է գրե թե 312%-ի՝ մո տե նա լով ցու ցա նի շի նա-
խաճգնա ժա մային՝ 376% մա կար դա կին: Հա յաս տա նում այս ցու ցա նի շը 2013 թվա կա նի դրու թյամբ 
կազ մել է ՀՆԱ-ի միայն մոտ 49%-ը 28՝ գրե թե վեց ան գամ զի ջե լով հա մաշ խար հային մի ջին մա կար-
դա կին: Սա վկա յում է, որ Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գի զար գաց ման ուղին ան հա մա-
սեռ է: Հարց է ծա գում` տնտե սա կան զար գաց ման մա կար դա՞կն է զսպում ֆի նան սա կան զար գա-
ցու մը Հա յաս տա նում, թե՞ հա կա ռա կը: Զե կույ ցի այս հատ վա ծը քն նար կում է հենց այդ խնդիրները: 

տե ղա կան բիզ նե սի և ֆի նան սա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծիք ներն այս հար ցի շուրջ 
բևեռայնորեն տար բեր վում են մի մյան ցից:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ հայտարարել 
են, որ ֆինանսական ռեսուրսների 

ավելի հասանելի լինելու պարագայում 
պատրաստ են 50%-ով ավելի շատ 

ներդրում անել:

ԲԱՆԿԵՐԸ պատրաստ են ընդլայնել 
կորպորատիվ հատվածին տրամադրվող 

վարկավորումը` վարկունակ 
ընկերությունների կողմից ներկայացվող 

իրագործելի ծրագրերի ավելի մեծ 
քանակության դեպքում  

Աղ բյուր՝ ԻՎի Քոն սալ թինգի կող մից ի րա կա նաց ված 75 ըն կե րու թյուն նե րի և 10 ա ռևտ րային բան կե րի ղե
կա վար նե րի հետ հա մա կարգ ված հար ցազ րույց ներ, 2013թ.

 Հա մա ձայն ըն կե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի հարց ման ար դյունք նե րի՝ ֆի նան սա վոր ման հա սա նե-
լի ու թյան մե ծա ցու մը կա րող է նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն ունե նալ Հա յաս տա նի ներդրու մային մի-
ջա վայ րի վրա և կա րող է հան գեց նել կոր պո րա տիվ հատ վա ծի տա րե կան ներդրում ե րի մինչև 50% 
ա ճի: Միև նույն ժա մա նակ, ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի գե րակ շիռ մա սը նշում է, որ առ կա է վար-
կա վոր ման չա փա նիշ նե րը բա վա րա րող ներդրու մային ծրագ րե րի պա կաս, այ լա պես ֆի նան սա վո-
րում ա վե լի մատ չե լի և լայ նա ծա վալ կլի ներ:

 վեր լու ծու թյունն ան շուշտ միայն հարց ման ար դյունք նե րի վրա հիմ վել չի կա րող` հաշ վի առ նե լով 
հար ցում ե րի հնա րա վոր կողմ ա կա լու թյու նը: Այ նուա մե նայ նիվ, հարց ման ար դյունք նե րը բա վա կա-
նին ճշգր տո րեն մատ նա ցույց են ա նում կոր պո րա տիվ և ֆի նան սա կան հատ ված նե րում գո յու թյուն 
ունե ցող հնա րա վոր խն դիր նե րը, ո րոնք են թա կա են լրա ցու ցիչ վեր լու ծու թյան: 

Ֆի նան սա վոր ման հա սա նե լի ու թյու նը սահ ման վում է երեք հիմ ա կան բաղ կա ցու ցիչ ուղ ղու թյուն նե րով. 

Ն
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Ա ռողջ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը եր կա րա ժամ ետ խնայո ղու-
թյուն ներն ար դյու նա վետ կեր պով հա մե մա տա բար ա վե լի ար տադ րո ղա կան ըն կե րու թյուն նե րին ուղ ղոր-
դե լու ունա կու թյունն է՝ ա պա հո վե լով մատ չե լի տո կո սադ րույք ներ և դի վեր սի ֆի կաց ված գոր ծի քա կազմ:

28 Հաշվարկը հիմված է 2013թ. ՀՆԱ-ի գնահատականի վրա (ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Միջնաժամետ 
ծախսերի ծրագիր) և 2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ ֆինանսական միջնորդության տվյալների հիման վրա (ԿԲ, ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն, ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ): 

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱ-
ՎԵՐՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
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3.1 ՆԵՐՔԻՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հա յաս տա նում ներ քին խնայո ղու թյուն նե րի մա կար դա կը բա վա կա նին ցածր է և հիմ-
նա կա նում կար ճա ժամ ետ բնույթ է կրում:

Խ նայո ղու թյուն նե րի կար ճա ժամ ետ բնույ թը և «եր կար փո ղե րի» հա րա բե րա կան պա կա սը առ կա 
ներդրու մային ռե սուրս ներն ուղ ղում են դե պի կար ճա ժամ ետ ծրագ րեր: Բան կային ա վանդ նե րի 
պորտ ֆե լում հինգ տա րի և ա վե լի եր կա րա ժամ ետ ա վանդ նե րը չն չին մաս նա բա ժին ունեն, մինչ-
դեռ մինչև 1 տա րի ժամ ե տայ նու թյամբ ա վանդ նե րը ճն շող մե ծա մաս նու թյուն են կազ մում (ը նդ հա-
նու րի մոտ 66%-ը): 

Գ ծա պատ կեր 3-1: Հա յաս տա նում ըն կե րու թյուն նե րից և տնային տնտե սու թյուն նե րից 
ներգրավ ված ա վանդ ներ, ը նդ հա նու րի մեջ մաս նա բա ժին, 2013թ. օ գոս տո սի դրու թյամբ

Ընկերությունների 
ավանդներ

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

մինչ 1 տարի 1-5 տարի 5 տարի և ավելի

Ընկերությունների 
ավանդներ

Անհատների 
ավանդներ

Անհատների 
ավանդներ

Աղ բյուր՝ ՀՀ ԿԲ

Չ նա յած 2003-2006 թվա կան նե րի ըն թաց քում ը նդ հա նուր խնայո ղու թյուն նե րի զգա լի ա ճին՝ հա մա-
խառն ներ քին խնայո ղու թյուն նե րի մա կար դա կը վեր ջին տաս նա մյա կի ըն թաց քում բա վա կա նին չա-
փա վոր է ե ղել Հա յաս տա նում:

2006 թվա կա նին խնայո ղու թյուն նե րի մա կար դա կը հա սել է իր գա գաթ նա կե տին՝ ՀՆԱ-ի 20%, 
ա ռաջ անցնե լով Ա ՊՀ, Կենտ րո նա կան և Արևե լյան Եվ րո պայի մի շարք երկրնե րից: Դրան հա-
ջոր դել է հա մաշ խար հային տնտե սա կան ճգնա ժա մի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը՝ նվա զեց նե լով 
խնայո ղու թյուն նե րի մա կար դա կը և վե րա դարձ նե լով մինչև ա ճի ժա մա նա կաշրջա նը գրանց ված 
մա կար դա կին: 

Գ ծա պատ կեր 3-2: Հա մա խառն ներ քին խնայո ղու թյուն ներն ը ստ երկրնե րի,  
ՀՆԱ-ի մաս նա բա ժին, %

Ալբանիա Էստոնիա Վրաստան Մոլդովա ԼեհաստանՀայաստան
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Աղ բյուր ՝ ՀԲ ՀԶՑ
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Տ նային տնտե սու թյուն նե րի խնայո ղու թյուն ներն ը նդhա նուր խնայո ղու թյուն նե րի ա մե-
նա փոքր բա ղադ րիչն են. ա վե լին, դրանք բա ցա սա կան են ե ղել վեր ջին տա րի նե րին:

տ նային տնտե սու թյուն նե րի խնայո ղու թյուն նե րի բա ցա սա կան ցու ցա նիշն ար տա ցո լում է Հա յաս-
տա նում տնային տնտե սու թյուն նե րի ե կա մուտ նե րի ցածր մա կար դա կը: Սրան կա րող է նպաս տած 
լի նել նաև բնակ չու թյան` խնայո ղու թյուն կա տա րե լու թույլ հակվածությունը:

 Մաս նա վոր հատ վա ծի խնայո ղու թյուն նե րը Հա յաս տա նի հա մա խառն խնայո ղու թյուն նե րի գե րա-
կշիռ մասն են կազ մում: Հան րային խնայո ղու թյուն նե րը նույն պես մե ծա պես նպաս տել են հա մա-
խառն խնայո ղու թյուն նե րին, նույ նիսկ ճգնա ժա մի տա րի նե րին: տնային տնտե սու թյուն նե րի խնայո-
ղու թյուն նե րի մա կար դա կը Հա յաս տա նում բա ցա սա կան է ե ղել` բա ցա ռու թյամբ 2006-2008թթ. 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծը:

Գ ծա պատ կեր 3-3: Խնայո ղու թյուն նե րը Հա յաս տա նում

Հանրային խնայողություններ
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Տնային տնտեսությունների 
խնայողություններ

Ոչ ֆինանսական կորպորացիաների 
խնայողություններ

Ֆինանսական կորպորացիաների 
խնայողություններ

Համախառն խնայողությունների 
մասնաբաժին ՀՆԱ-ի մեջ

Աղ բյուր՝ Ա ՎԾ 
 Սույն զե կույ ցում խնայո ղու թյուն նե րի եր կու հիմ ա կան ցու ցա նիշ է օգ տա գործ վել՝ 
 Հա մա խառն խնայո ղու թյուն ներ. հա մա խառն խնայո ղու թյուն նե րը հաշ վարկ վում են որ պես հա մա խառն ազ
գային ե կամ տից հա նած ը նդ հա նուր սպա ռու մը և ա վե լաց ված զուտ տրանս ֆերտ նե րը: 
 Հա մա խառն ներ քին խնայո ղու թյուն ներ. հա մա խառն ներ քին խնայո ղու թյուն նե րը հաշ վարկ վում են որ պես 
ՀՆԱից հա նած վերջ նա կան սպա ռո ղա կան ծախ սե րը (ը նդhա նուր սպա ռում): 

Ակն կալ վում է, որ կեն սա թո շա կային հա մա կար գի բա րե փո խու մը երկ րում կնպաս տի 
խնայո ղու թյուն նե րի ժամ ե տայ նու թյան եր կա րաց մա նը:

 Կեն սա թո շա կային հիմ ադ րա մի ակ տիվն ե րի ա ճը դրա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա եր կա րա ժամ-
կետ փո ղե րի կու տակ ման վրա, ին չը 2021 թվա կա նին, ը ստ նախ նա կան գնա հա տա կան նե րի, 
կհաս նի ՀՆԱ 2.5%-ին: Այ նուա մե նայ նիվ, ի նչ պես ցույց են տա լիս ստորև բեր ված գնա հա տում ե րը, 
միայն ՀՆԱ-ի ա ճի կան խա տե սում երն ու կեն սա թո շա կային բա րե փո խու մե րը բա վա րար չեն ներ-
քին խնայո ղու թյուն նե րում թռիչ քային ա ռա ջըն թաց գրան ցե լու հա մար:

 Հա մաշ խար հային բան կի կող մից ի րա կա նաց ված ուսում ա սի րու թյան29 հա մա ձայն` Հա յաս տա նում 

29 World Bank, Poverty Reduction and Economic Management unit, Europe and Central Asia Region, 2013.
“Republic of Armenia: Accumulation, Competition, and Connectivity”
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մեկ շն չի հաշ վով ՀՆԱ-ի 10% փո փո խու թյու նը հան գեց նում է խնայո ղու թյուն նե րի 3.7% ա ճի: ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան կող մից թի րա խա վոր ված ՀՆԱ-ի ա ճի տեմ պե րը հաշ վարկ նե րի հիմք ըն դու նե-
լու դեպ քում` ներ քին խնայո ղու թյուն նե րի կան խա տես ված մա կար դա կը 2021 թվա կա նին կհաս նի 
միայն 4.7%-ի՝ ի տար բե րու թյուն 2014 թվա կա նի 6.5%-ի:

Գ ծա պատ կեր 3-4: Հա յաս տա նում ներ քին խնայո ղու թյուն նե րի կան խա տե սում, %

Ներքին խնայողություններ, 
% ՀՆԱ-ի մեջ

Կենսաթոշակային ֆոնդի 
խնայողություններ, % ՀՆԱ-ի մեջ

 

Աղ բյուր՝ ՀԲ, ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյուն, Ա ՄՆ ՄԶԳ Կեն սա թո շա կային և աշ խա տան քային 
շուկայի բա րե փո խում ե րի ծրա գիր
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3.2 ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ

Մինչճգնաժամային հատվածում ֆինանսավորման տոկոսադրույքները Հայաստանում 
փոխկապակցված էին ներդրումային դինամիկայի հետ, սակայն այդ կապը խափանվեց:

2003-2007 թվա կան նե րի ե ռամ սյա կային տվյալ նե րի ուսում ա սի րու թյու նը ուժեղ բա ցա սա կան 
կապ է ցույց տա լիս վար կա վոր ման տո կո սադ րույք նե րի և մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից բո լոր 
ո լորտ նե րում (բա ցի ան շարժ գույ քի ո լոր տից) հա մա խառն կապիտալի հիմ ա կան կու տակ ման ծա-
վալ նե րի միջև: Առ կա բա ցա սա կան կա պը փաս տում է, որ բարձր տո կո սադ րույք նե րը կա րող են 
զսպել տնտե սու թյան մեջ մաս նա վոր ներդրում ե րի ա ճը:

Գ ծա պատ կեր 3-5: Հա մա խառն հիմ ա կան կա պի տա լի կու տա կում ա ռանց ան շարժ գույ քի 
և հան րային ո լորտ նե րի, 1-5 տա րի ժամ ե տով բիզ նես վար կա վոր ման տո կո սադ րույք ներ, 
ե ռամ սյա կային տվյալ ներ, 2003-2007թթ.

Կորելյացիայի գործակից = – 0.76 
Ռեգրեսիայի R-քառակուսի = 0.58
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ՀԿՀԿ (առանց անշարժ գույքի և հանրային ոլորտների), մլն ՀՀ դրամ

Աղ բյուր՝ ՀՀ ԿԲ, Ա ՎԾ, EV վեր լու ծու թյուն

 Հատ կան շա կան է, որ ներդրում ե րի ծա վա լի և վար կա վոր ման տո կո սադ րույք նե րի միջև կա պը զգա լի-
ո րեն թույլ է ե ղել 2008-2010 թա վա կան նե րի ըն թաց քում: Ներդ րում ե րը կտ րուկ ան կում են ապ րել 2008 
թվա կա նին, ին չը պայ մա նա վոր ված էր տնտե սա կան ճգնա ժա մով, և զու գակց վել են տո կո սադ րույք նե րի 
զգա լի նվազ մամբ: տնտե սա կան ճգնա ժա մը հան գեց րեց նրան, որ հիմ ա կան ներդրու մային ծրագ րե րը 
սա ռեց վե ցին, ի սկ նոր ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի պա հան ջար կը նվազեց:

Գ ծա պատ կեր 3-6: Հա մա խառն հիմ ա կան կա պի տա լի կու տա կում ա ռանց ան շարժ գույ քի 
և հան րային ո լորտ նե րի և 1-5 տա րի ժամ ե տով բիզ նես վար կա վոր ման տո կո սադ րույք ներ, 
ե ռամ սյա կային տվյալ ներ, 2008-2010թթ.

ՀԿՀԿ (առանց անշարժ գույքի և հանրային ոլորտների), մլն ՀՀ դրամ
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, % Կորելյացիայի գործակից = –0.46

Աղ բյուր՝ ՀՀ ԿԲ, Ա ՎԾ, EV վեր լու ծու թյուն
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 Հետճգնա ժա մային շրջա նում տո կո սադ րույք նե րի նվա զում ը նդ հա նուր առ մամբ չի հան գեց րել 
երկ րում ներդրում ե րի ա ճի: Բան կային վար կե րի պորտ ֆե լը այդ շրջա նում ա ճել է, սա կայն հա մա-
խառն կապիտալի հիմ ա կան կու տակ ման մա կար դա կը բա վա կա նին ան կա յուն է ե ղել: Հնա րա վոր 
պատ ճառ նե րի թվում կա րող են լի նել տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի՝ ի րաց վե լի ու թյան հետ կապ ված 
խն դիր նե րը: Սա ոչ թե կա պի տալ ներդրում ե րի, այլ շրջա նա ռու մի ջոց նե րի ֆի նան սա վոր ման հա-
վե լյալ պա հանջ է ստեղ ծել: Դրան նպաս տող մեկ այլ կարևոր գոր ծոն է ե ղել նաև պե տա կան միջ-
նոր դու թյամբ հա մե մա տա բար ա վե լի է ժան վար կային մի ջոց նե րի տե ղա բաշ խու մը, ի նչ պի սին է Ռու-
սաս տա նի կող մից տրա մադր ված 500 մլն Ա ՄՆ դոլ. միջ պե տա կան վար կա վոր ման մե խա նիզ մը: 

Նշում տվյալների վերլուծության մեթոդաբանության վերաբերյալ

Վերլուծության նպատակով օգտագործվել են համախառն կապիտալի հիմական կու
տակ  ման եռամսյակային տվյալները և 15 տարի ժամկետով ԱՄՆ դոլարով և հայ կական 
դրամով տրված վարկերի միջին կշռված տոկոսադրույքները: Անշարժ գույքի ոլորտի և 
հանրային հատվածի ներդրումերն ընդգրկված չեն համախառն կապիտալի հիմական 
կուտակման ծավալի մեջ, ինչը բացատրվում է այս երկու ոլորտների վար կավորումից ցածր 
կախվածությամբ (անշարժ գույքի ոլորտում ֆինան սավոր ման հիմական մեխանիզմը 
նախնական վաճառքներն են, մինչդեռ հանրային հատ վածում՝ պե տա կան և միջազգային 
ֆինանսական կառույցների ֆինանսավորումը): Համա խառն կապիտալի հիմական 
կուտակման տվյալները (առանց անշարժ գույքի և հան րա յին հատվածների) հավելյալ 
ճշգրտված են՝ սեզոնայնության գործոնը չեզոքաց նելու համար:

Ռեգրեսիոն վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 20032007 թվականների բիզնեսի 
վարկավորման տոկոսադրույքները վիճակագրորեն նշանակալի են և բացատրում են 
համախառն կապիտալի հիմական կուտակման փոփոխությունները:

 Մի ջազ գային հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ Հա յաս տա նում 
ի րական տո կո սադ րույքն ա վե լի բարձր է, քան հա մադ րե լի երկրնե րի մեծ մա սում, և 
զիջում է միայն Վրաս տա նին:

Գ ծա պատ կեր 3-7: Վար կա վոր ման  
ան վա նա կան տո կո սադ րույք (%), 2012թ.

Գ ծա պատ կեր 3-8: Ի րա կան տո կո սադ րույք  
(%), 2012թ.

Ալբանիա
Հայաստան
Ադրբեջան

Բելառուս
Բուլղարիա

Խորվաթիա
Էստոնիա

Վրաստան
Ղրղզստան

Լատվիա
Մակեդոնիա

Մոլդովա
Մոնտենեգրո

Ռումինիա
Ռուսաստան

Սերբիա
Տաջիկստան

Ուկրաինա

Ալբանիա
Հայաստան
Ադրբեջան

Բելառուս
Բուլղարիա

Խորվաթիա
Էստոնիա

Վրաստան
Ղրղզստան

Լատվիա
Մակեդոնիա

Մոլդովա
Մոնտենեգրո

Ռումինիա
Ռուսաստան

Սերբիա
Տաջիկստան

Ուկրաինա

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ
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Գ ծա պատ կեր 3-9: Ի րա կան տո կո սադ րույք և մեկ շն չի hաշ վով ՀՆԱ, 2012թ.

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

Իր
ա

կա
ն 

տ
ոկ

ոս
ա

դր
ու

յք
, %

Ալբանիա

Հայաստան
Կորելյացիայի գործակից = – 0.70

Չեխիա

Բուլղարիա Խորվաթիա

Էստոնիա

Վրաստան

Ղրղզստան

Լատվիա

Մակեդոնիա

Մոլդովա

Մոնտենեգրո Ռումինիա

Ռուսաստան

ՍերբիաՏաջիկստան

Ուկրաինա

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ

 վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ տո կո սադ րույ քի ա վե լի ցածր մա կար դա կը զու գակց վում է ՀՆԱ 
ա վե լի բարձր մա կար դա կով: Սա մատ նան շում է, որ ա վե լի բարձր ե կամ տային մա կար դակ ունե-
ցող հա մադ րե լի երկրնե րին հաս նե լու հա մար Հա յաս տա նում տո կո սադ րույ քը դեռևս նվա զե լու տեղ 
ունի: Հա յաս տա նում ֆի նան սա կան հա մա կար գի հե տա գա զար գա ցու մը և ա ճող մրցակ ցու թյու նը 
կնպաս տեն տո կո սադ րույք նե րի հե տա գա նվազ մա նը: 

Վար կա վոր ման տո կո սադ րույք նե րի կա ռուց ված քի վեր լու ծու թյու նը մատ նան շում է 
տո կո սադ րույք նե րի նվազ ման ո րո շա կի նե րու ժի առ կա յու թյուն:

 Հետևյալ օ րի նա կը ցույց է տա լիս 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ վարկավորման միջին 
տո կո սադ րույք նե րի կա ռուց ված քը` ը ստ բա ղադ րիչ նե րի:

Վերադիր 
ծախսեր

~4.0%

Ռիսկի 
հավելավճար

~4.0%

~6.5%

Բանկերում 
ֆինանսավորման 

ներգրավման 
տոկոսադրույք

~8%

Տոկոսադրույքների 
սպրեդ

Միջին 
տոկոսադրույք*

~14.5%

* Տո կո սադ րույք նե րի սպ րե դի և ֆի նան սա վոր ման ներգրավ ման տո կո սադ րույ քի հի ման վրա հա կա դարձ 
հաշ վարկ:
Ն շում. պատ կե րում ներ կա յաց ված բո լոր տվյալ նե րը հիմ ված են ԿԲ տե ղե կատ վու թյան վրա: Ռիս կի հա վե
լավ ճա րը մա ցած ցու ցա նիշ նե րից ա ծան ցյալ ցու ցա նիշ է: 
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Բան կե րում ֆի նան սա վոր ման ներգրավ ման մի ջին տո կո սադ րույ քը վեր ջին շրջա նում 
ա ճի մի տում է ցու ցա բե րում:

Չ նա յած մի ջազ գային ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի կող մից մե ծա քա նակ ֆի նան սա վոր ման առ կա-
յու թյա նը՝ Հա յաս տա նում ֆի նան սա վոր ման տո կո սադ րույ քը բարձր է՝ կապ ված երկ րի սու վե րեն 
ռիս կի գոր ծակ ցի և ա ռևտ րային բան կե րի ան հա տա կան ռիս կայ նու թյան մա կար դակ նե րի հետ: 
Ա վանդ նե րի կար ճա ժամ ետ բնույ թից ել նե լով՝ բան կե րում ֆի նան սա վոր ման ներգրավ ման գե-
րակշ ռող աղ բյու րը մի ջազ գային ֆի նան սա կան կա ռույց ներն են: Այ նուա մե նայ նիվ, վեր ջին մի քա նի 
տա րի նե րի ըն թաց քում ա վանդ նե րի ներգրավ ման ո լոր տում բան կե րի միջև մրցակ ցու թյու նը սր վել 
է, ի նչն իր հեր թին հան գեց րել է ա վանդ նե րի տո կո սադ րույք նե րի բարձ րաց մա նը:

Գ ծա պատ կեր 3-10: Բան կե րի` ֆի նան սա վոր ման ներգրավ ման մի ջին կշռված տո կո սադ րույք 
և տո կո սադ րույք նե րի սպ րե դը բո լոր վար կե րի հա մար (%)

12.2%

3.5% 3.7% 4.2%

8.2% 8.0%

10.7% 11.3%
10.4% 10.1% 10.3%

9.5%

6.1%5.4% 5.6%
6.5%6.5% 6.5%

Ֆինանսավորման ծախս Տոկոսադրույքների սպրեդ

Աղ բյուր՝ ՀՀ ԿԲ 
* 2013թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ:

 Տո կո սադ րույ քի սպ րե դը դեռևս բարձր է Հա յաս տա նում, բայց ունի նվազ ման մի տում: 

Ֆի նան սա կան ո լոր տում բա վա կա նին ուժգ նա ցել է մրցակ ցու թյու նը նաև կոր պո րա տիվ խո շոր հա-
ճա խորդ նե րի հա մար: վերջինս մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է վեր ջին տա րի նե րին նոր կոր պո րա-
տիվ հա ճա խորդ նե րի ա վե լաց ման ան նշան քա նա կով: Ար դյուն քում բիզ նես վար կե րի տո կո սադ րույ-
քի սպ րեդն է ա կա նո րեն ա վե լի ցածր է, քան սպա ռո ղա կան վար կե րի տո կո սադ րույ քի սպ րե դը:

Գ ծա պատ կեր 3-11: Տո կո սադ րույ քի սպ րեդ, բիզ նես վար կեր և սպա ռո ղա կան վար կեր (%)

Բիզնես վարկեր

Սպ
րե

դ

Սպառողական վարկեր

Աղ բյուր՝ ՀՀ ԿԲ 
* 2013թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ի տար բե րու թյուն այլ հա մադ րե լի երկրնե րի՝ սպ րե դը դեռևս բարձր է, ի նչն իր 
հեր թին հու շում է հե տա գա նվազ ման հնարավորությունների մասին:
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Գ ծա պատ կեր 3-12: Տո կո սադ րույ քի սպ րեդ (%), 2012թ.

Ալբանիա

Հայաստան
Ադրբեջան

Բելառուս

Բուլղարիա

Խորվաթիա

Էստոնիա

Վրաստան

Ղրղզստան

Լատվիա

Մոլդովա

Մակեդոնիա

Մոնտենեգրո
Ռումինիա

Ռուսաստան

Սերբիա

Տաջիկստան

Ուկրաինա

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ

 Ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի գոր ծառ նու թյուն նե րում ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու-
մը և շու կա յում հնա րա վոր կոն սո լի դա ցու մը կա րող են ա վե լի կրճա տել վե րա դիր ծախ-
սե րի մա կար դա կը:

 Միև նույն ե կամ տային խմ բի երկրնե րի շար քում Հա յաս տա նը բան կային վե րա դիր ծախ սե րի տե-
սան կյու նից բա րեն պաստ դիր քում է: Այ նուա մե նայ նիվ, ա վե լի բարձր ե կա մուտ ունե ցող երկրնե րը 
հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով ար դյու նա վե տու թյան ա վե լի բարձր մա կար դակ ունեն: Հա յաս տա նի 
ա ռա ջըն թա ցը պա հան ջում է ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կի հա վե լյալ բարձ րա ցում և վե րա դիր 
ծախ սե րի նվա զե ցում:

Գ ծա պատ կեր 3-13: Բան կային վե րա դիր ծախ սեր, հա րա բե րակ ցու թյու նը բան կային 
ակտիվ ե րին, 2011թ.

Ալբանիա

Հայաստան
Հայաստան 2013*

Ադրբեջան

Բուլղարիա

Հունգարիա
Խորվաթիա

Էստոնիա

Վրաստան

Ղրղզստան
Ղազախստան

Լեհաստան

Լատվիա

Լիտվա

Մակեդոնիա
Ռումինիա

Սլովենիա
Չեխիա

Տաջիկստան
Ուկրաինա

Մոլդովա
Ուզբեկստան

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ 
* 2013թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ:
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 Գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե րը, գոր ծառ նա կան ար դյու նա վե տու թյու նը և վե րահսկո ղու թյան ծախ սե րը 
մե ծա պես ազ դում են բան կի վե րա դիր ծախ սե րի վրա: Հա յաս տա նի բան կային հատ վա ծը բա վա-
կա նին մաս նատ ված է. գոր ծում են քսան մեկ ա ռևտ րային և մեկ զար գաց ման բան կեր: Բան կային 
հատ վա ծում կենտ րո նա ցու մը բա վա կա նին ցածր է. երեք խո շո րա գույն բան կե րը կազ մում են բան-
կային ամ բողջ հատ վա ծի ակ տիվն ե րի մոտ 34%-ը, ի սկ հինգ բան կե րի կենտ րո նաց ման գոր ծա կի ցը 
Հա յաս տա նում ա մե նա ցածրե րից է հա մադ րե լի երկրնե րի հա մե մա տու թյամբ:

Գ ծա պատ կեր 3-14: Հինգ բան կե րի ակ տիվ ե րի կենտ րո նա ցում (%), 2011թ.

Ալբանիա

Հայաստան
Հայաստան 2013*

Ադրբեջան

Բուլղարիա

Բելառուս

Հունգարիա

Խորվաթիա

Վրաստան

Ղազախստան

Լեհաստան

Լատվիա

Լիտվա

Մակեդոնիա
Ռումինիա

Սլովենիա

Չեխիա

Ուկրաինա

Մոլդովա

Ուզբեկստան

Աղ բյուր՝ ՀԲ Ֆի նան սա կան զար գաց ման տվյալ նե րի բա զա, ՀՀ ԿԲ 
*2013թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ

 Բան կե րի մեծ մա սը Հա յաս տա նում հա մե մա տա բար փոքր մասշ տա բի է, ին չը հան գեց նում է ա վե լի 
բարձր գոր ծառ նա կան վե րա դիր ծախ սե րի:

 վե րա դիր ծախ սե րի մե ծաց մա նը նպաս տում է նաև մաս նա վոր հատ վա ծում թա փան ցի կու թյան բա-
ցա կա յու թյունը և վար կա ռու նե րի զգա լի ռիս կայ նու թյունը: Բան կե րը մեծ ծախ սեր են կա տա րում` 
ըն կե րու թյուն նե րի ֆի նան սա կան ի րա կան դրու թյու նը գնա հա տե լու նպա տա կով, քա նի որ վար կա-
ռու նե րի ոչ թա փան ցի կու թյու նը հա վե լյալ ռիս կեր է ստեղ ծում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, բան կային հատ վա ծում ա ճող մրցակ ցու թյու նը կա րող է դր դել բան կե րին 
բարձ րաց նել գոր ծառ նա կան ար դյու նա վե տու թյու նը՝ նվա զեց նե լով վե րա դիր ծախ սե րը: Գոր ծըն-
թաց նե րի ավ տո մա տաց ման նո րա րար գոր ծիք նե րի և տտ լու ծում ե րի ներդրու մը կա րող է դրա կան 
ազ դե ցու թյուն ունե նալ գոր ծառ նա կան ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու և վե րա դիր ծախ սե րը 
կրճա տե լու հար ցում:

 Կոր պո րա տիվ հատ վա ծի թա փան ցի կու թյան և հա սու նու թյան ցածր մա կար դա կը հան-
գեց նում է ռիս կի բարձր հա վե լավ ճա րի:

 տո կո սադ րույք նե րի ներ կայիս մա կար դակը մա սամբ պայ մա նա վոր ված է տե ղա կան կոր պո րա տիվ 
հատ վա ծի ռիս կայ նու թյան նկա րագ րով: Կոր պո րա տիվ հատ վա ծի և բան կային հատ վա ծի ռիս կայ-
նու թյան նկա րագ րե րի և հա սու նու թյան մա կար դակ նե րի միջև բա վա կա նին մեծ ճեղք վածք կա: 
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Կոր պո րա տիվ հատ վա ծի զար գա ցու մը Հա յաս տա նի տնտե սու թյան ա մե նաակ նա ռու մար տահ րա-
վեր նե րից մեկն է: 

Գործարարության ոլորտի հիմական խնդիրներն են ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ցածր 
թա փան ցի կու թյու նը, կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման և ֆի նան սա կան գրա գի տու թյան ցածր մա կար-
դա կը: 

ոչ հա վաս տի ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը մե ծաց նում են բան կե րի ռիս կայ նու թյու նը՝ ստեղ-
ծե լով վար չա կան ծախ սե րի հա վե լյալ բեռ և ա ռա ջաց նե լով գրա վի պա հանջ: Այ նուա մե նայ նիվ, 
նույ նիսկ գրա վի դի մաց տր ված վար կե րը բան կե րի հա մար լիա կա տար երաշ խիք չեն հան դի սա-
նում, ին չը պայ մա նա վոր ված է ար դյու նա բե րա կան գույ քի և սար քա վո րում ե րի շու կա նե րում ի րաց-
վե լի ու թյան ցածր մա կար դա կով, ի նչ պես նաև գրա վը վա ճա ռե լու վար չա կան և ի րա վա կան խո չըն-
դոտ նե րով:

 Կոր պո րա տիվ հատ վա ծի ցածր ֆի նան սա կան գրա գի տու թյու նը հան գեց նում է ֆի նան սա կան կա-
ռա վար ման պար զու նակ պրակ տի կա նե րի վրա հիմ ված ո րո շում ե րի: Բան կե րի մեծ մա սը նշել է, 
որ չի վս տա հում ըն կե րու թյուն նե րի կող մից տրա մադր վող տե ղե կատ վու թյա նը և կա տա րում է սե-
փա կան ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` վար կե րի տրա մադր ման ո րո շում եր կա յաց նե լիս: 
Ա վե լին, բան կե րի կող մից նո րա րա րա կան ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի ներ մու ծու մը մում է ցածր 
մա կար դա կի վրա: Գրա վով ա պա հով ված վար կե րը շա րու նա կում են հան դի սա նալ Հա յաս տա նի 
բան կե րի կող մից ա ռա ջարկ վող հիմ ա կան վար կա վոր ման գոր ծի քը: վար կային պորտ ֆե լի 72%-
ը կազմ ված է ան շարժ և շար ժա կան գույ քով ա պա հով ված վար կե րից: վար կա վոր ման այն պի սի 
գոր ծիք նե րը, ի նչ պի սիք են ֆակ տո րին գը և լի զին գը, բան կային հատ վա ծի ակ տիվն ե րի շատ ցածր 
տո կոսն են կազ մում: 

Ամ բողջ տնտե սու թյան ռիս կայ նու թյան նկա րագ րի վեր լու ծու թյու նը, ո րը չափ ված է ՀՆԱ-ի ա ճի 
տեմ պի տա տա նո ղա կա նու թյամբ, ցույց է տա լիս, որ ի տար բե րու թյուն այլ հա մադ րե լի երկրնե րի՝ 
Հա յաս տա նի տնտե սու թյունն ա վե լի ան կա յուն է, ին չը հան գեց նում է ռիս կի ա վե լի մեծ հա վե լավ-
ճա րի: Այ նուա մե նայ նիվ, տո կո սադ րույք նե րի սպ րե դի և ՀՆԱ-ի ա ճի տա տա նո ղա կա նու թյան միջև 
ուղիղ կապ չի դի տարկ վել: ՀՆԱ-ի ա ճի տա տա նո ղա կա նու թյունն ի նք նին չի հան դի սա նում ռիս կայ-
նու թյան ուղ ղա կի ցու ցա նիշ, թեև կի րա ռե լի է տնտե սու թյան ը նդ հա նուր ռիս կայ նու թյան նկա րա գի-
րը ա նուղ ղա կի ո րեն ցույց տա լու հա մար: 

Գ ծա պատ կեր 3-15: ՀՆԱ-ի ա ճի տեմ պի տատանումերը և տո կո սադ րույք նե րի սպրեդը, 
1997-2012թթ. մի ջին

Ալբանիա

Հայաստան

Ադրբեջան
Բելառուս

Էստոնիա

Խորվաթիա

Վրաստան
Տաջիկստան

Բուլղարիա

Լատվիա

Մակեդոնիա

Ռումինիա

Սերբիա
Ուկրաինա

ՀՆԱ-ի աճի տեմպի վարիացիա, %

Տո
կո

սա
դր

ու
յք

նե
րի

 ս
պ

րե
դը

, %

Մոլդովա
Ռուսաստան

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ
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 Բա վա րար հիմ քեր չկան պն դե լու, որ Հա յաս տա նում տո կո սադ րույք նե րի մա կար դա կը 
տնտե սա կան ա ճը է ա կա նո րեն զսպո ղ ա ռանց քային գոր ծոն է:

 Մաս նա վոր ներդրում ե րի և վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի միջև կա պի վի ճա կագ րա կան ուսում ա-
սի րու թյու նը բա վա րար հիմ քեր չի տա լիս ուղ ղա կի պատ ճա ռա կան կա պի հաս տատ ման հա մար: 
տնտե սու թյան բարձր ա ճի ըն թաց քում տո կո սադ րույք նե րի և ներդրում ե րի հա մըն թաց դի նա մի կան 
կա րող է բա ցատր վել ռիսկի մակարդակի սուբյեկտիվ ընկալումերի բարելավմամբ: Այս եր կու ցու-
ցա նիշ նե րի հա կա դարձ դի նա մի կան ճգնա ժա մի ըն թաց քում ոչ շու կա յա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու-
թյան հետևանք է:

 տո կո սադ րույք նե րի մա կար դա կի ազ դե ցու թյունն ար տա ցո լում է նաև տե ղա կան ֆի նան սա կան ակ-
տիվն ե րի կա ռուց ված քը: Մի ջին տո կո սադ րույք ա սե լով Հա յաս տա նում կա րե լի է հաս կա նալ վար-
կային գոր ծիք նե րի տո կո սադ րույք նե րի մա կար դա կը, քան զի վար կե րը Հա յաս տա նում լայ նո րեն 
կի րառ վող հիմ ա կան ֆի նան սա կան գոր ծիք ներն են: Սա մատ նան շում է ֆի նան սա կան հա մա-
կար գի ոչ բա վա րար կա տա րե լա գործ վա ծու թյունն ու զար գաց ման մա կար դա կը: Այ նինչ, ֆի նան-
սա կան ռե սուրս նե րի առ կա յու թյու նը ոչ պա կաս կարևոր գոր ծոն է` տնտե սու թյան ա ճի հե ռա նկար-
նե րի վրա ֆի նան սա կան հա մա կար գի ազ դե ցու թյու նը ո րո շե լու հա մար:
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3.3 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 

Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գի ան հա մա սե ռու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
բան կային ո լոր տի ճն շող գե րակշ ռու թյամբ:

 Հա յաս տա նում ֆի նան սա կան միջ նոր դու թյու նը հիմ ա կա նում ի րա կա նաց վում է բան կե րի մի ջո-
ցով, մինչ դեռ կա պի տա լի շու կան, մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ ցային ֆոն դե րը և այ լընտրան քային 
այլ ֆի նան սա կան կա ռույց նե րը գտնվում են սաղմ ային վի ճա կում: Ե կամ տի միև նույն մա կար դակն 
ունե ցող երկրնե րի խմ բում բան կային հա մա կար գին բա ժին է ը նկ նում ֆի նան սա կան խո րու թյան 
մոտ 60%-ը: Մինչ դեռ, Հա յաս տա նում ֆի նան սա կան խո րու թյու նը բա վա կա նին սահ մա նա փակ է, 
և գե րակշ ռում են բան կե րի կող մից վե րահսկ վող ակ տիվն ե րը: վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե-
րը քա նա կա պես գե րա զան ցում են բան կե րին, սա կայն դրանք սահ մա նա փակ մաս նա բա ժին ունեն 
երկ րի ը նդ հա նուր ֆի նան սա կան ակ տիվն ե րում:

Գ ծա պատ կեր 3-16: Ֆի նան սա կան  
խորության ցու ցա նի շը (ա ռանց  
պե տական պար տա տոմ սե րի)

Գ ծա պատ կեր 3-17: Հա յաս տա նի  
ֆինան սա կան խո րու թյան ցու ցա նի շը, 
2013թ. հոկ տեմ բեր

Բանկային վարկերի 
հարաբերակցությունը 
ՀՆԱ-ին, %

Հայաստան,  
հոկտ. 2013

Հայաստան  
2010

Ցածր միջին եկամտով 
երկրներ 2010

ԿԱԵ և 
ԱՊՀ, 2010

Բաժնետոմսերի և մասնա-
վոր պարտատոմսերի հարա-
բերակցությունը ՀՆԱ-ին, %

Բաժնետոմսեր

Մասնավոր 
պարտատոմսեր
Պետական 
պարտատոմսեր
Բանկային 
վարկեր

Հայաստանի 
ֆինանսական խորության 
հարաբերակացությունը 

ՀՆԱ-ին, %

Աղ բյուր՝ ՀՀ ԿԲ, ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ, ՀԲ ֆի նան սա կան զար գաց ման տվյալ նե րի բա զա, 
McKinsey, 2011թ. 
Նշում.  Հա յաս տա նի 2013թ. ՀՆԱի հաշ վար կը հիմ ված է ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան գնա հա տա
կա նի վրա (Միջ նա ժամկ ետ ծախ սե րի ծրա գիր):

 Բան կային միջ նոր դու թյան ո լոր տը կա յուն և ա րագ աճ է գրան ցել 2007 թվա կա նից ի 
վեր: Հե տա գա ա ճը կլի նի ա վե լի ծախ սա տար և ռիս կային:

 վեր ջին տաս նա մյա կում բան կային վար կա վոր ման ո լոր տը տպա վո րիչ աճ է գրան ցել, ո րը չի ը նդ հատ-
վել ան գամ ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի հետևանքով: Բան կային վար կեր/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյու նը 
շատ ցածր ե լա կե տային մա կար դա կից քա ռա կի աճ գրան ցեց և 2013 թվա կա նին գե րա զան ցեց 40%-ը 
(Հ ՆԱ-ի մեջ): Ե թե նա խաճգնա ժա մային ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի բան կային վար կա վոր-
ման ը նդ լայն ման աղ բյու րը տնտե սա կան ա ճն էր, ա պա 2008-2010թթ. ըն թաց քում շա րու նակ վող ա ճը 
մա սամբ պայ մա նա վոր ված էր կա ռա վա րու թյան կող մից հա կաճգնա ժա մային մի ջո ցա ռում ե րի շրջա-
նա կում ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի նե րարկ մամբ: Այս ֆի նան սա վոր ման մի մա սը բան կե րի կող մից օգ-
տա գործ վեց վար կե րի վե րա ֆի նան սա վոր ման հա մար:

Գ ծա պատ կեր 3-18: Բան կային վար կե րի դի նա մի կան, % ՀՆԱ-ի մեջ

Աղ բյուր՝ ՀՀ ԿԲ 
*2013թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ: Հա յաս տա նի 2013թ. ՀՆԱի հաշ վար կը հիմ ված է ՀՀ ֆի նանս նե րի նա
խա րա րու թյան գնա հա տա կա նի վրա (Միջ նա ժամկ ետ ծախ սե րի ծրա գիր):



73

Գ ծա պատ կեր 3-19: Մաս նա վոր հատ վա ծի վար կային պորտ ֆե լը, % ՀՆԱ-ի մեջ, 2012թ.

Ալբանիա

Հայաստան

Էստոնիա

Վրաստան

Ղազախստան

Լատվիա

Մակեդոնիա

Ռումինիա

Սլովենիա

Չեխիա

Ուկրաինա

Մոլդովա

Ռուսաստան

Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ 
Ն շում. մաս նա վոր հատ վա ծին ներ քին վար կի հաշ վար կի հա մար ԿԲն և ՀԲն օգ տա գոր ծում են տար բեր 
մեթոդաբանություններ, ո րի ար դյուն քում վեր ջին նե րիս ցու ցա նիշ նե րի միջև առ կա են տար բե րու թյուն ներ: 

վեր ջին տաս նա մյա կում ա ճի հետ մեկ տեղ բան կային ո լոր տը կա րո ղա ցավ պահ պա նել դա սա-
կարգ ված վար կե րի բա վա կա նին ցածր մաս նա բա ժին՝ 2012 թվա կա նի վեր ջին գրան ցե լով 4.4% ցու-
ցա նիշ: ո րոշ փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րի հա մա ձայն՝ դա սա կարգ ված վար կե րի ի րա կան 
մա կար դա կը կարող է հասնել մինչև 10-15%, քա նի որ վար կե րի վե րա ֆի նան սա վո րու մը քո ղար կում 
է չաշ խա տող վար կե րի ի րա կան մա կար դա կը: Այ դու հան դերձ, պաշ տո նա կան տվյալ նե րը փաս-
տում են, որ հա մադ րե լի երկրնե րի շար քում Հա յաս տա նը ներ կա յա նում է դա սա կարգ ված վար կե րի 
ա մե նա ցածր մաս նա բաժ նով: Սա վկա յում է բան կային ո լոր տի խիստ կար գա վոր ման (ին չը նաև 
ավելացնում է վերահսկման և վարչական ծախսերը), բան կե րի գոր ծու նե ու թյան կա յու նու թյան և 
ռիս կից խու սա փե լու հակ վա ծու թյան մա սին: Մյուս կող մից, հաշ վի առ նե լով ֆի նան սա կան միջ նոր-
դու թյան ցածր ե լա կե տային մա կար դա կը, դա կա րող է նաև նշա նա կել, որ սկզբ նա կան շրջա նում 
բան կե րը հնա րա վո րու թյուն են ունե ցել ընտրե լու ա ռա վել ցածր ռիս կայ նու թյուն ունե ցող վար կա-
ռու նե րին, ի սկ վար կա վոր ման հե տա գա ը նդ լայ նու մը կա րող է լի նել տնտե սու թյան նվազ կա յա ցած 
ո լորտ նե րի հաշ վին, ին չը և՛ ա վե լի ռիս կային է, և՛ ծախ սա տար: 

Գ ծա պատ կեր 3-20: Դա սա կարգ ված վար կե րի գոր ծա կի ցը և ներ քին վար կե րի հա րա բե-
րակ ցու թյու նը ՀՆԱ-ին, 2012թ. 

Մասնավոր հատվածին տրված տեղական վարկեր, % ՀՆԱ-ի մեջ
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Հայաստան
Ռուսաստան

Բուլղարիա

Բելառուս

Սերբիա

Խորվաթիա

ԼիտվաԱլբանիա

ԷստոնիաՎրաստան

Ղազախստան

ԼատվիաՄակեդոնիա
Մոնտենեգրո

Ռումինիա
ՈւկրաինաՄոլդովա

 
Աղ բյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ 
Ն շում. Սեր բիայի, Ալ բա նիայի և Մոն տե նեգ րոյի տվյալ նե րը 2011թ. հա մար են: 
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Ի տարբերություն զարգացած տնտեսությունների՝ Հա յաս տա նի մաս նա վոր ո լոր տի 
պարտ քային ծան րա բեռն վա ծու թյան մա կար դա կը միջի նից բարձր է: Բե ռի բաշ խու մը 
ո լորտ նե րի միջև հա վա սա րա չափ չէ: 

Հայկական ընկերություններում պարտքային բեռի մակարդակը բարձր է զարգացած երկրներում 
դիտարկվող միջին մակարդակից: 2012 թվա կա նի դրու թյամբ պարտք/ սե փա կան կա պի տալ հա րա-
բե րակ ցու թյու նը հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րում ~ 0.6 էր: Հայաստանի հետ համադրելի երկրների 
համար, ցավոք, տվյալները հասանելի չեն:

Գ ծա պատ կեր 3-21: Ըն կե րու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման կա ռուց ված քը, 2011թ. 

Ցուցակված բաժնետոմսերի 
հարաբերակցությունը սեփական կապիտալին

Պարտքի հարաբերակցությունը 
սեփական կապիտալին*

Հունաստան
Նորվեգիա
Իսպանիա
Իռլանդիա

Ֆինլանդիա
Սլովենիա
Ավստրիա

Պորտուգալիա
Հայաստան 2012

Իտալիա
Ավստրալիա

Գերմանիա
Շվեդիա

Նիդերլանդներ
Էստոնիա

Դանիա
Սլովակիա

Լեհաստան
Չիլի

Հունգարիա
Ֆրանսիա

Լյուքսեմբուրգ
Բելգիա
Չեխիա
Անգլիա

ԱՄՆ

Աղբյուր՝ ՏՀԶԿ, EV վերլուծություն 
*Պարտք/սեփական կապիտալ հարաբերակցությունը հաշվարկվում է որպես երկարաժամկետ բանկային 
վարկերի և փոխառությունների հարաբերակցություն սեփական կապիտալին: 
Ընտրանքը ներառել է Հայաստանի խոշորագույն ընկերություններից 470ը: Տեղեկատվության աղբյուրը 
հրապարակված ֆինանսական հաշվետվություններն են: Վիճակագրությունը հաշվարկված է ոչ 
ֆինանսական կազմակերպությունների համար: 
**ՏՀԶԿ սահմանում՝ չցուցակված են այն բաժնետոմսերը, որոնք չեն շրջանառվում ֆոնդային բորսաներում 
կամ այլ կազմակերպված ֆինանսական շուկաներում:

Ա վե լին, Հա յաս տա նում ըն կե րու թյուն նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ պարտ քային բե ռի չա փա զանց 
բևե ռաց ված է: ցածր պարտ քային բեռ ունե ցող հատ վա ծը բաղ կա ցած է ԱԱԿ-նե րից կամ մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի մաս նա ճյու ղե րից, ի նչ պես նաև բարձր շա հու թա բե րու թյուն ունե-
ցող ո լորտ նե րի ըն կե րու թյուն նե րից: Մի ջազ գային խմ բե րի մաս հան դի սա ցող ըն կե րու թյուն նե րի 
հա մար ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը հա սա նե լի են ի րենց գլ խա մա սե րի մի ջո ցով: Բարձր շա հու-
թա բե րու թյամբ ո լորտ նե րի ըն կե րու թյուն նե րը, ի նչ պես օ րի նակ, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյունն ու մա-
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սամբ հան քար դյու նա բե րու թյու նը, բա վա կա նա չափ չբաշխ ված շա հույթ են կու տա կում ներդրու-
մային նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման հա մար և ա վե լի քիչ են հակ ված տե ղա կան ֆի նան սա կան 
հաս տա տու թյուն նե րից ռե սուրս նե րի ներգրավ մա նը: Բարձր պարտ քային բեռ ունե ցող հատ վա ծը 
ներ կա յաց ված է ար դյու նա բե րու թյան, է ներ գե տի կայի, ա ռևտ րի, սնն դի և հյու րա նո ցային ծա ռա յու-
թյուն նե րի ո լորտ նե րով: Չա փա զանց բարձր պարտ քային բեռ ունե ցող (գեր բեռն ված) վար կու նակ 
հատ վա ծը մե ծա պես հիմ վում է տե ղա կան բան կային հա մա կար գի վրա, ի սկ վար կային ֆի նան-
սա վոր ման մեծ մասն ուղղվում է միև նույն ըն կե րու թյուն նե րի ըն թա ցիկ պարտ քե րի վե րա ֆի նան-
սա վոր մա նը: Այս ըն կե րու թյուն նե րը սո վո րա բար ունեն հա մե մա տա բար սահ մա նա փակ սե փա կան 
կա պի տալ և ակ տիվն ե րիր բա զա, սահ մա նա փակ ված են կան խիկ մի ջոց նե րի կար ճատև ցիկ լե րով 
և, հետևա բար, պա կաս ճկուն են ի րենց գոր ծառ նա կան և ֆի նան սա կան ո րո շում ե րում: Հա մա-
ձայն բիզ նե սի և բան կային ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դի տար կում ե րի` այս հատ վածն ա ճում է՝ 
է ա կան ռիս կեր ստեղ ծե լով ֆի նան սա կան հա մա կար գի հա մար: 

Շրջա նա ռու կա պի տա լի ֆի նան սա վոր ման գոր ծիք նե րի պա կա սը խո չըն դո տում է 
տեղա կան ըն կե րու թյուն նե րի ա ճը :

Ըն կե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը փաս տել են, որ շատ դեպ քե րում շրջա նա ռու կա պի տա լի ֆի նան-
սա վոր ման դի վեր սի ֆի կաց ված գոր ծիք նե րի պա կա սը սահ մա նա փա կում է նրանց ը նդ լայն ման 
պլան նե րը: Կան մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք շրջա նա ռու կա պի տա լի ֆի նան սա վո-
րու մը շատ ա վե լի կարևոր են դարձ նում Հա յաս տա նում ը նդ լայն վող ըն կե րու թյուն նե րին ա ջակ ցե-
լու գոր ծում: Պայ մա նա վոր ված տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի փոքր մասշ տաբ նե րով` վեր ջին ներս 
չեն կա րո ղա նում վճար ման բա րեն պաստ պայ ման ներ բա նակ ցել մի ջազ գային մա տա կա րար նե րի 
և ո րոշ դեպ քե րում գնորդ նե րի հետ, ին չի պատ ճա ռով այդ ըն կե րու թյուն նե րում շրջա նա ռու կա պի-
տա լի մի ջին ցիկ լը սո վո րա բար ա վե լի եր կար է: Այս պես՝ տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի հա մար ըն-
դուն ված պրակ տի կա է հում քի և այլ ապ րանք նե րի ներկ րում ի րա կա նաց նել 100% կան խավ ճա-
րով: Ա վե լին, ապ րանք նե րի փո խադ րում ե րի հնա րա վոր խա փա նում ե րը և ռիս կե րը, մի ջազ գային 
փո խադ րում ե րի ցածր հա ճա խա կա նու թյունն ու ա վե լի եր կար ժա մա նա կա հատ ված նե րը, մաք սա-
կե տում վար չա կան խո չըն դոտ նե րը ստի պում են հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րին ունե նալ մեծ ապ-
րան քային պա շար ներ՝ մա տա կա րար ման շղ թայի հնա րա վոր խա փա նում ե րից ա պա հո վագրվե լու 
հա մար: ո րոշ դեպ քե րում ապ րան քային պա շար նե րի պա հես տա վո րու մը կա տար վում է մինչև եր կու 
տա րի ժամ ե տով: Սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի շու կա յում ման րա ծախ ա ռևտ րով զբաղ վող խո-
շոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ճն շում ե րի ար դյուն քում դե բի տո րա կան պարտ քե րը կա րող են ձգվել 
մինչև եր կու և ա վե լի ա միս ներ: Սահ մա նի վրա ԱԱՀ-ի գան ձու մը, ին չը նվազեցնում է ըն կե րու թյուն-
նե րի կան խիկ մի ջոց նե րը հումք կամ սար քա վո րում եր ներ մու ծե լիս, լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա կում 
է հան դի սա նում շրջա նա ռու կա պի տա լի հա մար: 

Շրջա նա ռու կա պի տա լի այս պի սի եր կա րաձգ ված ցիկ լե րը պա հան ջում են տե ղա կան ֆի նան-
սա կան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից տրա մադր վող ֆի նան սա վոր ման դի վեր սի ֆի կաց ված գոր-
ծիք ներ: Այնինչ, գրա վով ա պա հով ված վար կե րի պրակ տի կան չի նպաս տում սրան: Շրջա նա ռու 
կա պի տա լի ֆի նան սա վո րու մը պա հան ջում է ա վե լի մեծ ճկու նու թյուն, ո րո շում ե րի ա վե լի ա րագ 
կա յա ցում և վար չա րա րու թյան ա վե լի թեթև բեռ: Ֆակ տո րին գը, գն ման հանձ նա րա րա կա նով ֆի-
նան սա վո րու մը կամ շրջա նա ռու կա պի տա լի ֆի նան սա վոր ման այլ ձևե րը դեռևս չն չին կշիռ ունեն 
ֆի նան սա կան հա մա կար գում: Այս խն դի րը լու ծող կարևո րա գույն նա խա ձեռ նու թյուն նե րից մե կը 
ար տա հան ման վար կային կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծում է, ո րն ար տա հա նող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րին ար տա հան ման ա պա հո վագ րու թյուն կտ րա մադ րի: Զար գաց ման մի ջազ գային կա ռույց-
նե րի կող մից ա ռա ջարկ վող մի շարք այլ նա խա ձեռ նու թյուն ներ ևս կոչ ված են փո խե լու ի րա վի ճա-
կը. դրանք, սա կայն, դեռևս մշակ ման փու լում են գտն վում: 

ՓՄՁ ո լոր տի ֆի նան սա վո րու մը դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի և պե տու թյան կող մից 
տրա մադր վող մի ջոց նե րի վրա է հիմ ված: 

Հա յաս տա նում գրանց ված ըն կե րու թյուն նե րի 95%-ից ա վե լին ՓՄՁ-ներ են, ո րոնք ա պա հո վում 
են երկ րի ՀՆԱ-ի 45-50%-ը (ը ստ ՀՀ էկոնոմիկայի նա խա րա րու թյան գնա հա տա կա նի): Մինչ դեռ 
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ՓՄՁ ֆի նան սա վոր ման մաս նա բա ժինն ը նդ հա նուր բան կային վար կե րում 2012 թվա կա նի դրու-
թյամբ մոտ 25% է (ը նդ հա նուր բիզ նես վար կե րի 37%-ը)30: Ֆի նան սա վոր ման նմա նա տիպ շեղ վա-
ծու թյու նը և միտ վա ծու թյու նը դե պի խո շոր ըն կե րու թյուն ներ ա նուղ ղա կի ո րեն մատ նան շում է այն 
խո չըն դոտ նե րը, ո րոնց բախ վում են փոք րա ծա վալ ակ տիվն ե րով ՓՄՁ-ներն ու նո րաս տեղծ ըն կե-
րու թյուն նե րը ֆի նան սա վո րում ստա նա լիս: 

Պե տա կան կա ռույց նե րը և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներն ակ տի վո րեն ա ջակ ցում են Հա-
յաս տա նում ՓՄՁ ֆի նան սա վոր ման մի շարք ծրագ րե րի: Պե տա կան ուղ ղա կի ֆի նան սա վոր ման 
մաս նա բա ժի նը շու կա յում դեռ բա վա րար չէ, սա կայն ը նդ լայն վում է` թե՛ ծա վալ նե րով, թե՛ գոր ծիք նե-
րի ու մի ջոց նե րի բազ մա զա նու թյամբ: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը (Փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց-
ման ազ գային կենտ րոն) ա ջակ ցում է միկ րո ձեռ նար կու թյուն նե րին, ի սկ ՓՄՁ ներդրում եր ո ւվԿ-ի 
ու Հա մա հայ կա կան բան կի գոր ծա ռույթն է ՓՄՁ-նե րին ուղ ղա կի ո րեն ֆի նան սա վո րե լը:

Տե ղա կան ֆի նան սա կան հա մա կար գի միա գոր ծոն բնույ թը սահ մա նա փա կում է 
ֆինանս նե րի հա սա նե լի ու թյու նը ըն կե րու թյուն նե րի հա մար: 

Հա մաշ խար հային փոր ձը ցույց է տա լիս, որ սո վո րա բար խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի հա մար ֆի նան-
սա վոր ման աղ բյուր են հան դի սա նում կա պի տա լի շու կա նե րը, մինչ դեռ փոքր և մի ջին ըն կե րու թյուն-
նե րի ֆի նան սա վոր ման հիմ ա կան աղ բյու րը բան կե րը և վար կային կազ մա կեր պու թյուն ներն են: 
Հա յաս տա նում կա պի տա լի շու կա նե րի փաս տա ցի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում խո շոր ըն կե րու-
թյուն նե րը հիմ վում են բան կային ֆի նան սա վոր ման վրա` այդ պի սով ստեղ ծե լով լուրջ մրցակ ցու-
թյուն ՓՄՁ ոլորտի հա մար: Ա վե լին, ար ժեթղ թե րի շու կայի թեր զար գաց վա ծու թյու նը սահ մա նա-
փա կում է նաև պարտ քային գոր ծիք նե րի ա ճը, քա նի որ ըն կե րու թյուն նե րում առ կա է պարտ քային 
գեր բեռն վա ծու թյան ռիսկ, մինչ դեռ պարտ քային կա պի տա լը պետք է հա վա սա րակշռված լի նի սե-
փա կան կա պի տա լով: 

Այս պի սով, բան կային հա մա կար գը մոտ է կոր պո րա տիվ վար կու նակ հատ վա ծը սպասարկելու 
հնարավորությունների սպա ռե լուն, ին չը ներ կայիս խիստ պա հանջ նե րով սահ ման վում է` որ պես 
ցածր ռիս կային մա կար դակ և ա ռողջ դրա մա կան հոս քեր ունե ցող ըն կե րու թյուն նե րի հատ ված: 

Հա յաս տա նում կա պի տա լի շու կա նե րի և մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ ցային ֆոն դե րի 
ցածր զար գաց վա ծու թյան մա կար դա կը ևս խո չըն դո տում է կա պի տալ և պարտ քային 
գոր ծիք նե րի զար գաց մա նը:

 Հա յաս տա նում վարկ/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյան հա մե մա տա բար հա մեստ ցու ցա նիշն ա ռա ջին 
հա յաց քից կա րող է մատ նան շել վար կային ֆի նան սա վոր ման հե տա գա ը նդ լայն ման հնա րա վո րու-
թյուն նե րը: Այ դու հան դերձ, նման հնա րա վո րու թյուն նե րը պետք է դի տար կել նաև այլ ֆի նան սա կան 
ակ տիվն ե րի ը նդ լայն ման հա մա տեքս տում: Մաս նա վո րա պես, տնտե սու թյան մեջ պարտ քային ֆի-
նան սա վոր ման ա վե լա ցու մը պետք է ուղեկց վի ար ժեթղ թե րի հա մա պա տաս խան բա զայի ա վե լաց-
մամբ: Մինչ դեռ Հա յաս տա նի ար ժեթղ թե րի շու կայի զար գաց ման ներ կայիս մա կար դակն ար գե լա-
կում է պարտ քային կա պի տա լի ա ճը: 

Մի շարք գոր ծոն ներ խո չըն դո տել են Հա յաս տա նում ար ժեթղ թե րի շու կայի զար գաց-
մա նը:

Մասնավորեցման գործընթացի մոդելները, երկրի փոքր չափերը, ստվերային տնտեսությունը և 
ինս տի տուցիոնալ ներդրողների բացակայությունը Հայաստանի արժեթղթերի շուկայի զարգաց-
ման հիմական խոչընդոտներ են հանդիսացել: 

Մաս նա վո րե ցու մը, ին չը մեծ դեր խա ղաց ան ցու մային Ա ՊՀ և ԿԱԵ երկրնե րի կա պի տա լի շու կա-
նե րի ձևա վոր ման մեջ, Հա յաս տա նում չօգ տա գործ վեց որ պես ար ժեթղ թե րի շու կան զար գաց նե լու 

30 ՀՀ ԿԲ
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հնա րա վո րու թյուն: ԿԱԵ ան ցու մային շատ երկրնե րում 4-5 նախ կին պե տա կան ըն կե րու թյուն ներ 
ա պա հո վում են ֆոն դային բոր սայի կա պի տա լի զա ցիայի գե րակ շիռ մա սը: Սո վո րա բար ան ցու-
մային երկրնե րում ցու ցակ ված խո շո րա գույն ըն կե րու թյուն նե րը նախ կին ազ գային բան կերն են և 
են թա կա ռուց վածքային ըն կե րու թյուն նե րը, ի նչ պես օ րի նակ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյու նը և կո մու նալ 
ծա ռա յու թյուն նե րը: 

Տնտե սու թյան փոքր չա փե րի պատ ճա ռով երկ րում շատ քիչ թվով խո շոր ըն կե րու թյուն ներ են գոր-
ծում: Հա յաս տա նում գրանց ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց 95%-ից ա վե լին ՓՄՁ-ներ են: Սա լր ջո-
րեն սահ մա նա փա կում է կա պի տա լի շու կա նե րի հնա րա վոր մաս նա կից նե րի շրջա նա կը: 

Այս սահ մա նա փա կում ա վե լի է սր վում ստվե րային տնտե սու թյան և հար կե րից խու սափ ելու տա րած-
ված պրակ տի կա նե րի պատ ճա ռով, ին չի ար դյուն քում թա փան ցիկ ըն կե րու թյուն նե րի քա նա կը, ո րոնք 
կա րող են մուտք գոր ծել կա պի տա լի շու կա, չա փա զանց փոք րա նում է: Ա ռա վել թա փան ցիկ դառ նա-
լու և կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման ստան դարտ նե րը բա րե լա վե լու ծախ սե րը դեռևս շատ բարձր են և 
և խոչընդոտում են շուկա մուտք գործելուն: 

Կա պի տա լի շու կայի գոր ծիք նե րի պա հան ջար կի տե սան կյու նից զար գաց ման հիմ ա կան խո չըն դո-
տը ի նս տի տու ցի ո նալ ներդրող նե րի բա ցա կա յու թյունն է: Ա պա հո վագ րու թյան ո լոր տը դեռևս շատ 
ցածր տեմ պե րով է ա ճում: Ա պա հո վագ րա կան ո լոր տին ուղղված բա րե փո խում ե րը վեր ջերս են 
ի րա կա նաց վել, և ո լոր տը դեռևս չա փա զանց հե ռու է կյան քի ա պա հո վագ րու թյան ներդրու մից, ին-
չը սո վո րա բար կա պի տա լի շու կա յում ներդրում ե րի ի րա կա նաց ման հիմ ա կան աղ բյուրն է: Կեն-
սա թո շա կային հա մա կար գի բա րե փո խու մը կարող է ավելացնել ինստիտուցիոնալ ներդրողների 
քանակը և ունի ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի հա մար պա հան ջար կի ստեղծ ման և Հա յաս տա նում 
կա պի տա լի շու կա նե րի զար գա ցու մը խթա նե լու նե րուժ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ար ժեթղ թե րի շու կայի զար գաց ման հա մար վեր ջին եր կու տաս նա մյա կում ոչ 
բավարար քայ լեր են կա տար վել: 2009 թվա կա նին մի ջազ գային ՆԱՍԴԱՔ-ՕԷՄԷՔՍ խմ բի մուտ քը, 
ո րը ձեռք բե րեց և՛ ֆոն դային բոր սան, և՛ կենտ րո նա կան դե պո զի տա րիան, ա ռա ջըն թաց էր ֆոն դային 
բոր սայի հար թա կի զար գաց ման հա մար: Այդ ժա մա նա կից ի վեր ա ռևտ րային հար թա կում ի րա կա-
նաց վել են մի շարք տեխ նի կա կան բա րե փո խում եր՝ հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձի ներդր ման 
հա մար: Կենտ րո նա կան դե պո զի տա րիան, այ նուա մե նայ նիվ, դեռևս ո րո շա կի գոր ծառ նա կան բա րե-
փո խում ե րի, մաս նա վո րա պես՝ թղ թա բա նու թյան և գոր ծառ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժամ ե տի 
կրճատ ման կա րիք ունի: ՆԱՍԴԱՔ-ՕԷՄԷՔՍ-ի մուտ քից հե տո ըն դուն վեց օ րենսդ րա կան լրա ցում՝ 
ար ժեթղ թե րի շու կա յում ցու ցակ ված ըն կե րու թյուն նե րի հար կային բե ռի թեթևաց ման մա սին: Այ դուա-
մե նայ նիվ, այս քա ղա քա կա նու թյու նը չու նե ցավ որևէ ազ դե ցու թյուն ար ժեթղ թե րի շու կայի վրա՝ հիմ-
նա կա նում այն պատ ճա ռով, որ դա ա ռան ձին, ոչ հա մա լիր մի ջո ցա ռում էր, մինչ դեռ ար ժեթղ թե րի 
շու կայի զար գա ցու մը խթա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հա մա լիր շրջա նակ: 

Հա յաս տանն ունի պե տա կան պար տա տոմ սե րի ա ճող շու կա, սա կայն եկամտա բե րու-
թյան կո րը դեռևս չի կա րող որ պես ար դյու նա վետ ուղե նիշ ծա ռայել:

 Հա յաս տա նի ներ քին պե տա կան պարտ քը կա յուն կեր պով ա ճել է՝ 2013թ. կե սին հաս նե լով ՀՆԱ-ի մոտ 
6.5%-ին: Կա ռա վա րու թյու նը սահ մա նել է հան րային պար տա տոմ սե րի թո ղարկ ման բա վա կա նին կա յուն 
և թա փան ցիկ հա մա կարգ: Ա ռաջ նային տե ղա բաշ խում ե րը հա մա կարգ ված են և ի րա կա նաց վում են 
նա խա պես սահ ման ված տա րե կան ժա մա նա կա ցույ ցով, ի սկ պե տա կան պարտ քի կա ռա վար ման վե րա-
բե րյալ կա նո նա վոր կեր պով թո ղարկ վում են կի սա մյա կային և տա րե կան հաշ վետ վու թյուն ներ: 
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Գ ծա պատ կեր 3-22: Շրջա նառ վող պե տա կան պար տա տոմ սեր 

Մլ
րդ

 Հ
Հ 
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ա

մ

Աղ բյուր՝ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյուն 
*2013թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ 

Այ նուա մե նայ նիվ, թո ղարկ ման կա տա րո ղա կա նից զատ պետք է նշել, որ պե տա կան պար տա տոմ-
սե րի շու կա յում ի րաց վե լի ու թյան մա կար դա կը ցածր է, ի սկ շու կա յա կան մե խա նիզմ ե րը հիմ ա կա-
նում ֆոր մալ բնույթ են կրում, քա նի որ ներդրող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը պա հում է պար տա տոմ սե րը 
մինչև դրանց մար ման ժամ ե տը: 2013 թվա կա նի hու նի սի դրու թյամբ պե տա կան պար տա տոմ սե րի 
հիմ ա կան սե փա կա նա տե րե րը բան կերն էին (ը նդ հա նուր շրջա նառ վող պար տա տոմ սե րի ~50%), 
ո րոնց հա ջոր դում է Կենտ րո նա կան բան կը (ը նդ հա նուր շրջա նառ վող պար տա տոմ սե րի ~40%): 

Կար ճա ժամ ետ պե տա կան պար տա տոմ սե րի եկամտա բե րու թյու նը Հա յաս տա նում բա վա կա նին 
բարձր է՝ հա մե մա տած հա մադ րե լի երկրնե րի հետ, ի նչն ար դեն ի սկ նշա նա կում ոչ ռիս կային տո-
կո սադ րույ քի (risk free rate) բարձր մա կար դակ: 

Ե թե կար ճա ժամ ետ պե տա կան պար տա տոմ սե րի եկամտա բե րու թյան կո րը ձա խո ղի ծա ռայել որ-
պես ուղե նիշ, դա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա ամ բողջ ֆի նան սա կան հա մա կարգի վրա՝ 
հաշ վի առ նե լով փո ղի շու կայի դե րը՝ որ պես ֆի նան սա կան շու կա նե րի զար գաց ման հիմք: 

Գ ծա պատ կեր 3-23: Պե տա կան կար ճա ժամ ետ պար տա տոմ սե րի տո կո սադ րույք նե րը (%), 2012թ. 

Ալբանիա

Հայաստան 2013*

Հայաստան

Ղրղզստան

Լեհաստան

Լատվիա

Վրաստան

Հունգարիա

Ռումինիա

Մոլդովա

Աղ բյուր՝ Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ ադ րամ 
Ն շում. Լե հաս տա նի տվյալ նե րը միջ նա ժամկ ետ և եր կա րա ժամկ ետ պե տա կան պար տա տոմ սե րի հա մար են:  
*2013թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ

 Ներկայումս թողարկվում են նաև երկարաժամետ պարտատոմսեր, սա կայն եր կու-երեք տա րի 
ան ց դրանց հետգ նու մը տա րած ված պրակ տի կա է դար ձել: Այս պի սով, եր կա րա ժամ ետ պար-
տա տոմ սը փաս տո րեն դառ նում է եր կու տար վա մար ման ժամ ետ ունե ցող բարձր եկամտա բե-
րու թյամբ պար տա տոմս: Այս պրակ տի կան խե ղա թյու րում եր և ճեղք վածք ներ է ա ռա ջաց նում 
եկամտա բե րու թյան կո րի մեջ, ին չի պատ ճա ռով վեր ջինս որ պես ար դյու նա վետ ուղե նիշ չի կա րո-
ղա նում ծա ռայել: 
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Գ ծա պատ կեր 3-24: Տե ղա կան ար ժույ թով բիզ նես վար կե րի և պե տա կան պար տա տոմ սե րի 
տո կո սադ րույք նե րը, 2013թ. հոկ տեմ բեր

Տո
կո

սա
դր

ու
յք

, %

Մինչև 1 տարի 1-5 տարի 5 տարի և ավելի

Բիզնես վարկեր

Պետական 
պարտատոմսեր

Աղ բյուր՝ ՀՀ ԿԲ

 Պե տա կան պար տա տոմ սե րի տո կո սադ րույք նե րի և մաս նա վոր բիզ նես վար կե րի տո կո սադ րույք նե-
րի միջև տար բե րու թյունն ան շան է, հատ կա պես եր կա րա ժամ ետ գոր ծիք նե րի դեպ քում: Սա շու-
կա յա կան մե խա նիզ մի լուրջ խզում է, քա նի որ պե տա կան պար տա տոմ սը ռիսկ չպա րու նա կող գոր-
ծիք է, ի սկ մաս նա վոր վար կե րը նե րա ռում են նաև ռիս կային հա վե լավճարներ:

 Պե տա կան պար տա տոմ սե րի բարձր եկամտա բե րու թյու նը նաև խո չըն դո տում է ըն կե րու թյուն նե րի 
կող մից ՀՀ դրա մով  մաս նա վոր պար տա տոմ սե րի թո ղար կու մը: Ար դյուն քում ներդրող նե րը նա խա-
պատ վու թյուն են տա լիս ցածր ռիս կայ նու թյուն և բարձր եկամտա բե րու թյուն ունե ցող պար տա տոմ-
սե րին: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նի պե տա կան պար տա տոմ սե րի շու կան ոչ միայն դեռևս ար դյու նա վետ ուղե-
նիշ չի ա պա հո վում մաս նա վոր կա պի տա լի շու կա նե րի հա մար, այլև ո րոշ ա ռու մով խո չըն դո տում է 
մաս նա վոր պար տա տոմ սե րի զար գա ցու մը` դրանք դարձ նե լով պա կաս գրա վիչ ի նչ պես թո ղար կող-
նե րի, այն պես էլ ներդրող նե րի հա մար: 

Կա ռա վա րու թյան կող մից եվ րո բոն դե րի թո ղար կու մը ա ռար կա յա կան դեր կու նե նա ար-
տար ժույ թով գնանշված ար ժեթղ թե րի հա մար ուղե նիշ ձևա վո րե լու գոր ծում: 

ԱՄՆ դո լա րով կոր պո րա տիվ պար տա տոմ սե րի շու կա յում վեր ջերս նկատ ված ակ տի վու թյու նը չի 
կա րող եր կա րատև և կա յուն լի նել, ե թե երկ րում չձևա վոր վի ար տար ժու թով փո խա ռու թյուն նե րի 
տո կո սադ րույ քի ուղե նիշ: Զար գաց ման մի ջազ գային հաս տա տու թյուն նե րի կող մից տրա մադր վող 
վար կային ռե սուրս նե րը չեն կա րող այդ դե րը ստանձ նել, քա նի որ դրա հա մար պա հանջ վում են 
ա զատ շու կա յա կան պայ ման նե րում ձևա վոր ված տո կո սադ րույք ներ: վեր ջի նիս հա մար ան հրա-
ժեշտ է, որ պես զի եր կի րը մուտք գոր ծի կա պի տա լի մի ջազ գային շու կա: Այս ա ռու մով Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թյան կող մից 2013 թվա կա նին եվ րո պար տա տոմ սե րի թո ղար կու մը շատ կարևոր ի րա-
դար ձու թյուն էր: Հայ կա կան եվ րո պար տա տոմ սե րը կօգ նեն ար տար ժու թային եկամտա բե րու թյան 
կո րի ձևա վոր մա նը՝ նպաս տե լով ար տար ժույ թով գնանշված մաս նա վոր պար տա տոմ սե րի շու կայի 
զար գաց մա նը: Ար տար ժույ թով գնանշված պե տա կան պար տա տոմ սե րի առ կա յու թյու նը նաև դրա-
կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա մի ջազ գային շու կա նե րում Հա յաս տա նի ի մի ջի ձևա վոր ման ու մի ջազ-
գային ներդրող նե րի ներգրավ ման վրա: 

Ար տար ժույ թով գնանշված կոր պո րա տիվ պար տա տոմ սե րը կա րող են նպաս տել մաս-
նա վոր պար տա տոմ սե րի շու կայի վե րա կեն դա նաց մա նը :

Երկ րում դո լա րի զաց ման բարձր մա կար դա կը կրճա տե լու քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում 
հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րին ար գել ված էր մինչև 2012 թվա կա նը թո ղար կել ար տար ժույ թով 
գնանշված պար տա տոմ սեր: Այս խո չըն դո տի վե րա ցու մը դրա կան քայլ էր մաս նա վոր պար տա տոմ-
սեր թո ղար կե լու խրա խուս ման գոր ծում: 2013 թվա կա նի ապ րի լի դրու թյամբ ար ժեթղ թե րի շու կա յում 
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ցու ցակ ված յոթ կոր պո րա տիվ պար տա տոմ սե րից երե քը Ա ՄՆ դո լա րով է: Ա ՄՆ դո լա րով կոր պո-
րա տիվ պար տա տոմ սե րի թո ղարկ ման հե տա գա աճ է նա խանշվում:

 Կոր պո րա տիվ պար տա տոմ սե րի երկ րոր դային շու կան դեռևս չա փա զանց ոչ ի րաց վե լի է: Կոր-
պո րա տիվ պար տա տոմ սե րի հիմ ա կան գնորդ նե րը բան կերն են: Օ րենսդ րու թյու նը թույլ է տա-
լիս ռե պո գոր ծարք նե րի հա մար օգ տա գոր ծել հա մա պա տաս խան ռեյ տինգ ունե ցող կոր պո րա տիվ 
պար տա տոմ սե րը, սա կայն վեր ջին նե րիս մաս նա բա ժինն ը նդ հա նուր ռե պո գոր ծարք նե րում 5%-ից 
բարձր չէ` հա մա ձայն փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի (պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նը 
բա ցա կա յում է): 

Հա յաս տա նում մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ ցային ֆոն դե րի և վեն չու րային ֆոն դերի 
թույլ ներ կա յաց վա ծու թյու նը ֆի նան սա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հե տա գա 
անհամասեռության պատ ճառ կա րող են դառ նալ: 

Այս ի նս տի տուտ նե րից յու րա քան չյու րը սպա սար կում է տնտե սու թյան ո րո շա կի հատ ված և ո լորտ, 
ո րոնք այ սօր բա վա կա նա չափ զար գա ցած չեն Հա յաս տա նում: Հա յաս տա նում մաս նա վոր բաժ-
նե մաս նակ ցային ֆոն դե րի ներդրում ե րի ծա վա լը չն չին է: Հա ճախ առ կա ներդրում երն էլ, ը ստ 
է ու թյան, պար զա պես միան վագ մա րու մով ստորադաս կոր պո րա տիվ պարտք են, քան` բուն 
բաժնեմասային ներդրում: Հա յաս տա նում մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ ցային ֆոն դե րի ներդրում ե րի 
ը նդ հա նուր ծա վա լը գնա հատ վում է 60 մլն Ա ՄՆ դո լա րի շրջա նակ նե րում 2012թ. դրու թյամբ: Ել-
քի սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներն ստի պում են մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ ցային ֆոն դե րին 
գոր ծարք նե րի մեծ մա սում կի րա ռել վա ճառ քի օպ ցի ոն ներ (put options)՝ նա խա պես սահ ման ված 
գնով: Սո վո րա բար ներդրող նե րը վա ճառ քի օպ ցի ոն նե րի կի րառ ման հա մար լրա ցու ցիչ վար կային 
ռե սուրս են տրա մադ րում ըն կե րու թյա նը՝ բաժ նե տոմ սե րը հետ գնե լու նպա տա կով: Ներդ րում ե րի 
այս պի սի ձևե րը տա րած ված չեն բաժ նե տի րա կան կա պի տա լի զար գա ցած շու կա ունե ցող երկրնե-
րում և չեն նպաս տում Հա յաս տա նում այս ո լոր տի մաս սա յա կան զար գաց մա նը: 

Հա յաս տա նում կապիտալից ել քի ուղի նե րի (բաժնետոմսերի վաճառքի) բա ցա կա յու թյու նը մա սամբ 
պայ մա նա վոր ված է միա ձու լում ե րի, կլա նում ե րի և առաջնային հան րային տեղաբաշխումերի 
թեր զար գա ցած շու կա նե րով: Հա յաս տա նում կոր պո րա տիվ ո լոր տի զար գաց ման ցածր մա կար դա-
կը լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ է: Շատ ըն կե րու թյուն նե րում կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման պրակ տի կա նե-
րի բա ցա կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև թա փան ցի կու թյան խն դիր նե րը և մի ջազ գային պրակ տի կա նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան ցածր մա կար դա կը մե ծաց նում են մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ-
ցային ֆոն դե րի վե րա դիր ծախ սե րը և ներդրում ե րը դարձ նում պա կաս շա հու թա բեր: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս հա մաշ խար հային փոր ձը, մաս նա վոր կա պի տա լում ներդրում եր ունե ցող 
ըն կե րու թյուն նե րը սո վո րա բար ա վե լի հա սուն և պատ րաստված են կա պի տա լի շու կայի հա մար: 
Սա կա րող է բա ցատր վել մի քա նի գոր ծոն նե րով` 

-  Մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ ցային ֆոն դե րը խիստ պա հանջ ներ են ներ կա յաց նում կա ռա-
վար ման ո րա կի ստան դարտ նե րի վե րա բե րյալ` աս տի ճա նա բար նվա զեց նե լով ստվե րի մաս-
նա բա ժի նը ըն կե րու թյուն նե րում և խթա նե լով կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման ստան դարտ նե րը: 

-  ֆոն դե րի ել քի հիմ ա կան ուղի նե րից մե կը հան րային տե խա բաշ խում է:

-  Մաս նա վոր կա պի տա լի ֆի նան սա վոր մամբ ըն կե րու թյուն նե րը սո վո րա բար կա պի տա լի շու-
կա նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան ա վե լի բարձր մա կար դակ ունեն:

 Հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րի շրջա նա կում ան ցկաց ված հար ցու մը ցույց տվեց, որ մաս նա վոր 
բաժ նե մաս նակ ցային ֆոնդերից ներդրում ունեցող ընկերություններն ա վե լի տե ղե կաց ված են կա-
պի տա լի շու կա նե րի տրա մադ րած հնա րա վո րու թյուն նե րի վերաբերյալ: Այս պի սով, մասնավոր 
բաժնեմասնակցային ներդրում ե րի ակ տի վու թյան խթա նու մը կա րող է դառ նալ երկ րի կա պի տա լի 
շու կա նե րի զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյան գոր ծիք: ԿԱԵ երկրնե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ ցային ֆոն դե րում մի ջոց նե րի ներգրավ ման հիմ ա կան աղ բյուր ներն են 
մի ջազ գային ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, պե տու թյու նը և կեն սա թո շա կային ֆոն դե րը: 
Հա յաս տա նը կա րող է օ գուտ քա ղել ԿԱԵ փոր ձից՝ ակ տի վո րեն ներգրա վե լով ֆի նան սա վոր ման 
նշված աղ բյուր նե րը տե ղա կան ներդրումային ֆոնդերի հա մա կարգ ստեղ ծե լու նպատակով: 
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Այս ո լոր տի հա մար կարևոր ի րա դար ձու թյուն էր Հա յաս տա նում ա ռա ջին վեն չու րային ֆոն դի 
(Գ րա նա տուս վեն չու ր Ֆոնդ I) ստեղ ծու մը 2013թ: Ա կն կալ վում է, որ այն վեն չու րային ո լոր տի հա-
մար ճա նա պարհ կբա ցի Հա յաս տա նում: Այ սօր բարձր ռիս կայ նու թյուն ունե ցող նա խագ ծե րի ֆի-
նան սա վոր ման պա կա սը պատ ճա ռա բան վում է Հա յաս տա նում տեխ նո լո գիա կան ձեռ նար կա տի րու-
թյան մշա կույ թի զար գաց ման ցածր տեմ պե րով: Մաս նա վոր կա պի տալ ներդրում ե րի մշա կույ թի 
պա կա սը, մի ջազ գային փոր ձի վե րա բե րյալ ան բա վա րար տե ղե կաց վա ծու թյու նը, տե ղե կատ վու-
թյան ան հա մա չա փու թյու նը և շու կայի ան կա յու նու թյու նը Հա յաս տա նում ռիս կային ֆի նան սա վոր-
ման զար գաց մա ն խո չըն դոտ ներն են: 
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Ա ճի հիմ ա կան խո չըն դո տը ֆի նան սա կան հա մա կար գի միա կող մա նի ու թյունն է: տնտե սու-
թյան ֆի նան սա կան խո րու թյու նը հիմ ա կա նում ա պա հով վում է բան կե րի մի ջո ցով: Ֆի նան սա կան 
հա մա կար գի սահ մա նա փա կու թյու նը խո չըն դո տում է տնտե սու թյան հնա րա վոր ա ճը և ներդրու-
մային հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ ֆի նան սա վոր ման սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյան և ֆի նան սա վո-
րում ստա ցող ըն կե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ խիստ պա հանջ նե րի պատ ճա ռով: 

Բան կային ո լոր տի խիստ կար գա վո րում ի նք նին սահ մա նա փա կում է վեր ջի նիս ճկու նու թյու նը: 
Ա պա հով ված վար կե րի ա ճը, ո րը հան դի սա նում է բան կե րի հիմ ա կան ֆի նան սա կան գոր ծի քը, 
բնա կա նո րեն սահ մա նա փակ ված է տնտե սու թյան վար կու նակ հատ վա ծի ակ տիվն ե րի ծա վա լով: 
Ար դյուն քում ըն կե րու թյուն նե րի ա ճի հնա րա վո րու թյուն նե րը հայտն վում են փակ շրջա նի մեջ. ա վե-
լի մեծ ա ճը հնա րա վոր է միայն ար տա քին ֆի նան սա վոր ման մի ջո ցով, ի սկ ար տա քին ֆի նան սա-
վո րու մը հնա րա վոր է միայն հիմ ա կան մի ջոց նե րի մեծ ծա վա լի` որ պես գրավ ծա ռայե լու պա րա-
գա յում: Ներդ րու մային գոր ծիք նե րի պա կա սը սահ մա նա փա կում է ըն կե րու թյուն նե րի՝ ա վե լի շատ 
հիմ ա կան մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու և հե տա գա յում ըն կե րու թյուն նե րի կող մից փո խա ռու մի ջոց նե-
րի օգ տա գոր ծում ա վե լաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: տո կո սադ րույք նե րին վե րա բե րող հար ցե րը 
բխում են այս խն դիր նե րից և պայ մա նա վոր ված են ֆի նան սա վոր ման դի վեր սի ֆի կաց ված աղ բյուր-
նե րի բա ցա կա յու թյամբ: 

Ա պա գային միտ ված ֆի նան սա վոր ման հաս տա տու թյուն նե րը կլի նեն տնտե սա կան ա ճի 
հիմ ա կան աղ բյուր նե րը:

 Բան կային հա մա կար գի ներ կայիս դիր քո րո շու մը հօ գուտ այն ըն կե րու թյուն նե րի է, ո րոնք անցյա-
լում ար դեն կու տա կել են ո րո շա կի ակտիվներ: Այն չի օ ժան դա կում ա ճի նե րուժ ունե ցող ընկե-
րու թյուն նե րին, ո րոնք այ սօր չու նեն կու տակ ված ակ տիվն եր: Նմա նա տիպ «ան ցյա լի պար-
գևատրման» մե խա նիզ մը չի նպաս տում ա ճին, քա նի որ աճի համար անհրաժեշտ է նե րու ժի բա-
ցա հայ տում, փոր ձեր և ռիս կի ստանձ նում: ցան կա ցած բարձր տեմ պե րով ա ճող տնտե սու թյուն 
գտնում է մե խա նիզմ եր՝ ա պա գային միտ ված վար քա գի ծը, այլ ոչ` ան ցյա լի հա ջո ղու թյա նը վե-
րագրվող ակ տիվն ե րը, ե կամ տի հոս քե րը և հարս տու թյու նը ֆի նան սա վո րե լու հա մար: 

Կա պի տա լի շու կա նե րի, շրջա նա ռու կա պի տա լի և եր կա րա ժամ ետ նոր գոր ծիք նե րի, մաս նա վոր 
կա պի տա լում ներդրում ե րի և վեն չու րային ֆի նան սա վոր ման զար գա ցու մը կա րող են ֆի նան սա-
վոր ման հա սա նե լի ու թյու նը հա վա սա րակշ ռու թյան բե րել և ֆի նան սա վո րում ուղ ղել դե պի ա պա գա-
յա մետ նա խագ ծե ր: Ը նդ հա նուր առ մամբ, կեն սա թո շա կային հիմ ադ րամ ե րի, ա վե լի եր կա րա ժամ-
կետ ա պա հո վագ րա կան գոր ծիք նե րի և մաս նա վոր բաժ նե մաս նակ ցային ֆոն դե րի հետ մեկ տեղ 
կա պի տա լի շու կա նե րը կա րող են նպաս տել մաս նա վոր հատ վա ծում եր կա րա ժամ ետ մտա ծո ղու-
թյան զար գաց մա նը և պլա նա վոր ման ի նս տի տու տի ներդր մա նը: Սրանք ա ռա ջին կա ռույց նե րը կլի-
նեն, որ կխ թա նեն եր կա րա ժամ ետ պլա նա վոր ման, ներդրում ե րի և ռազ մա վա րու թյան մշակ ման 
պրակ տի կա նե րը մաս նա վոր ո լոր տում: 

Ա ռանց մաս նա վոր ո լոր տի զար գաց մանն ուղղված զու գա հեռ ջան քե րի՝ ֆի նան սա կան հա-
մա կար գը կա ռու ցե լու ջան քերն ա պար դյուն կլի նեն: Թա փան ցիկ, կա ռա վար ման զար գա ցած 
հա մա կարգ ունե ցող և ֆի նան սա պես կա յա ցած մաս նա վոր ո լոր տի զար գա ցու մը ո րո շիչ դեր ունի 
տո կո սադ րույք նե րի կրճատ ման և ֆի նան սա վոր ման ա ռա վել կա տա րե լա գործ ված գոր ծիք նե րի 
զար գաց ման հար ցում: Ըն կե րու թյուն նե րի ա վե լի ցածր ռիս կայ նու թյու նը և բարձր թա փան ցի կու-
թյու նը կհան գեց նեն ֆի նան սա վոր ման ա վե լի ցածր տո կո սադ րույք նե րի: Մաս նա վոր ո լոր տի հա-
սու նու թյան դե րը մեծ նշա նա կու թյուն ունի երկ րում կա պի տա լի շու կայի ա ճի հնա րա վո րու թյան նա-
խանշ ման գոր ծում: 
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 Հա յաս տա նում կա յուն և բարձր տեմ պե րով ա ճը պա հան ջում է ա ռանց քային սահ մա նա փա կում ե-
րի վե րա ցում: Ե թե այդ սահ մա նա փա կում ե րը չվե րաց վեն, Հա յաս տա նում բարձր ա ճի ա պա հով-
մանն ուղղված բազ մա թիվ ջան քե րը ա պար դյուն կանց նեն: Կվատնվեն սահ մա նա փակ ֆի նան սա-
կան և կա ռա վար չա կան ռե սուրս նե րը: 

Քա ղա քա կա նու թյան մեջ ա ռաջ նա հեր թու թյան սահ մա նու մը պետք է ներ կայիս ֆոր մալ ձևա չա-
փից վե րա փոխ վի գոր ծի քի, ո րը թույլ կտա ըն դու նել բարդ ո րո շում եր: Ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի 
սահմանումը են թադ րում է լա վա գույն ռե սուրս նե րի մեծ կենտ րո նա ցում հենց սահ ման ված ա ռաջ-
նային խն դիր նե րի լուծ ման աս պա րե զում: Այն բա ցա ռում է այ լընտրանք նե րը և ընդունում նմա նա-
տիպ ընտրու թյան հետևանք նե րը: Այն նաև բա ցա ռում է հա մա ձայ նու թյուն նե րի վրա հիմ ված, բո-
լոր օ րի նա կան շա հե րին հար մա րեց վող ո րո շում ե րը: Ա ճի հրա մա յա կանն այժմ վե րած վել է ա ռաջ-
նա  հեր թու թյան սահմանման հրա մա յա կա նի: 

Սահ մա նա փա կում ե րի միջև ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ սահ մա նե լու և ը նտր ված ա ռանց քային 
սահ մա նա փա կում ե րի վե րաց ման վրա կենտ րո նա նա լու ռազ մա վա րու թյան շա հա վե տու թյու նը 
կա յա նում է նրա նում, որ այն ա ռա ջին հեր թին հասցեագրում է փոք րա թիվ խն դիր նե ր: Հա զա րա-
վոր խն դիր նե րի վրա ջան քեր թա փե լու փո խա րեն` կա ռա վա րու թյան՝ փո փո խու թյուն ներ ի րա կա-
նաց նե լու օ րա կար գը պետք է կենտ րո նա ցած լի նի մաս նա վոր ո լոր տի զար գաց մանն ուղղված 
փոք րա թիվ ա ռաջ նային կա րիք նե րի վրա: 

ՀՄԶ-ն առանձնացրել է չորս հիմ ա կան ո լորտ նե րը, ո րոնք այ սօր խո չըն դո տում են կայուն և 
երկարաժամետ ա ճը՝ սահ մա նա փա կե լով տնտե սու թյու նում ա վե լի ար տադ րո ղա կան և խո շո րա-
մասշ տաբ ներդրում ե րը: Դրանք ե ն՝ 

- Ան կա տար մրցակ ցային դաշ տը, 
- Հնարավորությունների բացահայտման պա կա սը,
- Մարդ կային կա պի տա լի ոչ բա վա րար ո րակ նե րը, 
- Միա չափ ֆի նան սա կան հա մա կար գը:

 Թե՛ ա ճի սահ մա նա փա կում ե րը և թե՛ դրանք հաս ցե ագ րող լու ծում ե րը յուրաքանչյուր երկ րի հա մար 
յու րա հա տուկ են: Չնա յած սահ մա նա փա կում ե րի վե րաց ման ռազ մա վա րու թյուն ներն ու մար տա վա րու-
թյուն նե րը միա տարր չեն` հա մաշ խար հային և հայ կա կան պրակ տի կա ներն ա ռա ջար կում են մի շարք 
նա խադ րյալ ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր է ո րո շա կի լու ծում եր գտնել: Խե ղա թյուր ված մրցա կային 
դաշ տը պետք է վե րա նա հա վա սար դաշտ ստեղ ծե լու հետևողական և հա մա կող մա նի ջան քե րի մի ջո-
ցով: Հնարավորությունների բացահայտման պա կա սը սո վո րա բար լուծ վում է ար դյու նա բե րա կան քա ղա-
քա կա նու թյան մի ջո ցով, ո րը տար բեր երկրնե րում ներ կա յա նում է տար բեր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 
Մարդ կային կա պի տա լի սահ մա նա փա կում ե րը կա րող են վե րաց վել՝ կրթու թյու նը խո շոր ներդրում ե րի 
հա մար գրա վիչ ո լորտ դարձ նե լու մի ջո ցով: Միա չա փու թյան վե րա ցու մը հնա րա վոր է ֆի նան սա կան հա-
մա կար գի ը նդ հա նուր զար գա ցու մը նոր գոր ծիք նե րի, հաս տա տու թյուն նե րի և խա ղի կա նոն նե րի փո փո-
խու թյան մի ջո ցով: Այս պի սով՝ թե՛ պե տա կան, թե՛ մաս նա վոր ո լորտ նե րի փո փո խու թյուն նե րի օ րա կարգն 
ը նդ գր կում է քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հետևյալ չորս հիմական ուղ ղու թյուն նե րը:

Գ ծան կար 4-1: Ա ճի սահ մա նա փա կում ե րի վե րաց ման օ րա կարգ

Անկատար մրցակցային 
միջավայր

Հնարավորությունների 
բացահայտման պակաս

Մարդկային կապիտալի ոչ 
բավարար որակ

Միաչափ ֆինանսական 
համակարգ

Պետություն-մասնավոր հատված փոփոխությունների օրակարգը

Գործունեության արդար 
դաշտի ստեղծումը 

Արդյունաբերական 
քաղաքականությունը

Կրթության մեջ խոշոր 
ներդրումները

Ֆինանսական համակարգի 
զարգացումը

ԳԼՈՒԽ 4. ԱՃԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱՑՈՒՄԸ
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4.1 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐ ԴԱՇՏԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

Օ րա կարգ

 Թա փան ցիկ և ար դար դաշ տի ստեղ ծու մը բո լոր ըն կե րու թյուն նե րի և տնտե սա կան դաշ տի մաս նա-
կից նե րի հիմ ա կան օ րա կար գային խն դիրն է, ո րն ունի հետևյալ հիմ ա կան բա ղադ րիչ նե րը.

- Երկ րում ստվե րային տնտե սու թյան վե րա ցու մը ,

- Ըն կե րու թյուն նե րի նկատ մամբ հար կային և մաք սային խտ րա կան վե րա բեր մուն քի ար մա-
տա կան վե րա ցու մը, 

- Շու կա յա կան իշ խա նու թյան չա րա շահ ման և այլ հա կամրցակ ցային վար քագ ծե րի առանձ-
նացման և կան խար գել ման պրակ տի կա նե րի բա րե լա վու մը, 

- Մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պահ պա նու մը և պաշտ պա նու թյու նը, 

- Թա փան ցիկ, ար դար և մրցակ ցային պե տա կան գնում ե րի հա մա կար գի ձևա վո րու մը :

Այս գոր ծոն նե րը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են: Նրանք ձևա վո րում են երկ րի ի նս տի տու ցի ո նալ 
մի ջա վայ րի ա ռանց քը: Այ նուա մե նայ նիվ, մեկ գոր ծոն ունի ա ռաջ նային դե րա կա տա րում ա ռանց 
ո րի մա ցած գոր ծոն նե րի հաս ցե ագ րու մը չի տա լու ցան կա լի ար դյունք ներ: Դա ստվե րային տնտե-
սու թյան վե րա ցում է և ըն կե րու թյուն նե րի լիա կա տար թա փան ցի կու թյան ա պա հո վում է: Ստ վե-
րային շրջա նա ռու թյան պա րա գա յում հա կամրցակ ցային գոր ծե լա կեր պե րի կան խար գել ման, պե-
տա կան գնում ե րի ար դար հա մա կար գի ա պա հով մանն ուղղված գոր ծո ղու թյուն ներն ամ բող ջա պես 
ար դյու նա վետ չեն լի նի: Հետևա բար, այս բաժ նում մենք հիմ ա կա նում կանդ րա դառ նանք թա փան-
ցի կու թյան խնդ րին՝ որ պես ար դար մրցակ ցային դաշ տի ա պա հով ման նա խա պայ ման: 

Բո լոր ըն կե րու թյուն նե րի հա մար գոր ծու նե ու թյան հա վա սար և ար դար պայ ման նե րով դաշ տի 
ստեղ ծում ը նդ հա նուր առ մամբ երկ րում ձեռ նար կա տի րու թյան հա մար « կա նաչ լույ սի» դեր կու-
նե նա և տնտե սու թյան մեջ հա մա պար փակ, ա ճին նպա տա կաուղղված զար գաց ման ճա նա պարհ 
կսահ մա նի:

 Հաս ցե ագրվող ար մա տա կան գոր ծոն նե րը 

Մրցակցային միջավայրի խաթարմանը հանգեցրած ի նս տի տու ցի ո նալ միջավայրը բա րե փո խե լու 
ի րա գոր ծե լի ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հա մար չա փա զանց կարևոր է խո րա պես հաս կա նալ դրա 
հիմ քում ըն կած ար մա տա կան պատ ճառ նե րը: Առ կա ի րա վի ճա կի ար մատ նե րը կա րող են հաս նել 
ը նդ հուպ մինչև երկ րում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կան ընտրու թյուն նե րը: Հա յաս տա նի ներ կայիս 
տնտե սա կան կա ռուց վածքն ար տա ցո լում է երկ րի ան կա խու թյու նից ի վեր ձևա վոր ված տնտե-
սա կան և քա ղա քա կան ինստիտուտների շահագործողական (extractive) և ոչ ներառական (non-
inclusive) բնույ թը: 

Ներ կա յաց նենք ո րոշ դի տար կում եր, ո րոնք բար դաց նում են առ կա ի րա վի ճա կի բարե փո խում-
ները.

-  Հա յաս տա նում քա ղա քա կան և գոր ծա րար է լի տա նե րի միջև ուժեղ կա պե րը: Սա նշա նա-
կում է, որ գոր ծա րար շա հե րը շատ մեծ ազ դե ցու թյուն ունեն քա ղա քա կան ընտրու թյուն նե րի 
վրա: 

- Գոր ծա րար և քա ղա քա կան է լի տա նե րի տար բեր խմ բե րի միջև դի նա միկ հա վա սա րակշ ռու-
թյու նը: Դրա ար դյուն քում ձևա վոր վում է մի ի րա վի ճակ, երբ ոչ ոք հե տաքրքր ված չէ ներ կա 
ի րա վի ճակն ար մա տա պես փո խե լու հար ցով: Այս պա րա գա յում ցան կա ցած փո փո խու թյուն 
ո րո շա կի խմ բե րի դիր քե րը վատ թա րաց նե լու ռիս կեր ունի իր մեջ:

-  Մե րի տոկ րա տիայի սկզ բունք նե րով ա ռաջ նորդ վող գե րիշ խող և միաս նա կան իշխանական 
այն պի սի խմ բի բա ցա կա յու թյու նը, ո րը բա վա կա նա չափ նե րուժ կու նե նա` գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
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- Երկ րին բնո րոշ տնտե սա կան սահ մա նա փա կում երն ու ար տա հան ման գրա վիչ հնա րա-
վո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը: վեր ջի նիս բե րում է նրան, որ դե պի ներ քին շու կա 
կողմորոշված ա ռա ջա տար բիզ նես խմ բե րը սահ մա նա փակ տե ղա կան շու կայից դուրս են 
մղում ներդրու մային հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Գոր ծու նե ու թյան ար դար դաշտ ստեղ ծե լու և թա փան ցի կու թյուն հաս տա տե լու ռազ մա-
վա րա կան տար բե րակ նե րը 

Բարդ խն դիր նե րի լու ծու մը պա հան ջում է լավ մտած ված ռազ մա վա րու թյուն և ան թե րի ի րա գոր-
ծում: Ռազ մա վա րու թյուն նե րը կախ ված են նրա նից, թե ի նչ պի սի ուժային հա րա բե րու թյուն ներ են 
ձևա վոր վե լու այդ պի սի փո փո խու թյուն ի րա գոր ծե լու հա մար: Ռազ մա վա րու թյուն իրագործողը 
կառավարությունը չէ որպես «ընդհանրական և վերացական հասկացություն»: Կա ռա վա րու թյու նը 
հս տակ ձևա վոր ված նպա տակ նե րով, միա տարր ամ բող ջու թյուն չէ: Այն ար տա ցո լում է իշ խա նա-
կան և տնտե սա կան խմ բե րի հա րա բե րու թյուն նե րը: Ա վե լին, քա նի որ խո շոր բիզ նես նե րը մե ծա-
մա սամբ վե րահսկ վում են իշ խա նա կան է լի տա նե րի կող մից, հետևա բար նրանք գտն վում են խա ղի 
եր կու տար բեր կող մե րում՝ որ պես քա ղա քա կա նու թյան սուբյեկտ ներ և օբյեկտ ներ: տար բեր խմ բե-
րի շա հե րի փոխհարաբերությունները ձևա վո րում են օ րա կարգ` կա ռա վա րու թյան ցան կա ցած գոր-
ծո ղու թյան հա մար: Այս պի սով, Հա յաս տա նում հա վա սար և թա փան ցիկ մի ջա վայ րի ստեղծ ման 
խնդրի լու ծում իր մեջ նե րա ռում է քա ղա քա կան ուժե րի այն պի սի դա սա վոր վա ծու թյուն, ո րի դեպ-
քում կա ռա վա րու թյան մի մա սը կազ մող իշ խա նա կան խում բը շա հադրդ վում է փո փո խու թյուն ներ 
ի րա կա նաց նել: 

Միա ժա մա նա կյա մո տե ցում եր Փու լային մո տե ցում եր

Լայ նա մասշ տաբ 
մո տե ցում

Հա ջոր դա կան մո-
տե ցում 

ո լորտ առ ո լորտ 
մո տե ցում

Այ լընտրան քային ո լոր տի 
ստեղծ ման մո տե ցում

 ԼԱՅ ՆԱ ՄԱՍՇ ՏԱԲ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ 

Է ու թյու նը: Այս մո տե ցու մը են թադ րում է հա մընդգր կուն վար չա կան բա րե փո խում ե րի միա ժա մա-
նա կյա ի րա կա նա ցում տնտե սու թյան բո լոր սեգ մենտ նե րում, երբ խա ղի նոր կա նոն ներն ուժի մեջ 
են մտ նում ժա մա նա կային ո րո շա կի կե տից սկ սած: Մո տե ցու մը հիմ ված է կրի տի կա կան շրջա-
դար ձային կե տի վրա, երբ յու րա քան չյուր տնտե սա կան գոր ծա կալ ան վե րա պա հո րեն ըն դու նում է 
միև նույն խա ղի կա նոն նե րին են թարկ վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ի րա գոր ծում: Այս մո տեց ման ի րա գոր ծու մը են թադ րում է նախ կին` ոչ պաշ տո նա կան ֆի նան սա-
կան հոս քե րի « լուռ հա մա նե րում» և նոր սկիզբ «դա տարկ է ջից»: Խա ղի նոր կա նոն նե րի ուժի մեջ 
մտ նե լը պետք է տա րած վի ամ բողջ տնտե սու թյան վրա: Ա նհ րա ժեշտ է պահ պա նել ո րո շա կի զգու-
շու թյուն, որ պես զի ըն կե րու թյուն նե րը չկար ծեն, թե ոչ թա փան ցիկ գոր ծե լաո ճը ըն դու նե լի է, ի սկ 
զի ջում ե րը՝ հնա րա վոր: Այս ռիս կը հաղ թա հա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հե տա գա ժա մա նա կա-
հատ ված նե րում ի րա գոր ծել փո փո խու թյուն նե րի ուժեղ և ան զի ջում կա տա րում: Շատ տնտե սա կան 
գոր ծա կալ ներ բնա կա նա բար շա հադրդ ված կլի նեն բա ցա հայ տե լու մրցա կից նե րի և այլ գոր ծա կալ-
նե րի կող մից ցու ցա բեր վող « խո տոր» վար քա գի ծը և պա տե հա պաշ տու թյու նը, ին չը կօգ նի մե ծաց-
նել նմա նա տիպ գոր ծա կալ նե րի վրա գոր ծադր վե լիք ճն շում ե րը: Այ նուա մե նայ նիվ, փո փո խու թյուն-
նե րի նկատ մամբ վա խը և իշ խա նու թյան տա րա բաշխ վա ծու թյու նը է լի տա նե րի միջև մեծ քա ղա քա-
կան կամք կպա հան ջի` այս ռազ մա վա րու թյու նը ի րա գոր ծե լու հա մար: 

Ազ դե ցու թյու նը: Ազ դե ցու թյու նը կլի նի ամ բողջ տնտե սու թյան մասշ տա բով: Դա կամ րապն դի ար-
դա րու թյան զգա ցո ղու թյու նը: Բո լոր տնտե սա կան գոր ծա կալ նե րի, նե րա ռյալ՝ կա ռա վա րու թյան, նոր 
վար քա գի ծը կն շա նա վո րի հա ջո ղու թյու նը: վեր ջինս նաև կն շա նա կի, որ թա փան ցի կու թյու նը նոր 
կա նոն է և սո վո րա կան երևույթ է գոր ծա րա րու թյան պրակ տի կա յում: 
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Ամ բողջ տնտե սու թյան մասշ տա բով տե ղի կու նե նան գնային փո փո խու թյու ներ՝ ծախ սե րի նոր կա-
ռուց ված քին հար մար վե լու հա մար: Ի լրում դրան՝ մրցակ ցային ո լորտ նե րում կոր պո րա տիվ վար-
քագ ծի վրա ճն շում ա վե լի ուժեղ կլի նի, քան ա ռա վել բարձր կենտ րո նաց մամբ ո լորտ նե րում: Այս 
ա մե նը ո րոշ ո լորտ նե րում կհան գեց նի կոն սո լի դաց ման, ի սկ հա տուկ դեպ քե րում՝ նույ նիսկ սնան-
կա ցում ե րի: Եր կա րա ժամ ետ հատ վա ծում մրցու նա կու թյան չափ ման հիմ ա կան ցու ցա նիշն ա մե-
նայն հա վա նա կա նու թյամբ կդառ նա ար տադ րո ղա կա նու թյու նը, այլ ոչ` շու կա յում ար տո նյալ դիր քը 
և վար չա կան ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյու նը: Այս մո տե ցու մը կա րող է հան գեց նել կար ճա ժամ ետ 
հատ վա ծում հար կային ե կա մուտ նե րի ա մե նա մեծ ա վե լաց մանն ու բնակ չու թյան խո ցե լի խմ բե րի 
սո ցիա լա կան խն դիր նե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ հա սա նե լի ռե սուրս նե րի ա վե լաց մա նը: 

Ի րա գործ ման ռիս կը: Ձա խող ման ռիս կը հա կա դարձ հա մե մա տա կան է փո փո խու թյունն ի րա կա-
նաց նող իշ խա նա կան է լի տայի հետևո ղա կա նու թյանն ու ի րա գործ ման կա րո ղու թյուն նե րին: Սա-
կայն ա վե լի բարձր ռիս կեր կան կա ռա վա րու թյան՝ այս ռազ մա վա րու թյունն ի րա գոր ծե լու կա րո ղու-
թյուն նե րում, քա նի որ բո լոր ո լորտ նե րին ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ միան գա մից, ին չի դեպ-
քում մո նի թո րին գի ու ի րա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի նկատ մամբ պա հանջ նե րը 
չա փա զանց բարձր են:

 ՀԱ ՋՈՐ ԴԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ 

Է ու թյու նը: Այս մո տեց ման է ու թյունն այն է, որ պետք է սկ սել մի քա նի մեծ նշա նա կու թյուն ունե-
ցող դեպ քե րից՝ որ պես ցու ցադ րա կան օ րի նակ ներ, և դրա նից հե տո շա րու նա կել հա մա կար գի հե-
տա գա « մաք րու մը»: Այդ նպա տա կով ը նտր ված ըն կե րու թյուն նե րը պետք է շատ կա պեր ունե նան 
սպա սար կող ո լորտ նե րի հետ մա տա կա րար ման շղ թա նե րի մի ջո ցով, ին չը կա պա հո վի գոր ծըն թա-
ցի մուլ տիպ լի կա տիվ ազ դե ցու թյու նը ամ բողջ տնտե սու թյան վրա: Նման դեպ քե րը նպա տա կային 
ազ դան շան կու ղար կեն ամ բողջ հա մա կար գին, ե թե դրանք քա ղա քա կա նա պես շա հադրդ ված չեն 
և նպա տակ չեն հե տապն դում միայն ճն շել քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րին: Այս մո տե ցու մը պա-
հան ջում է նման հատ վա ծա կան  մի ջամ տու թյուն նե րի և դրան հա ջոր դող հա մա կար գային տա րած-
ման միջև ճկուն հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պա նում: 

Ի րա գոր ծում: Այս մո տեց ման գործ նա կան ի րա գոր ծու մը պա հան ջում է վճ ռա կա նու թյան, քա ղա-
քա կան կամ քի, ի նչ պես նաև ի րա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի ա մե նա բարձր մա-
կար դա կի առ կա յու թյուն: Կա ռա վա րու թյանն ահ րա ժեշտ է հայ տա րա րել և ի րա գոր ծել դա՝ գործ նա-
կա նո րեն ցու ցադ րե լով, թե որ քան բարձր է հա կա ռակ պա րա գայի գի նը: Լա վա գույն ար դյունք նե րը 
հա սա նե լի կլի նեն, ե թե մի ջամ տու թյու նը նպա տա կաուղղված լի նի մի քա նի խո շոր բիզ նես խմ բե րի 
կող մից հար կե րի ամ բող ջա կան վճար մա նը և լիա կա տար թա փան ցի կու թյան ա պա հով մա նը: Հար-
կե րից խու սա փե լը տա րած ված բիզ նես պրակ տի կա է և ունի ա մե նա մեծ բա ցա սա կան ազ դե ցու-
թյու նը ը նդ հա նուր գոր ծա րար մի ջա վայ րի վրա: Հետևա բար, մի ջամ տու թյու նը ուղղված կլի նի հենց 
այդ ար մա տա կան խնդ րի լուծ մա նը: «Ընտ րան քային ար դա րու թյան» ի րա գոր ծումն ամ բողջ տնտե-
սու թյան հա մար կա րող է ազ դան շա նի դեր ունե նալ, ե թե այն ուղեկց վի կա յուն և լայ նա մասշ տաբ 
տա րած մամբ ամ բողջ հա մա կար գով մեկ: Այ լա պես, այն կա րող է դառ նալ խտ րա կան վե րա բեր-
մուն քի ա ռա վել ցայ տուն դրսևո րում: 

Ազ դե ցու թյու նը: Մի ջամ տու թյան հետևան քով կա րող են « տու ժել» խո շոր բիզ նես ներ: Հե տա գա 
բա րե լա վում ե րը կախ ված կլի նեն ոչ միայն թի րա խա վոր ված բիզ նես նե րի, այլ նաև ար ժե քային 
շղթայով դրանց հետ կապ ված բիզ նես նե րի ար ձա գան քից: Ի րա գործ մա նը հա ջոր դող ժա մա նա կա-
հատ վա ծը ցույց կտա տնտե սու թյան մեջ դե րե րի նոր բաշ խու մը: Հա ջող ի րա գոր ծու մը կհան գեց նի 
նոր վար քագ ծային օ րի նա չա փու թյուն նե րի, ո րոնք ա վե լի հար մա րեց ված կլի նեն խա ղի նոր կա նոն-
նե րին և ա ռա վել հակ ված` թա փան ցի կու թյա նը: 

Այս մո տե ցում ա ռա ջին հեր թին թի րա խա վո րում է տնտե սու թյան մեջ այ սօր է ա կան դե րա կա տա-
րում ունե ցող խո շոր ըն կե րու թյուն նե րին և բիզ նես նե րին, որ պես թա փան ցի կու թյան ա պա հով ման 
ա ռա ջա տար ներ: Սա կն շա նա կի տնտե սու թյան մեջ մրցակ ցային ուժե րի նոր դա սա վո րու թյուն, 
որ տեղ ա վե լի մրցու նակ ըն կե րու թյուն նե րը եր կա րա ժամ ետ հատ վա ծում ունե նում են ա վե լի մեծ 
շու կա յա կան մաս նա բա ժին ներ: Բա րե փո խում ե րի և նոր ըն կե րու թյուն նե րի մուտ քի հա մար պա-
հանջ վող ժա մա նա կային լա գը կա րող է երկ րից պա հան ջել ո րո շա կի ո լորտ նե րում տնտե սա կան 
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ակ տի վու թյան կրճա տում: Բարձր թափանցիկության հա մար ի րա կա նաց վող կոր պո րա տիվ բա րե-
փո խում ե րը կա րող են հան գեց նել ո րո շա կի ապ րանք նե րի գնե րի բարձ րաց մա նը, մինչ դեռ ար-
տադ րո ղա կա նու թյան նկատ մամբ բարձր պա հանջ նե րը հան գեց նում են աշ խա տու ժի նկատ մամբ 
ա վե լի ցածր պա հան ջար կի դրսևոր մա նը և հետևա բար` աշ խա տա շու կայի վրա ա վե լի մեծ ճն շում-
նե րի գոր ծադր մա նը: Դա կա րե լի է փոխ հա տու ցել, ե թե բարձր հար կային ե կա մուտ ներն ուղղվեն 
ա ռա վել նպա տա կային և լայ նա մասշ տաբ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա կա նաց մա նը: 

Ի րա գործ ման ռիս կը: Առ կա է այ սօր գոր ծող ուժեղ և խո շոր բիզ նես խմ բե րի կող մից ուժեղ 
հակազդման ռիս կ: Սա կընդգր կի քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան լծակ ներն ու կվ տան գի հա մա կար գի 
կա յու նու թյու նը: Այ նուա մե նայ նիվ, ա մե նա կարևոր ռիսկն այն է, որ ը նտր ված մի ջամ տու թյուն նե րին 
չի հետևի ամ բողջ հա մա կար գով մեկ թա փան ցի կու թյան ա պա հո վու մը:

 Ո ԼՈՐՏ ԱՌ Ո ԼՈՐՏ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒ Մ 

Է ու թյու նը: Այս ռազ մա վա րու թյու նը են թադ րում է փու լային մո տե ցում և կենտ րո նա նում է ո լորտ 
առ ո լորտ, այլ ոչ` ամ բողջ տնտե սու թյան մասշ տա բով միա ժա մա նա կյա թա փան ցի կու թյան ա պա-
հով ման վրա: Խա ղի նոր կա նոն ներն այս պա րա գա յում հաս տատ վում են ո լոր տի բո լոր մաս նա կից-
նե րի և կա ռա վա րու թյան միջև ոչ ֆոր մալ « կո լեկ տիվ հա մա ձայ նագ րի» հի ման վրա: Այս դեպ քում 
ան հրա ժեշտ է սկ սել խոշոր ո լորտ նե րից: Քա նի որ նույն ո լոր տի շու կայի մաս նա կից ներն ուղ ղա կի 
մրցա կից ներ են, հետևա պես այս մո տե ցում ուղղված է խա ղի կա նոն նե րի պահ պան ման դեպ քում 
յու րա քան չյու րի նկատ մամբ հա վա սար և ան կող մա կալ վե րա բեր մուն քի երաշ խա վոր մա նը: Ստ վե-
րային տնտե սու թյան վե րաց ման ա մե նա մեծ խո չըն դոտ նե րից մե կը լիա կա տար թա փան ցի կու թյան 
ա ռա ջի նը անցնո ղի թե րու թյունն է, ո րը հատ կա պես զգա լի է ո րո շա կի ո լորտ նե րում/ սեգ մենտ նե-
րում: Գնային ճշգր տում եր տե ղի չու նե նա լու պա րա գա յում չգ րանց ված գոր ծու նե ու թյան մաս նա-
բաժ նի կրճա տու մը լուրջ ճն շում է գոր ծադ րում ըն կե րու թյուն նե րի շա հույ թի մար ժա նե րի վրա: Միև-
նույն ժա մա նակ գնե րի ան հա տա կան ճշգր տում ե րը կս տի պեն ապ րանք նե րի ա վե լի բարձր գներ 
ունե ցող ըն կե րու թյուն նե րին կորց նել շու կայի է ա կան մաս նա բա ժին ներ: ո լորտ առ ո լորտ մո տե ցու-
մը շու կայի ան հատ մաս նա կից նե րին թույլ կտա խու սա փել դրա նից և ո լոր տի ներ սում խա ղի հա-
վա սար պայ ման ներ հաս տա տել բո լոր ըն կե րու թյուն նե րի հա մար: 

Ի րա գոր ծում: Այս ռազ մա վա րու թյան ի րա գոր ծու մը հեն ված կլի նի կա ռա վա րու թյան և ո լոր տի 
բո լոր մաս նա կից նե րի միջև « հա մա ձայ նագ րի» պահ պան ման վրա: ցան կա ցած կող մից (նե րա-
ռյալ կա ռա վա րա կան մար մին նե րը) կա նոն նե րի խախ տու մը պետք է « բա ցա հայտ վի» « հա մա ձայ-
նագրի» բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար և միաս նա կան լու ծում ստա նա: Այս մո տեց ման ը նդ հա նուր 
հա ջո ղու թյու նը կախ ված է կա ռա վա րա կան մար մին նե րի ար դար և ա նա չառ մաս նակ ցու թյու նից և 
շու կայի մաս նա կից նե րի՝ ի նք նա կար գա վոր ման և պա տե հա պաշ տա կան վար քա գի ծը կան խե լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րից: 

Ազ դե ցու թյու նը: ո լոր տային մո տե ցու մը են թադ րում է տնտե սու թյան աս տի ճա նա կան փո փո խու-
թյուն ներ և ա վե լի դան դաղ վե րա փո խում: Ժա մա նա կի ըն թաց քում այն կս տեղ ծի բիզ նե սի ա վե լի 
թա փան ցիկ սեգ մենտ ներ: Այս գոր ծըն թա ցը ան հա վա սա րա չափ է լի նե լու՝ զու գակց վե լով ան խու-
սա փե լի նա հանջ նե րով և ը նդ դի մա ցում ե րով: Այ դու հան դերձ, նույ նիսկ թի րա խա վոր ված ո լորտ նե-
րում լիա կա տար թա փան ցի կու թյուն և հա վա սար դաշտ ստեղ ծե լը բարդ կլի նի, ե թե զու գա հե ռա-
բար ջան քեր չգոր ծադր վեն գոր ծա րար մի ջա վայ րում ընդհանրական խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լու 
հա մար: 

Ի րա գործ ման ռիս կը: Այս մո տե ցում ի նք նին են թադ րում է, որ կա ռա վա րու թյան կամ վեր ջի նիս 
պրոգ րե սիվ հատ վա ծի կա րո ղու թյուն ներն ան բա վա րար ե ն ամ բողջ տնտե սու թյու նն ընդգրկելու 
համար: Սա նշա նա կում է, որ ի րա գործ ման ռիս կե րը սահ մա նա փակ ված են թի րա խային ո լորտ նե-
րով: Այս մո տեց ման հա տուկ ռիսկն այն է, որ ե թե « մաք րու մը» չի ը նդ գր կում ամ բողջ տնտե սու թյու-
նը, ո րոշ ըն կե րու թյուն նե րի հա մար պրակ տի կո րեն անհնար կլի նի 100%-ով թա փան ցիկ գոր ծե լը: 
Մյուս կող մից՝ այն պի սի խն դիր նե րը, ի նչ պի սիք են պե տա կան գնում ե րի թա փան ցիկ հա մա կար գը, 
ոչ խտ րա կան և ար դյու նա վետ մաք սային գոր ծըն թաց նե րը հիմ ա կա նում հա տուկ չեն ա ռան ձին 
ո լորտ նե րին և չլուծ վե լու պա րա գա յում կա րող են ռիս կի են թար կել ռազ մա վա րու թյան ի րա գոր ծու մը: 
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Է ու թյու նը: Այս մո տե ցում ուղղված է տնտե սու թյան նոր և ա վե լի թա փան ցիկ սեգ մենտ նե րի 
ստեղծ մանն ու զար գաց մա նը՝ նպա տակ ունե նա լով տա րա ծել դրա արդյունքներն ամ բողջ տնտե-
սու թյան մասշ տա բով: Այս ռազ մա վա րու թյու նը խու սա փում է խա թար ված մրցակ ցային մի ջա վայ րի 
ուղ ղա կի վե րաց մանն ուղղված քայ լե րից և փոր ձում է հաղ թա հա րել այն այ լընտրան քի մի ջո ցով՝ 
հու սա լով, որ այն կդառ նա կարևոր և բա վա կա նա չափ հզոր՝ տնտե սու թյան մա ցած հատ վածն 
ը նդ գր կե լու հա մար: Ի դե ա լա կան ի րա վի ճա կում այդ պի սի այ լընտրան քային ո լորտ նե րը մե ծա-
մա սամբ բաղ կա ցած են լի նում ԱԱԿ-երից: վեր ջին նե րիս դրա կան ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րը 
տնտե սու թյան վրա բազ մա կող մա նի են և լայ նո րեն ըն դուն ված են: 

Ի րա գոր ծում: Այս մո տե ցու մը չի բա ցա ռում այլ մո տե ցում երն ու կա րող է ի րա գործ վել թե՛ ա ռան-
ձին, թե՛ երեք մո տե ցում ե րից մե կի հետ հա մակց ված: Նախ նա կան փու լե րում այս մո տեց ման 
ի րա գոր ծու մը կա րող է պա հան ջել ֆի զի կա պես և վար չա կա նո րեն ա ռանձ նաց ված տա րածք նե րի 
ստեղ ծում, որ տեղ օ տա րերկ րյա ըն կե րու թյուն նե րը կգոր ծեն ա ռանց ըն թա ցիկ ի րա վա կան դաշ տի 
ակ տիվ մի ջամ տու թյան: Դա կա րե լի է ի րա գոր ծել, օ րի նակ, ա զատ տնտե սա կան գո տի նե րի մի ջո-
ցով (չ նա յած դրանք հա ճախ հան գեց նում են տե ղա կան տնտե սու թյան հետ թույլ կա պե րին): Սա 
նաև պա հան ջում է ար մա տա կան վե րա փո խում եր ՕՈՒՆ խթան ման քա ղա քա կա նու թյան մեջ, 
օ տա րերկ րյա ներդրում ե րի և ի րա գործ ման հա մաշ խար հային դա սի կա րո ղու թյուն նե րի աս պա րե-
զում: 

Ազ դե ցու թյու նը: Կար ճա ժամ ետ հատ վա ծում մրցակ ցային մի ջա վայ րի վե րա փոխ ման ազ դե ցու-
թյու նը սահ մա նա փակ կլի նի: Այն կա ճի տնտե սու թյան մեջ «այ լընտրան քային ո լոր տի» մաս նա-
բաժ նի ա վե լաց մա նը զու գըն թաց: ո լոր տի կարևո րու թյու նը թույլ կտա բա րե փո խում ի րա կա նաց-
նող նե րին այն վե րա ծել լծա կի, ո րն ա ռաջ կմ ղի հե տա գա բա րե փո խում ե րի օ րա կար գը: Այ դու հան-
դերձ, ը նդ հա նուր հա ջո ղու թյու նը կախ ված կլի նի նրա նից, թե որ քան հա ջող կի րա գործ վի վե րա-
փո խում ե րի հա ջորդ փու լը, ո րը կր կին կպա հան ջի ա ռա ջին երեք մո տե ցում ե րի բա ղադ րիչ նե րի 
հա մակ ցու մը: 

Ի րա գործ ման ռիս կը: Այս մո տեց ման հիմ ա կան դժվա րու թյու նը վե րա բեր ում է օ տա րերկ րյա ըն-
կե րու թյուն ների ներգրավման կարողություններին և հնարավորություններին՝ վար չա կան, ի նչ պես 
նաև յու րա հա տուկ շու կա յա կան և ռե սուր սային սահ մա նա փա կում ե րի պայ ման նե րում: Ռիս կի մեկ 
այլ կողմ է մե կու սաց ման մեջ այդ պի սի ո լոր տի զար գաց ման կա րո ղու թյու նը և այ նու հետև` լա վա-
գույն պրակ տի կայի փո խան ցու մը տնտե սու թյան այլ սեգ մենտ ներ: 
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4.2 ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ 
ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ 

Օ րա կարգ

Ա ճի ախ տո րո շու մը ցույց է տա լիս, որ ար տա քին շու կա յում հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման 
(ի նք նա բա ցա հայտ ման) և կյան քի կո չե լու պրակ տի կայի պա կա սը հայ կա կան տնտե սու թյան մեջ 
ա ճի ա րա գաց մա նը խո չըն դո տող ա ռանց քային սահ մա նա փա կում ե րից է: ու նե նա լով սահ մա նա-
փակ տե ղա կան շու կա՝ Հա յաս տա նը չու նի այլ տար բե րակ, քան ար տա հան ման մի ջո ցով իր մրցու-
նակ ո լորտ նե րի ը նդ լայ նու մը: Այս պի սով՝ տնտե սա կան վե րա փոխ ման հիմ ա կան օ րա կար գը կլի նի 
ար ժեք նե րի ստեղծ ման հա մար տնտե սա կան հիմ քի ը նդ լայ նու մը. 

−	 Գո յու թյուն ունե ցող ապ րանք նե րի ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցում, 

−	 Մուտք դե պի նոր ապ րան քային շու կա ներ, որ տեղ հայ ար տադ րող նե րը կկա րո ղա նան ունե-
նալ մրցակ ցային ա ռա վե լու թյուն ներ: 

Հաս ցե ագրվող ար մա տա կան գոր ծոն ներ 

Ի-վի Քոն սալ թին գի կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ար տա-
հան մանն ուղղված ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան և ո լոր տային ռազ մա վա րու թյուն նե րի 
մշակ ման շրջա նակ նե րում, բա ցա հայ տում են ար տա հան ման զար գաց վա ծու թյան ցածր մա կար դա-
կի հետևյալ կրի տի կա կան գոր ծոն նե րը. 

−	 Մասշ տա բով պայ մա նա վոր ված ա նար դյու նա վե տու թյուն, ո րը սահ մա նա փա կում է ար տա-
հան ման շու կա նե րի հա մար բա վա րար քա նա կու թյամբ ապ րանք ներ ար տադ րե լու ունա կու-
թյու նը և մար քե թին գի ու նո րա րա րու թյուն նե րի ո լոր տում ներդրում ե րի ի րա կա նաց ման հա-
մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի ստեղ ծու մը: 

−	 Ապ րան քի ո րա կի ան կա յու նու թյուն՝ ո րա կի ա պա հով ման ժա մա նա կա կից հա մա կար գի պա-
կա սի պատ ճա ռով: 

−	 տ րանս պոր տային ան բա րեն պաստ պայ ման ներ՝ կապ ված աշ խար հագ րա կան դիր քի, ի նչ-
պես նաև մաք սա կե տե րի բարդ վար չա րա րա կան խո չըն դոտ նե րի հետ: 

−	 Կարևո րա գույն ռե սուրս նե րի (մարդ կային ռե սուրս ներ, լա բո րա տոր են թա կա ռուց վածք և 
այլն) առ կա յու թյան ա պա հո վու մը կոոր դի նաց նե լու հետ կապ ված ձա խո ղում եր: 

−	 Սահ մա նա փակ նո րա րա րու թյուն ներ, նոր ապ րան քի մշակ ման հա մար ան հրա ժեշտ շու-
կայի ան բա վա րար գի տե լիք ներ, սպա ռող նե րի կար ծիք նե րի ուսում ա սի րու թյան, ՀուՄ-ում 
ի րա կա նաց վող ներդրում ե րի, ի նչ պես նաև ա կա դե միա կան և հե տա զո տա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան պա կաս: 

−	 Թեր զար գա ցած ձեռ նար կա տի րա կան հմ տու թյուն ներ և մի ջազ գայ նաց ման սահ մա նա փակ 
ձգ տում եր: 

−	 Հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ հաս տա տու թյուն նե րի պա կաս. թեր զար գա ցած 
ո լոր տային ա սո ցիա ցիա ներ և մի ու թյուն ներ: 

−	 տնտե սու թյան և ապ րանք նե րի հետ նույ նա կա նաց վող երկ րի ո րո շա կի ի մի ջի բա ցա կա յու-
թյուն՝ բա ցա ռու թյամբ ա վան դա կան շու կա նե րում առ կա մի քա նի ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի:
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 Ռազ մա վա րա կան տար բե րակ ներ 

Բե կում ային ա ռա ջըն թաց գրան ցած և ար դյու նա բե րա կան երկրնե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
կա ռա վա րու թյունն ակ տիվ դեր է ունե ցել կրի տի կա կան շու կա յա կան ձա խո ղում ե րի վե րաց ման և 
ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով կա ռուց ված քային վե րա փո խում ե րի խթան ման 
հար ցե րում: տար բեր երկրնե րում կա ռա վա րու թյուն նե րի նա խա ձեռ նու թյուն նե րի շրջա նակն ու չա-
փե րը տար բեր վում ե ն՝ հիմ ված լի նե լով տվյալ երկ րի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան 
կա ռուց վածք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա: 2011թ. ըն դուն ված ար տա հան մանն ուղղված 
ար դյու նա բե րա կան ռազ մա վա րու թյամբ նա խանշ վեց Հա յաս տա նում ա ճի քա ղա քա կա նու թյան 
ը նդ հա նուր տրա մա բա նու թյան փո փո խու թյուն: Մո տե ցու մը հիմ ված է նոր ար դյու նա բե րա կան քա-
ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գի հիմ քե րի վրա: 

Նոր ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը նա խա ձեռ նում է նոր հնա րա վո րու թյուն նե-
րի բա ցա հայտ ման գոր ծըն թաց ներ՝ ներգրա վե լով մաս նա վոր և պե տա կան ո լոր տի ա ռանց-
քային շա հա ռու նե րին: Մաս նա վոր-պե տա կան հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան հար թակ նե-
րը կհան գեց նեն միաս նա կան տես լա կա նի, ռազ մա վա րու թյան և հա մա ձայ նեց ված գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: 

Ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակն է լրաց նել մակ րոտնտե սա կան քա ղա քա կա-
նու թյան ու գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե փո խում ե րը՝ տնտե սու թյան կա ռուց ված քային վե րա փո-
խու մը խթա նե լու հա մար, ո րը նշա նա կում է ան ցում կա տա րել ռե սուր սա հեն քից դե պի գի տե լի քա-
հենք ո լորտ ներ: Ա նո րոշ, ա նընդ հատ փո փոխ վող մի ջա վայ րում այս գոր ծըն թա ցը պետք է լի նի դի-
նա միկ ու թա փան ցիկ և ներ կա յաց նի կա ռա վա րու թյան, ա կա դե միա կան և մաս նա վոր ո լորտ նե րի՝ 
տնտե սու թյան ցան կա լի վի ճա կին հաս նե լու միաս նա կան ո րո նում ե րը, ո րոնք գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ա նընդ հատ վե րա նա յում եր և ճշգր տում եր կպա հան ջեն: Մաս նա վոր հատ վա ծի մաս նակ ցու թյունն 
ու ամ բողջ գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյու նը՝ սկ սած ռազ մա վա րու թյան պլա նա վո րու մից մինչև 
ի րա գոր ծում, չա փա զանց կարևոր է: 

Սահ մա նա փակ ռե սուրս ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը պա հա ջում են ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի հաս տա-
տում և կենտ րո նաց վա ծու թյուն: Կրկ նու թյուն նե րից խու սա փե լու և ներդր վող ջան քե րից ա ռա վե լա-
գույն ար դյու նա վե տու թյուն ստա նա լու հա մար չա փա զանց կարևոր է առ կա և գա լիք նա խա ձեռ-
նու թյուն նե րի հնա րա վոր դրա կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի գնա հա տու մը: Հա յաս տա նի ար տա-
հան մանն ուղղված ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը սահ մա նում է զար գաց ման տար բեր 
հո րի զոն ներ ունե ցող վեց քլաս թեր ներ, ո րոնք պետք է թի րա խա վոր վեն ա ռա ջին հեր թին սնն դի, 
ա ռող ջա պա հու թյան, զբո սաշրջու թյան, ոս կեր չու թյան/ա դա ման դա գոր ծու թյան, բարձր տեխ նո-
լո գիա նե րի և ռե սուր սա հենք ո լորտ ները: Քա ղա քա կա նու թյան նպա տակն է ա վե լաց նել ներ կայիս 
կա րո ղու թյուն նե րը միջ նա ժամ ետ հատ վա ծում (Հո րի զոն 1 և 2 ո լորտ ներ) և խթա նել բարձր ա վե-
լաց ված ար ժեք ունե ցող կարևո րա գույն ո լորտ նե րի ա ճի նե րու ժը եր կա րա ժամ ե տում (Հո րի զոն 3): 
Այս ե ռա փուլ մոտեցումը նա խա տե սում է երեք տե սա կի ջան քե րի ա նընդ հատ ներ դաշ նա կե ցում` 
1) գո յու թյուն ունե ցող կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում, 2) ար տա սահ մա նյան կա րո ղու թյուն նե րի 
ներգրա վում և 3) նոր կա րո ղու թյուն նե րի կա ռու ցում: Ջան քե րի ա ռա ջին տե սա կը պետք է ուղ ղորդ-
վի տե ղա կան ար տա հան մա նը միտ ված քլաս թեր նե րի կա ռուց մանն ու զար գաց մա նը: Ջան քե-
րի երկ րորդ տե սա կը պետք է կենտ րո նա ցած լի նի զար գա ցած տեխ նո լո գիա նե րի և շու կա ա զատ 
մուտք ունե ցող ար տա սահ մա նյան ըն կե րու թյուն նե րի (մաս նա վո րա պես` ան դրազ գային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի) վրա: Ջան քե րի եր րորդ տե սա կը պետք է ուղղված լի նի տե ղա կան նո րա րա րա կան 
հա մա կար գի ստեղծ մա նը և խթա նի նոր ար տադ րո ղա կան և նո րա րա րա կան ըն կե րու թյուն նե րի 
ստեղծ մա նը: Այս պի սով` ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է կա ռու ցել երեք հիմ ա-
կան հե նա սյու նե րի վրա` ունե նա լով քա ղա քա կա նու թյան ո րո շա կի կի զա կետ: 
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Ար տա հան մանն ուղղված ըն կե րու թյուն նե րի  
տե ղա կան քլաս թեր նե րի կա ռու ցում ՕՈՒՆ ներգրա վում 

•	 Եր կա րա ժամ ետ կա պի տալ ներդրում ե րի ներգրավ-
ման և ար տա հան ման ֆի նան սա վոր ման հա սա նե-
լիու թյուն

•	 ո րա կի ա պա հով ման բարձ րա կարգ հա մա կար գի 
ներդրում 

•	 Կարևո րա գույն ոչ նյու թա կան ներդրանք նե րի ա պա-
հո վում 

•	 Երկ րի/ապ րան քի բրեն դա վոր ման ի րա կա նա ցում թի-
րա խային շու կա նե րում և ար տա հան ման խթա նում 
ո րո շա կի ո լոր տային մա կար դա կով

 •	 Փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյան մշա կույ թի սեր մա նում. 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հար թակ նե րի և քլաս թեր նե րի 
ներ սում երկ խո սու թյան ամ րապն դում

•	 Երկ րի ա ռաջմ ղում՝ ե զա կի ար ժե քային 
ա ռա ջար կի մի ջո ցով 

•	 Ս փյուռ քի կող մից տրա մադր ված ռե-
սուրս նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում 

•	 Թի րա խա վոր ված ՕՈՒՆ խթան նե րի 
սահ մա նում

•	  Թի րա խա վոր ված օ տա րերկ րյա ըն կե-
րու թյուն նե րի հետ ակ տիվ և ուղ ղա կի 
աշ խա տանք 

Ընդ հան րա կան՝ նո րա րա րա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում 

•	 Նո րա րա րու թյան հա մար տե ղա կան է կո հա մա կար գի կա ռու ցում:
•	  Նո րա րա րու թյան գոր ծըն թա ցում հիմ ա կան գոր ծող ան ձանց` մաս նա վոր հատ վա ծի, հա մալ սա րան նե րի, 

հե տա զո տա կան հաս տա տու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյան այլ կենտ րոն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան 
խթա նում: 

•	 Հա յաս տա նում ԱԱԿ-երի ՀուՄ գոր ծա ռույթ նե րի ներգրա վում և տե ղա կան հե տա զո տա կան հա մայն քի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ ում:

•	  տեխ նո լո գիա կան ձեռ նե րե ցու թյան խթա նում` կա պի տա լի, գի տե լի քի և ցան ցե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
դյուրինացնելու մի ջո ցով:

ԱՐ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆՆ ՈՒ ՂՂՎԱԾ ԸՆ ԿԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ 
ՔԼԱՍ ԹԵՐ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՒՄ 

Է ու թյու նը: Նպա տակն է բարձ րաց նել թի րա խա վոր ված տե ղա կան քլաս թեր նե րի մի ջազ գային 
մրցու նա կու թյու նը ար ժե քային շղ թա նե րում խո չըն դոտ նե րը հե ռաց նե լու մի ջո ցով: Այն ան դրա դառ-
նում է այն պի սի կարևո րա գույն խն դիր նե րին, ի նչ պի սիք են ո րա կի ա պա հո վում ու տեխ նո լո գիա-
կան վե րա զի նու մը, ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, գոր ծա րար մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը, ա ռևտ-
րային հա մա ձայ նագ րե րի մի ջո ցով դե պի օ տա րերկ րյա շու կա ներ մուտ քի ար տո նյալ պայ ման նե րի 
ձևա վո րու մը և երկ րի ի մի ջի ստեղ ծու մը: 

Ի րա գոր ծում: Ռազ մա վա րու թյան, գոր ծո ղու թյուն նե րի և ա կն կալ վող ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ 
քն նար կում ե րի կազ մա կերպ ման և երկ կող մա նի հա մա ձայ նու թյան հաս նե լու հա մար ստեղծ վել են 
պե տու թյուն-մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան հար թակ ներ՝ ՀՀ վար չա պե տին կից ար-
դյու նա բե րա կան խոր հուր դը և ո լոր տային խոր հուրդ նե րը: վեր ջին նե րի կա տա րո ղա կա նը զգա լի-
ո րեն տար բեր վում է ո լոր տից ո լորտ, ո րը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր ված է այդ ո լորտ նե րում ըն-
կե րու թյուն նե րի միջև ձևա վոր ված հա մա գոր ծակ ցու թյան մշա կույ թով: Դրա ան մի ջա կան ար տա ցո-
լում է նաև հա մա գոր ծակց ման ի նս տի տուտ նե րի՝ գոր ծա րար մի ու թյուն նե րի զար գաց ման ցածր 
մա կար դա կը:

 Միա ժա մա նակ բո լոր ներգրավ ված կող մե րի կա ռու ցո ղա կան երկ խո սու թյան և հա մա կարգ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ա պա հով ման տե սան կյու նից չա փա զանց կարևոր է պե տու թյուն-մաս նա վոր 
հատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը: Հա մա պա տաս խան 
կա ռույց նե րում ո լոր տային փոր ձա ռու թյան, կա ռա վար ման, պրո ֆե սի ո նալ բա նակ ցային և հա-
ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի պա կա սը հա ճախ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րե րի թե րա կա տար ման 
պատ ճառ են հան դի սա նում: 

Ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, հան դի սա նա լով քա ղա քա կա նու թյան շատ բարդ և հա-
մա լիր տի րույթ, պա հան ջում է նա խագ ծե րի կա ռա վար ման, ար տա հա նու մը խթա նե լու և են թա կա-
ռուց վածք նե րի զար գաց ման բնա գա վառ նե րում ի րա գործ ման բարձ րա կարգ կա րո ղու թյուն ներ: Այն 



92

պա հան ջում է նաև պե տա կան հատ վա ծի հա մա պա տաս խան տի րույթ նե րում մարդ կային ռե սուրս-
նե րի և վար ձատ րու թյան քա ղա քա նա կու թյուն նե րի ար մա տա կան վե րա նա յում:

 Պե տու թյան կող մից տրա մադր վող ա ջակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է սահ մա նել ժամ ե տայ-
նու թյան և դա դա րեց ման հս տակ կա նոն ներ: Այն պետք է գոր ծի որ պես խթա նիչ` ռազ մա վա րա-
կան ուղ ղու թյուն նե րով գոր ծո ղու թյուն նե րի նա խա ձեռ նում ու ի րա կա նա ցում ա պա հո վե լու հա մար՝ 
զերծ մա լով ա նար դյու նա վետ, զուտ սուբ սի դա վոր ման մե խա նիզ մի վե րա ճե լուց: 

Ազ դե ցու թյու նը: Ար տա հան ման նոր շու կա ներ մուտք գոր ծե լը և տե ղա կան ըն կե րու թյունն նե րի 
կող մից ներ կայիս շու կա նե րի ը նդ լայ նու մը եր կա րա ժամ ետ և ծախ սա տար նա խա ձեռ նու թյուն ներ 
են: վե րա փո խու մը կա րող է պա հան ջել ա վե լի շատ ժա մա նակ, կա ռա վա րու թյան ա ռա վել ին տեն-
սիվ ներգրավ վա ծու թյուն և մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից ի րա կա նաց վող ա վե լի մեծ ներդրում եր` 
հատ կա պես զար գա ցող ո լորտ նե րի հա մար: Այս պի սով` քա ղա քա կա նու թյան ի րա կան պտուղ նե-
րը կա րող են քաղ վել եր կա րա ժամ ետ հե ռա նկարում: Այ նուա մե նայ նիվ, ա ռա վել հա սուն մի շարք 
ո լորտ ներ ունեն ա րագ ար դյունք ներ ցույց տա լու և գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րին շա հադր դե լու 
նե րուժ: Ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան շրջա նա կում ծա վալ վող երկ խո սու թյունն ար դեն 
ի սկ դրա կան ազ դակ է մաս նա վոր հատ վա ծին՝ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նե լով ո լոր տի նկատ-
մամբ և մղե լով վե րա նայել ռազ մա վա րա կան հա վակ նու թյուն նե րը: 

ՕՈՒՆ ՆԵՐԳՐԱ ՎՈՒ ՄԸ 

Է ու թյու նը: ՕՈՒՆ-ը կա րող է դառ նալ ար դյու նա վետ կա րո ղու թյուն նե րի ա րագ ը նդ լայն ման, տեխ-
նո լո գիա նե րի փո խանց ման մի ջո ցով ար տա հան ման ի րա գործ ման, կա ռա վար ման փոր ձի և դե պի 
շու կա ներ մուտ քի աղ բյուր: 

Հա յաս տանն ունի օ տա րերկ րյա ներդրող նե րի հա մար ո րո շա կի ծախ սային և ոչ ծախ սային ա ռա-
վե լու թյուն ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ է հս տակ ձևա կեր պել և պրո ֆե սի ո նալ կեր պով ներ կա յաց-
նել պո տեն ցիալ ներդրող նե րին: Հա յաս տա նի ար ժե քային ա ռա ջար կի ա ռանց քային մա սը պետք 
է կազ մի լա վա գույն մարդ կային կա պի տա լի հա սա նե լի ու թյու նը (նե րա ռյալ Հա յաս տա նի` Սփյուռ-
քին ներգրա վե լու կա րո ղու թյու նը) և այն պի սի ակ տիվն ե րը, ի նչ պի սիք են Ա ՊՀ-ի հետ ար տո նյալ 
ա ռևտ րի ռե ժի մը (Եվ րա սիա կան մաք սային մի ու թյա նը սպաս վող ան դա մակ ցու թյու նը կա րող է 
արդյունավետորեն օգ տա գործ վել ՕՈՒՆ ա վե լի լավ դի քա վոր ման հա մար), մրցու նակ ի րա վա կան 
դաշ տի, ո րո շա կի ռե սուրս նե րի (գազ, է լեկտ րաէ ներ գիա, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո րո շա կի ծա ռա-
յու թյուն ներ) դի մաց հա րա բե րա կա նո րեն ցածր ծախ սերն ու հմուտ աշ խա տու ժը31: 

Ի րա գոր ծում: Հա ջո ղու թյան հա մար չա փա զանց կարևոր են ար դյու նա վետ և բիզ նես ուղղվա ծու-
թյամբ գոր ծա կա լու թյան առ կա յու թյու նը, ո րը կզ բաղ վի ՕՈՒՆ խթան մամբ, ի նչ պես նաև Սփյուռ քի 
ռե սուրս նե րի ներգրա վու մը: 

Հա յաս տա նը չու նի հս տակ ձևա կեր պած ՕՈՒՆ ներգրավ ման քա ղա քա կա նու թյուն: Ա ՊՀ և Արևե-
լյան Եվ րո պայի հա մադ րե լի երկրնե րի հա մե մա տու թյամբ Հա յաս տանն ա ռա ջար կում է ՕՈՒՆ 
խթան նե րի (հար կային և ֆի նան սա կան ար տո նու թյուն ներ) սահ մա նա փակ գոր ծի քա կազմ: Դրան 
հա վել վում է թույլ ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րը ՕՈՒՆ խթան ման պա տաս խա նա տու հիմ-
նա կան կա ռույ ցում՝ Զար գաց ման հայ կա կան գոր ծա կա լու թյու նում՝ պայ մա նա վոր ված ռե սուրս նե րի 
տե ղա բաշխ մամբ, ան հրա ժեշտ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն-
նե րի պա կա սով: Սփյուռ քի գոր ծա րար և ան ձնա կան ցան ցե րը Հա յաս տա նի ե զա կի ակ տիվն ե րից 
են, ին չը լիար ժեք չի օգ տա գոր ծում խո շոր ար տա սահ մա նյան ըն կե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի 
հետ կա պեր հաս տա տե լու, ի նչ պես նաև բա նակ ցու թյուն նե րի գոր ծըն թաց նե րին նպաս տե լու հա-
մար: 

Ազ դե ցու թյու նը: ՕՈՒՆ-ը կա րող է ա րա գաց նել տնտե սա կան վե րա փո խու մը « ներ մուծ ված» կա-
րո ղու թյուն նե րի (տեխ նո լո գիա, հմ տու թյուն ներ, շու կայի հա սա նե լի ու թյուն) մի ջո ցով: Սա կայն այս 
պա րա գա յում կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներն ա վե լի շատ կախ ված կլի նեն օ տա րերկ րյա 

31 Ի-վի Քոնսալթինգ, 2013. «Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումերի խթանման քաղաքականությունները և գործե լա-
կերպերը Հայաստանում. ՕՈՒՆ մակարդակի փոփոխության և օգուտների մաքսիմալացման վերաբերյալ առաջար-
կություններ»: 
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ներդրո ղի օ րա կար գից, քան կա ռա վա րու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից: Հա վա նա կա նու թյուն 
կա նաև, որ օ տա րերկ րյա ըն կե րու թյուն նե րը կտրված կլի նեն տե ղա կան տնտե սու թյու նից` ստեղ-
ծե լով միայն սահ մա նա փակ ներ քին կա պեր տե ղա կան մա տա կա րար նե րի հետ և չին տեգրվե լով 
ներքին ար ժե քային շղ թա նե րում: 

ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ 

Է ու թյու նը: Գի տե լի քա հենք տնտե սու թյան վե րա փո խու մը պա հան ջում է նո րա րա րու թյան կա յա-
ցած է կո հա մա կարգ: Բա ցի լավ գոր ծող « կոշտ» բա ղադ րիչ նե րից (կրթա կան, հե տա զո տա կան, ֆի-
նան սա կան են թա կա ռուց վածք ներ), չա փա զանց կարևոր է ո րո շա կի ձեռ նար կա տի րա կան մտա ծե-
լա կեր պի և նո րա րա րու թյան հա մար հա մա պա տաս խան մի ջա վայ րի առ կա յու թյու նը: 

Նո րա րա րու թյան դերն ու կարևո րու թյու նը տար բեր ո լորտ նե րի հա մար տար բեր է` կախ ված ար-
դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան թի րա խա վո րու մից: Նո րա րա րու թյու նը չա փա զանց կարևոր 
է այն պի սի գի տե լի քա հենք ո լորտ նե րի հա մար, ի նչ պի սիք են ճար տա րա գի տու թյու նը և տտ-ն: Այն 
կա րող է նպաս տել նաև ա վե լի բարձր ա վե լաց ված ար ժեք ունե ցող գոր ծա ռույթ նե րի ա վե լաց մա-
նը հմ տու թյուն ներ պա հան ջող այն պի սի ո լորտ նե րում, ի նչ պի սիք են սնն դի ար դյու նա բե րու թյու նը, 
դե ղա գոր ծու թյու նը և ոսկեգործությունը: յու րա քա նչյուր ուղ ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են ո րո-
շա կի մե խա նիզմ եր: Սկս նակ ըն կե րու թյուն նե րի (նե րա ռյալ` մի ջազ գային տեխ նո լո գիա կան ըն կե-
րու թյուն նե րի կամ հե տա զո տա կան հաս տա տու թյուն նե րից ստեղծ ված ըն կե րու թյուն նե րի (spin-off)) 
ա վե լա ցում ու ԱԱԿ-երի ՀուՄ գոր ծա ռույթ նե րի ներգրա վու մը կենտ րո նաց ված կլի նի տտ և այլ 
բարձր տեխ նո լո գիա կան ո լորտ նե րում: 

Ի րա գոր ծում: Կա յուն նո րա րա րա կան հա մա կար գի կա ռու ցու մը պա հան ջում է հա մա լիր մո տե ցում 
և եր կա րա ժամ ետ ներդրում եր: Դրան զու գա հեռ պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կել պա հան ջար կի 
և ա ռա ջար կի գոր ծոն նե րի զար գաց ման հա մար: Պա հան ջար կի ա ռու մով չա փա զանց կարևոր են 
բարձ րա գույն կրթու թյան և գի տու թյան բա րե փո խում ե րը: Բա րե փո խու մը պա հան ջում է ար մա-
տա կան մո տե ցում` ի հա կադ րու թյուն այ սօր կի րառ վող աս տի ճա նա կան և հատվածական քայ լե րի: 
Չնա յած նո րա րա րու թյան բնա գա վա ռում մի քա նի մասշ տա բային նա խագ ծեր են ի րա կա նաց վում 
(Ազ գային ին ժե նե րա կան լա բո րա տո րիա (Ա ՆԵԼ), Մայք րո սոֆ թի նո րա րա րա կան կենտ րոն, Հայ-
հնդ կա կան գե րա զան ցու թյան կենտ րոն, Գի տա կան եվ տեխ նո լո գիա կան ձեռ նե րե ցու թյան ծրա գիր 
(Ս տԵՊ) և այլն), այ նուա մե նայ նիվ դրանք կենտ րո նա ցած են հիմ ա կա նում տտ ո լոր տում: Հա յաս-
տա նում դեռևս բա ցա կա յում է նո րա րա րու թյան խթան ման հա մա պար փակ ռազ մա վա րու թյու նը: 

Ազ դե ցու թյու նը: Մինչև նո րա րա րա կան տե ղա կան քլաս թեր նե րի կա ռուց ման շո շա փե լի ար դյունք-
նե րի ձեռք բե րու մը կա րող է անցնել մեկ տաս նա մյակ: Սա կայն երբ նո րա րա րու թյու նը դառ նում է 
հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րի մրցակ ցային ռազ մա վա րու թյուն նե րի հա մար կեն սա կան գոր ծոն նե-
րից մե կը, այն կա րող է վե րա փո խել բիզ նես վա րե լու ե ղա նակ նե րը: 

Ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման հիմ ա կան մար տահ րա վեր ներն 
ու ռիս կե րը Հա յաս տա նի հա մար 

•	 Կա ռա վա րու թյան և մաս նա վոր հատ վա ծի միջև վս տա հու թյան պա կաս 

Կա ռա վա րու թյան և մաս նա վոր հատ վա ծի միջև կու տակ ված զգալի ան վս տա հու թյուն կա: Ա նհ րա-
ժեշտ է, որ պես զի տե ղի ունե նա վար քագ ծային փո փո խու թյուն, ո րի նա խա ձեռ նո ղը պետք է լի նի 
կա ռա վա րու թյու նը: Կա ռա վա րու թյան կող մից ար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին ա ռաջ նա հեր թու թյուն 
տա լու ու վեր ջի նիս հա մար ռազ մա վա րու թյան մշակ ման մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցի շնոր հիվ 
ստեղծ վել է սո ցիա լա կան կա պի տալ և ա ռա ջա ցել են ո րո շա կի ա կն կա լիք ներ: Այժմ շո շա փե լի ար-
դյունք ներ` ա րագ հաղ թա նակ ներ ցույց տա լու ժա մա նակն է` կող մե րի հանձնառությունները պահ-
պա նե լու և ա վե լի բարդ նա խա ձեռ նու թյուն ներ ծրագ րե լու հա մար: 

•	 Սահ մա նա փակ ռե սուրս ներ և ի րա գործ ման հա մար ան հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն ներ 

Ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման առ կա բյու ջեն հա մա պա տաս խան չէ 
(նույ նիսկ հաշ վի առ նե լով ՓՄՁ Ներդ րում եր ՈՒ վԿ կող մից տրա մադ րած վար կային ռե սուրս նե-
րը)` տա սը տար վա ըն թաց քում ար տա հա նու մը ե ռա պատ կե լու հա վակ նոտ նպա տակ նե րին: 
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Ի րա գործ ման կա րո ղու թյունն էլ ա վե լի է թու լա նում տար բեր գոր ծա կա լու թյուն նե րի միջև գոր ծա-
ռույթ նե րի ոչ հս տակ բաշխ ման և ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյա նը վե րա բե րող նոր պար-
տա կա նու թյուն նե րի հետ կապ ված հմ տու թյուն նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան պատ ճա ռով: Ար-
դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը բարդ և հա մա լիր տի րույթ է և պա հան ջում է ա մե նա բարձր 
մա կար դա կի կա ռա վար չա կան կա րո ղու թյուն ներ` ա ռաջ քա շե լով բնա գա վա ռում մարդ կային ռե-
սուրս նե րի կա ռա վար ման ար մա տա կան վե րա նայ ման ան հրա ժեշ տու թյուն: 

•	 Կա ռա վա րու թյան չհա մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյուն

 Կա ռա վա րու թյան տար բեր քա ղա քա կա նու թյուն նե րում ի րա կա նաց վող չհա մա ձայ նեց ված փո փո-
խու թյուն նե րը գրեթե զրո յաց նում են դրանց ար դյու նա վե տու թյու նը: Շատ հա ճախ կար ճա ժամ ետ 
ֆի նան սա կան նպա տակ նե րը գե րա կա յու թյուն ունեն եր կա րա ժամ ետ ա ճի նպա տակ նե րի հան-
դեպ: ո րոշ դեպ քե րում պե տա կան ներդրում ե րը կամ կար գա վո րում ե րը չեն հա մա պա տաս խա-
նում մաս նա վոր հատ վա ծի ռե ալ ի րա վի ճա կին: Օ րի նակ, 2012 թվա կա նից ՀՀ տա րած քից դուրս 
ոչ ռե զի դեն տից որոշ ծա ռա յու թյուն նե րի գն ման դեպ քում ոչ ռե զի դեն տի շա հու թա հար կի կի րա-
ռու մը 20 տո կոս դրույ քա չա փով է ա կա նո րեն բարձ րացրեց արտահանողների մար քե թին գի և 
ա ռաջմղման ծախ սե րը: 

Են թադր վում է, որ ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը պա հան ջարկ կներ կա յաց նի մաս նա-
վոր հատ վա ծին վե րա բե րող կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի (հար կեր և մաք սա տուր-
քեր, կրթու թյուն և գի տու թյուն, ո րա կի ա պա հո վում) մշակ ման նկատ մամբ: տնտե սու թյան վե րա-
փոխ ման հա մար հս տակ սահ ման ված ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րը կա րող են օգ նել կա ռա վա-
րու թյա նը այդ քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հա մար օ րա կարգ սահ մա նե լու և հա մա ձայ նեց ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ ա պա հո վե լու հար ցե րում: 

•	 Մաս նա վոր հատ վա ծի ռիս կե րը 

տնտե սա կան վե րա փո խու մը տե ղի է ունե նում մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րում փո փո խու թյուն նե րի 
պա րա գա յում: Օ տա րերկ րյա շու կա նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան պա կա սը, կա ռա վար չա-
կան պրակ տի կա նե րի վե րա բե րյալ սահ մա նա փակ գի տե լիք նե րը և հմ տու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
նոր ապ րանք նե րի մշակ ման և նոր շու կա ներ մուտք գոր ծե լու հետ կապ ված ծախ սերն ու ռիս կե րը 
կա րող են հետ պա հել ըն կե րու թյուն նե րին փո փո խու թյուն ներ նա խա ձեռ նե լուց: 
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4.3 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐ

Օ րա կարգ

Մարդ կային կա պի տա լի ո րա կի բարձ րաց ման խն դիրն օր հա սա կան է Հա յաս տա նում: Արա տա վոր 
շրջա նա կի կազ մա քան դու մը հնա րա վոր է սկ սել` ա ռա ջի նը հաս ցե ագ րե լով մարդ կային կա պի տա լի 
ո րա կի խն դի րը, այլ ոչ` հա կա ռա կը:

 Մարդ կ
ային

 կա
պիտ

ալի 

ցա
ծր 

ո րա
կ

ցածր  

տնտե սա կան աճ

Մարդ կային կա պի տա լի 
բարելավման հա մար ան բա վա րար 

ռե սուրս ներ

Սա են թադ րում է նա խա հար ձակ մո տե ցում մարդ կային կա պի տա լի մեջ ներդրում ե րի տե սան կյու-
նից: Ը նդ ո րում, բա րե փոխ ման օ րա կար գի ան կյու նա քա րը պետք է լի նի ի նք նա զո րաց նող հա մա-
կար գի ստեղ ծու մը, ո րը ոչ միայն կս պա սար կի ա ճող տնտե սու թյա նը, այլև կհան դի սա նա տնտե սա-
կան զար գաց ման և ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման շար ժիչ ուժը: 

Հաս ցե ագրվե լիք հիմ ա պատ ճառ ներ

 Մարդ կային կա պի տա լի զար գաց ման մա կար դա կը կան խո րո շող գոր ծոն նե րի հա մա խում բը բարդ 
է, ի սկ պատ ճա ռա հետևան քային կա պե րը՝ ոչ ա կն հայտ: Ժա մա նա կը խո րաց նում է դրանք և 
խճճում պատ ճա ռային կա պե րի ազ դե ցու թյուն նե րը: վեր լու ծա կան նպա տակ նե րով խն դի րը կա րե լի 
է բա ժա նել երեք հար թու թյուն նե րի` ը ստ ո րա կյալ աշ խա տու ժի ա ռա ջար կը ձևա վո րող գոր ծոն նե րի՝ 
բարձ րա գույն կրթու թյան ո րակ (մուտք), մաս նա գի տա կան զար գաց ման են թա կա ռուց վածք (զար-
գա ցում) և միգ րա ցիա (պահ պա նում):

 Բարձ րա գույն կրթու թյան ցածր ո րակ32

տնտե սու թյան ար տադ րո ղա կա նու թյան հա մա տեքս տում բարձ րա գույն կրթու թյան ո րա կը հան դես է 
գա լիս թե՛ որ պես պատ ճա ռային և թե՛ հետևան քային ցու ցա նիշ: Մի կող մից, աշ խա տան քային ռե-
սուրս նե րի ցածր ո րա կա վո րու մը պայ մա նա վո րում է վեր ջին նե րիս ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյու նը 
և ըն կե րու թյուն նե րի ցածր մրցու նա կու թյու նը: Մյուս կող մից, նմա նա տիպ ըն կե րու թյուն ներն ի րենց 
ցածր եկամտա բե րու թյան պատ ճա ռով չեն կա րո ղա նում ներգրա վել բարձր ո րա կա վոր մամբ կադ-
րեր, ի սկ կրթա կան հա մա կար գը՝ ար ձա գան քե լով ըն կե րու թյուն նե րի կող մից պա հան ջար կի բա-
ցա կա յու թյա նը, չի ար տադ րում բարձ րա կարգ մաս նա գետ ներ՝ ա ռա ջաց նե լով պատ ճա ռա հետևան-
քային կա պե րի ա րա տա վոր շրջան: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նում բարձ րա գույն կրթու թյան ներ կայիս մա կար դա կի հիմ քում ըն կած է մի 
շարք գոր ծոն նե րի հա մա խումբ, ո րոնք ար տա հայ տում են միա ժա մա նակ և՛ պա հան ջար կի, և՛ ա ռա-
ջար կի ցածր կա տա րե լա գործ վա ծու թյու նը: Ա մե նաա ռանց քային պատ ճա ռային գոր ծոն նե րը դա-
սա կարգ վում են հետևյալ հիմ ա կան խմ բե րի.

- Հս տակ, տնտե սու թյան ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյա նը հա մա պա տաս խա նեց ված կրթու-
թյան ազ գային ռազ մա վա րու թյան բա ցա կա յու թյուն:

- Կր թու թյան ո լոր տում ժա մա նա կա կից կա ռա վար չա կան հմ տու թյուն նե րով օ ժտ ված և հե ռա-
հար տես լա կան ունե ցող ա ռաջ նորդ նե րի կրի տի կա կան զանգ վա ծի բա ցա կա յու թյուն:

-  Փոխ վում են հա սա րա կա կան ար ժեք նե րը և բարձ րա գույն կրթու թյուն ստա նա լու մո տի վա-

32 Զեկույցն անդրադառնում է միայն բարձրագույն կրթության խնդիրներին և չի դիտարկում հանրակրթության ոլորտը:
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ցիան, ո րոնք, ը ստ է ու թյան, ձևա վո րում են կրթու թյան ո րա կի նկատ մամբ պա հան ջար կի 
մա կար դա կը: Ար դյուն քում հա սա րա կու թյու նը սկ սում է կաս կա ծի տակ դնել կրթու թյան ար-
ժե քը և ա ռա վել մեծ կարևո րու թյուն է տա լիս նյու թա կան ակ տիվն ե րին, կա պե րին և իշ խա-
նու թյա նը, ո րը հան գեց նում է մաս նա գի տա կան ունա կու թյուն նե րի ար ժեզրկ մա նը:

- Կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի մի ջազ գայ նաց ման ցածր մա կար դա կը:
- Հ նա ցած ուսում ա ռու թյան մո տե ցում ե րը չեն զար գաց նում պրակ տիկ կա րո ղու թյուն ներ, 

ո րոնք մե ծա պես պա հանջ ված են գոր ծա տու նե րի կող մից: 

Մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման և զար գաց ման պա կաս 

Հա յաս տա նում շա րու նա կա կան կրթու թյան ի նս տի տու տը, կա րե լի է ա սել, դեռևս լի ո վին չի ձևա-
վոր վել: Մաս նա գի տա կան զար գաց ման, վե րա պատ րաստ ման և ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման ծա-
ռա յու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը հա յաս տա նյան ձեռ նար կու թյուն նե րի կար ծի քով մաս նա գի տա-
կան կրթու թյան աս պա րե զում ա մե նա մեծ բա ցե րից մեկն է: 

Ընդ ո րում, ա ռանց քային խն դիր նե րը հյուս վում են եր կու գոր ծոն նե րի շուրջ` ը նդ հա նուր կա ռա վար-
չա կան հմ տու թյուն նե րի պա կաս և հա տուկ գոր ծա ռույ թին կամ ո լոր տին ա ռնչ վող մաս նա գի տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի պա կաս: Ը նդ հա նուր կա ռա վար չա կան ռե սուրս նե րի պա կա սը հիմ ա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է այս բնա գա վա ռում կրթու թյան ցածր ո րա կով, մինչ դեռ հա տուկ ո լոր տային 
հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման հիմ ա կան խո չըն դոտն է մաս նա գի տա կան զար գաց ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի ներ քին շու կայի փոք րու թյու նը: Այս պայ ման նե րում ան ձնա կազ մի վե րա պատ րաստ ման 
կամ հա տուկ մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար ըն կե րու թյուն նե րը ստիպ-
ված են աշ խա տա կից նե րին գոր ծու ղել ար տա սահ ման, ին չը չա փա զանց ծախ սա տար է և ոչ ար դա-
րաց ված՝ հաշ վի առ նե լով ըն կե րու թյուն նե րի եկամտա բե րու թյան ներ կայիս մա կար դա կը:

Խն դի րը հատ կա պես հրա տա պու թյուն է ստա նում ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մա-
տեքս տում, ո րի ա ռանց քը կազ մում են ո լոր տային ռազ մա վա րու թյուն նե րը, ո րոնք, ի րենց հեր թին, 
պա հան ջում են նեղ մաս նա գի տա ցած հա տուկ կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում: 

Բարձր ո րա կա վոր մամբ աշ խա տու ժի միգ րա ցիա

 Բարձր ո րա կա վոր մամբ աշ խա տու ժի ար տա գաղ թը այ սօր Հա յաս տա նի տնտե սա կան և ժո ղովր-
դագ րա կան կա յու նու թյա նը սպառ նա ցող ա մե նա բարդ մար տահ րա վեր նե րից է: Ի տար բե րու թյուն 
նա խորդ տա րի նե րին Հա յաս տա նին բնո րոշ աշ խա տան քային միգ րա ցիային, ո րը են թադ րում էր 
ցածր ո րա կա վոր մամբ աշ խա տու ժի սե զո նային ար տա գաղթ, այ սօր ար տա գաղ թի ա ռաջ նային 
ախ տա նիշ նե րից է կա ռա վար չա կան և մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րի ար տա հոս քը: 

Կա ռա վար չա կան և մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րի ար տա գաղ թի պատ ճա ռա հետևան քային կա-
պե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ե ն. 

- Երկ րում ե կա մուտ նե րի և գոր ծազրկու թյան մա կար դա կը սո ցիա լա կան բո լոր շեր տե րում ար-
տա գաղ թը կան խո րո շող ա ռաջ նային գոր ծոն նե րից է: վեր ջինս Հա յաս տա նին հա տուկ գոր-
ծոն չէ, այլ բնո րոշ է հա մաշ խար հային տնտե սու թյա նը: 

- տնտե սու թյան փոք րու թյու նը սահ մա նա փա կում է մաս նա գի տա կան զար գաց ման դաշ տը: 
Նշ վածն ի րա կա նու թյան մեջ եր կու դրսևո րում ունի: Նախ, տնտե սու թյան չա փը և դի վեր սի-
ֆի կա ցիան կան խո րո շում են տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի և հնա րա վոր մաս-
նա գի տա ցում ե րի քա նա կը: վեր ջինս ազ դում է աշ խա տան քային մաս նա գի տու թյուն ընտրե-
լու, աշ խա տան քի տե ղա վոր վե լու կամ նոր աշ խա տան քի տե ղա փոխ վե լու գոր ծըն թաց նե րում 
աշ խա տու ժի ճկու նու թյան վրա: Մյուս կող մից, տնտե սու թյան չա փե րի հետ ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված են գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի չա փե րը: Ըն կե րու թյան շրջա նա ռու թյան փոքր ծա վալ-
նե րը, ար տա քին շու կա նե րին սպա սար կե լու սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րը, ա ճի ցածր 
հնա րա վո րու թյուն նե րը մե ծա պես զսպում են ըն կե րու թյուն նե րում ներգրավ ված մաս նա գետ-
նե րի մաս նա գի տա կան ի նք նաի րաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը և մաս նա գի տա կան ա ճը: 

- տնտե սա կան գոր ծա կալ նե րի սպա սում ե րը, ի նչ պես հայտ նի է, տնտե սա կան զար գաց ման 
ըն թաց քը կան խո րո շե լու մեծ նե րուժ ունեն: Հա յաս տա նի ար տա գաղ թի միգ րա ցի ոն ա լիք նե-
րը հա վա սա րա պես պայ մա նա վոր ված են ի նչ պես տնտե սա կան, այն պես էլ ոչ տնտե սա կան 
սպա սում ե րով: 
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Կր թու թյու նը որ պես ազ գային ա ռա վե լու թյան գա ղա փար

 Մարդ կային կա պի տա լը կա րող է դառ նալ ազ գային մրցու նա կու թյան հիմ ա քար, ե թե հայ հան րու-
թյան մեջ տե ղի ունե նա կրթու թյան դե րա կա տա րու թյան ար մա տա կան փո փո խու թյուն: Մարդ կային 
կա պի տա լը մրցակ ցային ա ռա վե լու թյան աղ բյուր դարձ նե լու հա մար՝ այն ձևա վո րող կարևո րա-
գույն հաս տա տու թյու նը (դպ րո ցա կան հա մա կար գը) պետք է դառ նա ա մե նաա ռաջ նային զար գաց-
ման թի րախ: Ե թե ա վե լի օր գա նա կան զար գա ցում ապ րած տնտե սու թյուն նե րի հա մար սա կա րող 
է տե ղի ունե նալ տնտե սա կան զար գաց մա նը հա մըն թաց, Հա յաս տա նի պա րա գա յում անհամաչափ 
զար գաց ման խթան է ան հրա ժեշտ: վեր ջինս հնա րա վոր է, ե թե կրթու թյու նը ամ բողջ հայ հան րու-
թյան հա մար դառ նա ազ գային հա րատև ման և մրցակ ցային ա ռա վե լու թյուն ձևա վո րող գա ղա փար: 
Շա րու նակ կրթ վող հա սա րա կու թյան գա ղա փա րը նոր չէ33, այ նուա մե նայ նիվ, դեռևս չկան դրա լա-
վա գույն կի րա ռու թյան օ րի նակ նե րը: Հա յաս տա նի չա փե րը, սահ մա նա փա կում ե րը և կրթու թյան 
նկատ մամբ պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված հա կու մը ստեղ ծում են ա վե լի բա րեն պաստ նա խադրյալ-
ներ նման հան րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար։ Ա վե լին, ունե նա լով կրթու թյան շուրջ հա մախմբ վե լու 
տևա կան և դրա կան փորձ, հայ հան րու թյու նը այն կա րող է դարձ նել զար գաց ման ա ռանցք նե րից 
մե կը: 

Կր թու թյան տես լա կա նը են թադ րում է ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ մտա ծե լա կեր պի և 
վար քագ ծի մեջ: 

Այս տես լա կա նի ի րա գոր ծու մը են թադ րում է հետևյալ մտա ծե լա կեր պային և վար քագ ծային փո փո-
խու թյուն նե րը.

1. Կր թու թյան մեջ մասշ տա բային ներդրում ե րը ա րագ զար գաց ման նա խադ րյալ ե ն:

 Մարդ կային կա պի տա լի ո րա կի բարձ րաց մանն ուղղված ներդրում ե րը նա խոր դե լու են զար գաց-
մա նը և ա ճին: Նման գոր ծա ռույթ կա տա րե լու հա մար այդ ներդրում ե րը պետք է լի նեն մասշ տա-
բային: Ներդ րում ե րը, ո րոնք չեն ստեղ ծում հա մաշ խար հային մա կար դա կով մրցու նակ գի տե լիք և 
ունա կու թյուն ներ, պետք է դի տարկ վեն որ պես ա նար դյու նա վետ: վեր ջին ներս չեն կա րող չափ վել 
տե ղա կան չա փա նիշ նե րով: 

Կր թու թյան բնա գա վա ռում ի րա գործ ված ծախ սե րը պետք է դի տարկ վեն ոչ միայն որ պես կարևոր 
հան րային գոր ծա ռույ թի ի րա գործ մանն ուղղված մի ջոց ներ, այլև տնտե սա կան ա ճի սահ մա նա-
փա կում ե րը վե րաց նե լուն ուղղված ռե սուրս ներ: Նմա նա պես, մաս նա վոր հատ վա ծի ներդրում ե-
րը ան ձնա կազ մի կրթու թյան և վե րա պատ րաստ ման մեջ պետք է դի տարկ վեն որ պես մրցակ ցային 
ա ռա վե լու թյուն ձեռք բե րե լու մի ջոց, ի սկ ըն տա նիք նե րի կող մից ներդրու մը՝ լա վա գույն ա պա գա 
ա պա հո վե լու վս տա հե լի մի ջոց:

2. Կր թու թյան մեջ հե ղա փո խա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մա տեքս տում Հա յաս տա նը կա րող է 
դառ նալ նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման կենտ րոն նե րից մե կը:

Թ վային տեխ նո լո գիա նե րը հիմ ա րար կեր պով վե րա փո խել և վե րա փո խում են տար բեր բնա գա-
վառ ներ, սա կայն կրթու թյու նը դեռևս նման հե ղա փո խա կան փո փո խու թյան նա խա շե մին է: Ամ-
բողջ աշ խար հում ակ տիվ փնտր տուք և փոր ձեր են կա տար վում: Փոխ վում են պատ կե րա ցում ե րը 
այն մա սին, թե ի նչ պես, որ տեղ և երբ է տե ղի ունե նում սո վո րե լու գոր ծըն թա ցը: Հա յաս տա նը կա րող 
է դառ նալ կրթա կան նոր մո տե ցում ե րի մշակ ման, կի րառ ման և զար գաց ման կենտ րոն նե րից մե-
կը: Խմո րու մը կա րող է սկս վել մի քա նի փոքր օ ջախ նե րից, որ տեղ կենտ րո նաց ված է նպա տա կաս-
լաց պրո ֆե սի ո նալ ռե սուր սը: վեր ջերս, հա մաշ խար հային մա կար դա կի կրթա կան հա վակ նու թյուն-
ներ ունե ցող մի քա նի նման օ ջախ նե րի ձևա վո րու մը (Թու մո, «Այբ» ավագ դպրոց, UWC Դիլիջան 
միջազգային դպրոց, Ա ՆԵԼ լա բո րա տո րիան ՀՊՃՀ-ում) լավ նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում։ 

3. ու սու ցի չը (լայն ի մաս տով) պետք է դառ նա հա սա րա կու թյան ա մե նա հե ղի նա կա վոր մաս նա-
գի տու թյուն նե րից և ունե նա մրցու նակ վար ձատ րու թյուն:

 Շա րու նա կա պես կրթ վող հա սա րա կու թյան կարևո րա գույն գոր ծի չը ուսու ցիչն է: Այդ պի սին լի նե-
լու հա մար կրթու թյան ո լոր տը պետք է գրա վի լա վա գույն մարդ կային ռե սուրս նե րը, ո րին հաս նե-

33 Senge P., 1990. “The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization”
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լու միակ ճա նա պար հը ո լոր տում փոխ հա տուց ման մա կար դա կը մի ջի նից միշտ բարձր պա հելն է։ 
Միև նույն ժա մա նակ պետք է ուժե ղաց նել նաև այն պրո ֆե սի ո նալ ֆիլտ րե րը, ո րոնք թույլ չեն տա ոչ 
պրո ֆե սի ո նալ կադ րե րի մուտ քը ո լորտ:

 Լա վա գույն կրթու թյուն ա պա հո վող հա մա կար գը ա պա հո վե լու է հա մաշ խար հային մա կար դա կով 
մրցու նակ մարդ կային նե րուժ: Կար ճա ժամ ետ հատ վա ծում հա մա կար գը զիջելու է այդ նե րու ժի մի 
մա սը այն հա մա կար գե րին, ո րոնք ա պա հո վում են ա ռա վել լավ պայ ման ներ այդ նե րու ժի մաս նա-
գի տա կան ի րաց ման հա մար: Սա կայն շատ ա րագ նման ներդրում ե րը վե րա դառ նա լու են, և մաս-
նա գի տա կան հոս քե րը միա կող մա նիից դառ նա լու են երկ կող մա նի, քա նի որ ո րա կյալ մարդ կային 
կա պի տալն է, որ ստեղ ծում է նոր տնտե սա կան հնա րա վո րու թյուն ներ:

 ԲԱՐձ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ՓՈԽ ՄԱՆ 
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Բարձ րա գույն կրթու թյան վե րա փո խու մը են թադ րում է ոչ միայն կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
մե ծա մաս նու թյան ո րա կի բարձ րա ցում, այլև ա ռա ջա տար հաս տա տու թյուն նե րի ստեղ ծում և հա-
մաշ խար հային լա վա գույն կրթա կան բո վան դա կու թյան ին տեգ րում ներ քին կրթա կան հար թակ: 
Նման նպա տա կադ րու մը են թադ րում է ե ռաս տի ճան բր գաձև հա մա կար գի կա ռու ցում, որ տեղ դե-
րա կա տար ներն են մի ջազ գային կրթա կան սեգ մեն տը, ա ռա ջա տար տե ղա կան հաս տա տու թյուն նե-
րը և ը նդ հա նուր « տե ղա կան» սեգ մեն տը: 

Միջազգային 
կրթական սեգմենտ

Տեղական առաջատար սեգմենտ

Տեղական ընդհանուր սեգմենտ

Կր թա կան տա րած քի գլո բա լաց ման պայ ման նե րում մի ջազ գային կրթա կան ծրագ րե րը, ը ստ է ու-
թյան, դառ նում են նաև ներ քին կրթա կան հա մա կար գի մի մա սը: Ե թե դի մոր դը ընտրում է տե ղա-
կան և օ տա րերկ րյա բու հե րի միջև, սա նշա նա կում է, որ վեր ջին ներս դի մորդ նե րի այդ սեգ մեն տի 
տե սան կյու նից մրցակ ցում են մի մյանց հետ: Մյուս կող մից, նոր առ ցանց բո վան դա կու թյան տա-
րած ման մի ջոց նե րը (օ րի նակ՝ մաս սա յա կան առ ցանց բաց դա սըն թաց նե րի (massive online open 
courses- MOOC) հար թակ նե րը, ի նչ պի սիք են Coursera-ն, Udacity-ն, EdEx-ը) ուղ ղա կի ո րեն դառ նում 
են որևէ տե ղա կան կրթա կան հա մա կար գի մա սը: Ա պա գա յում այս սեգ մեն տը շատ լուրջ մրցա կից 
է դառ նա լու տե ղա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար, և խն դիր է ա ռա ջա նա լու տե ղա կան հատ վա-
ծի կող մից նման հա մաշ խար հային մա կար դա կի հետ հա մա տե ղե լի բո վան դա կու թյան ա պա հո վու-
մը: Այս ա ռու մով կարևոր վում է ա ռա ջա տար կրթա կան հատ վա ծի ստեղ ծու մը, ո րը ոչ միայն կա-
րո ղա նում է նե րա ռել լա վա գույն մի ջազ գային կրթա կան բո վան դա կու թյու նը և տեխ նո լո գիա նե րը, 
ստեղ ծել և տրա մադ րել նոր մի ջազ գայ նո րեն մրցու նակ կրթա կան ծրագ րեր, այլև դրանք կա րո ղա-
նալ տա րա ծել ամ բողջ հա մա կար գով մեկ: Այ լա բա նո րեն ա սած, ա ռա ջա տար հաս տա տու թյուն նե րի 
սեգ մեն տի դե րը մա ցած զանգ վա ծային սեգ մենտ նե րի հա մար լա վա գույն մի ջազ գային բո վան դա-
կու թյու նը « թարգ մա նելն» է: Այն, ունե նա լով ա վե լի մեծ կա րո ղու թյուն ներ մի ջազ գային փո խա նա-
կում ե րի, մի ջազ գային լա վա գույն ծրագ րե րի տեղայնացման և կի րառ ման սպա րե զում, կա րող է 
խո ղո վակ ծա ռայել նման փոր ձը ամ բողջ հա մա կար գով մեկ տա րա ծե լու գոր ծում: Ա ռա ջա տար սեգ-
մեն տի կա ռու ցու մը և հա մա կար գով մեկ « վեր» ու « վար» կա պե րի ստեղ ծու մը դառ նում է բարձ րա-
գույն կրթու թյան վե րա փոխ ման կրի տի կա կան բա ղադ րի չը:
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 Վե րա փոխ ման մո տեց ման ուղի նե րը

 Բարձ րա գույն կրթու թյան վե րա փոխ ման վե րը նկա րագրված տրա մա բա նու թյու նը եր կու հնա րա վոր 
ուղի նե րով կա րող է ըն թա նալ: Ա ռա ջի նը, ո րը կա րե լի է ան վա նել տար բե րակ ված մո տե ցում, են-
թադ րում է, որ «կրթա կան բուր գը» լի նե լու է շատ ա վե լի սրա ծայր և հի ե րար խիկ: Ե րկ րորդ՝ չտար-
բե րակ ված մո տե ցու մը, են թադ րում է ա վե լի « տա փակ» բուր գի կա ռու ցում: 

Տար բե րակ ված մո տե ցու մը հիմ վում է այն սկզ բուն քի վրա, որ սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պա-
րա գա յում ան հրա ժեշտ է նպա տա կադ րել «կ րի տի կա կան ճնշ ման կե տե րը», դրանց վրա կենտ-
րո նաց նել մի ջամ տու թյուն նե րը և ար դյունք նե րը տա րա ծել ամ բողջ հա մա կար գով: Այս մո տե ցու մը 
ա ռա վել շեշ տադ րում է փոք րա թիվ գե րա զան ցու թյան կենտ րոն նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք դառ նում 
են հա մա կար գի փո փո խու թյան շար ժիչ ուժը: Ստեղ ծե լով հա մա պա տաս խան կրթա կան և հե տա-
զո տա կան մի ջա վայր՝ այդ կենտ րոն ներն ունակ են ներգրա վե լու լա վա գույն մաս նա գի տա կան ռե-
սուրս նե րը և այդ կենտ րո նա ցու մից ստա նա լու ուժեղ սի ներ գե տիկ ազ դե ցու թյուն ներ: Նման գե րա-
զան ցու թյան կենտ րոն նե րը սահ մա նում են հա վակ նոտ, մի ջազ գային լա վա գույն պրակ տի կա նե րին 
հա մա պա տաս խան չա փա նիշ ներ, ո րոնք սա կայն հա սա նե լի են դառ նում նաև տե ղա կան մի ջա-
վայ րում: Մո տեց ման հա ջո ղու թյու նը կախ ված է նրա նից, թե որ քա նով են մա ցյալ հատ վա ծի հետ 
ստեղծ վող կա պե րը ուժեղ և ար դյու նա վետ: 

Երկ րորդ՝ չտար բե րակ ված ռազ մա վա րու թյու նը, են թադ րում է ա վե լի հա մա չափ զար գա ցում 
կրթա կան տա րած քի բո լոր հատ ված նե րում: Այս մո տեց ման շրջա նա կում ա ռա ջա տար հատ վա ծը թե-
պետ նույն պես ունի նշված « թարգ մա նա կան» դե րա կա տա րու մը, սա կայն այն սփռված է շատ ա վե լի 
մեծ թվով հաս տա տու թյուն նե րի միջև, և լա վա գույն մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րը ա ռա վել սփռված 
են ամ բողջ հա մա կար գով մեկ: Ա վե լին, նման սփ ռու մը այս պա րա գա յում հա տուկ խրա խուս վում է: 

որևէ մո տեց ման ար դյու նա վետ ի րա գործ ման հա մար ա ռա ջա տար սեգ մեն տի ստեղ ծու մը տրա մա բա-
նո րեն ա ռաջ նային քայ լե րից է, քա նի որ մի ջազ գայ նո րեն մրցու նակ կրթա կան տա րած քին ներ դաշ-
նակ վե լու հա մար նախ տե ղա կան հա մա կար գի ներ սում ան հրա ժեշտ է ունե նալ այդ մա կար դա կին 
հա մա հունչ ո րո շա կի տար րեր: Այ լա պես, նման նպա տա կադ րու մը կլի նի բա վա կանին վե րա ցա կան և 
ոչ շո շա փե լի: Ա ռա ջա տար սեգ մեն տի բո վան դա կային բա ղադ րիչ նե րը կա րող են նե րա ռել վե րա պատ-
րաստ ման կենտ րոն ներ, հե տա զո տա կան և նո րա րա րա կան կենտ րոն ներ, լա բո րա տո րիա ներ, ձեռ-
նե րե ցու թյան զար գաց ման կենտ րոն ներ և վեր ջա պես ամ բող ջա կան բու հեր: Բարձր տեխ նո լո գիա նե-
րի ո լոր տում նմա նա տիպ հաս տա տու թյուն նե րի օ րի նակ նե րից կա րող է լի նել մի ջազ գային լա վա գույն 
հա մալ սա րան նե րի հետ հա մա տեղ նո րա րա րա կան-կրթա կան կենտ րո նի ստեղ ծու մը: վեր ջինս հնա-
րա վո րու թյուն կտա ի րա գոր ծե լու հա մա տեղ հե տա զո տա կան ծրագ րեր, հա մաշ խար հային լա վա գույն 
մաս նա գետ նե րի և թվային բո վան դա կու թյան նե րառ մամբ դա սա վան դել դա սըն թաց ներ, ո րին կա րող 
են մաս նակ ցել տար բեր բու հե րի ուսա նող ներ՝ ստա նա լով կրե դիտ ներ այդ կենտ րո նից: Այս մո տեց ման 
ա ռա վել ար մա տա կան ի րա գոր ծում ա ռա ջա տար տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րա նի ստեղ ծում է՝ տա-
րա ծաշրջա նային տեխ նո լո գիա կան կրթու թյան կենտ րոն նե րից մե կը դառ նա լու հա վակ նու թյամբ (օ րի-
նակ՝ Հոն կոն գի գի տու թյան և տեխ նո լո գիա նե րի հա մալ սա րա նը - HKUST): 

Ընդ հա նուր հա մա կար գի բա րե լավ ման տե սան կյու նից կարևոր են այն պի սի հա մա կար գային քայ-
լե րը, ի նչ պի սիք են հե տա զո տու թյուն նե րի և կրթու թյան ին տեգ րու մը (հա մալ սա րան նե րը դարձ նե լով 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն ներ և վե րաց նե լով ա կա դե միա կան գի տու թյան և բարձ-
րա գույն կրթու թյան միջև խզ վա ծու թյու նը), մի ջազ գային փո խա նա կում ե րի ակ տի վա ցու մը, բու հե րի 
վար կան շա վո րու մը, դրանց քա նա կի և մաս նա գի տա ցում ե րի օպ տի մա լա ցու մը, կոր պո րա տիվ կա-
ռա վար ման սկզ բունք նե րի կի րա ռու մը բու հե րի կա ռա վար ման մեջ, ֆի նան սա վոր ման կա ռուց ված քի 
փո փո խու թյուն նե րը՝ շեշ տադ րե լով հե տա զո տա կան դրա մաշ նորհ նե րի, շրջա նա վարտ նե րի հատ կա-
ցում ե րի և դրա մագլ խային հիմ ադ րամ ե րի դե րը:

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ և ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ 
ՆԱԽԱձԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Մաս նա գի տա կան զար գաց ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րը պետք է լի նեն Հա յաս տա նի տնտե սա կան 
զար գաց ման ուղ ղու թյուն նե րին և ո լոր տային ռազ մա վա րու թյուն նե րին հա մա հունչ: Կարևո րա գույն 
սկզ բունք նե րը, որ պետք է հաս ցե ագրվեն մաս նա գի տա կան զար գաց ման նա խա ձեռ նու թյուն նե-
րում, հետևյալն ե ն.
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- Դ րանք պետք է ա ռա վե լա գույնս ներ դաշ նա կեց վեն գե րա կա ո լորտ նե րի ռազ մա վա րա կան 
այլ նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հետ, հաս ցե ագ րեն դրանց հե տա գա զար գաց ման կա րիք նե րը:

-  Նա խա ձեռ նու թյուն նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ակ տիվ 
ներգրավ վա ծու թյամբ և ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյամբ, որ պես զի ո լոր տի ըն կե րու թյուն ներն 
ա ռա վել պա տաս խա նատ վու թյամբ մո տե նան կրթու թյան բա րե լավ ման խնդ րին և ման րակր-
կիտ կեր պով ընտրեն կրթու թյան մեջ ներդրում ե րի բնա գա վառ նե րը:

 Մաս նա գի տա կան զար գաց ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րի օ րի նակ ներ են հա մալ սա րան նե րում հա մա-
տեղ լա բո րա տո րիա նե րի ստեղ ծու մը, հա մալ սա րան նե րին կից սկս նակ ըն կե րու թյուն նե րի ին կու բա-
ցիան, ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներգրա վու մը հա մալ սա րա նա կան ուսում ա կան պլա նի կազմ-
ման մեջ, ար տադ րա կան պրակ տի կա նե րի ա պա հո վու մը, ըն կե րու թյուն նե րի պատ վե րով հա տուկ 
կադ րե րի պատ րաս տու մը և շա րու նա կա կան կրթու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ վե րապ րո ֆի լա վոր-
ման և նեղ մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման նպա տա կով:

Ն ման հա մա գոր ծակ ցային մո դե լի կա յաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է ունե նալ այն խթա նող և 
ա ջակ ցող կա ռույց ներ: Այս պես, հան րային և մաս նա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևա չա փը պե տու-
թյան և մաս նա վոր հատ վա ծի հա մա ֆի նան սա վոր ման տես քով կի րառ վում է ՀՀ ար դյու նա բե րա-
կան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան շրջա նա կում մշակ ված ո լոր տային ռազ մա վա րու թյուն նե րում, 
ո րին ա ջակ ցում է Ար դյու նա բե րու թյան զար գաց ման հիմ ադ րա մը: Կրի տի կա կան մասշ տա բի հաս-
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ը նդ լայ նել հա ջող ված ծրագ րե րը՝ ներգրա վե լով բիզ նե սի և կրթա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի հնա րա վո րինս մեծ շրջա նակ:

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ԴԱՐ ձՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱ ՆՈՒՄ 

ո րա կյալ մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րի բա ցը լրաց նե լու ուղի նե րից մե կը հայ րե նա դար ձու թյունն է: 
Այն Հա յաս տա նի աշ խա տան քային ռե սուրս նե րը ո րա կյալ կադ րե րով հա մալ րե լու ա մե նա կարճ ճա-
նա պարհն է: Մյուս կող մից, ո րա կյալ մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րը կա րող են ի րենք ստեղ ծել նոր 
գոր ծա րար հնա րա վո րու թյուն ներ երկ րի ներ սում: Այս հոս քի մեջ նե րառ վում են ի նչ պես սփյուռ քա-
հայե րը, այն պես էլ ար տա սահ մա նում բարձ րա գույն կրթու թյուն ստա ցած և ո րո շա կի աշ խա տան-
քային փոր ձա ռու թյուն ձեռք բե րած հա յաս տան ցի նե րը: Ի տար բե րու թյուն զանգ վա ծային ներ գաղ-
թի՝ նման հայ րե նա դար ձու թյու նը ա վե լի փոք րա մասշ տաբ է, սա կայն ունի երկ րի զար գաց ման վրա 
ազ դե լու ա ռա վել մեծ նե րուժ: Դրա ի րա գոր ծե լի ու թյու նը հա վաս տող փաս տե րից է, մաս նա վո րա-
պես, հա սա րա կա կան հի մունք նե րով ստեղծ ված « վե րա դարձ Հա յաս տան» կազ մա կեր պու թյան 
հա ջող մեկ նար կը, ո րի օ ժան դա կու թյու նը մեծ մա սով ուղղվում է հենց նշված կա տե գո րիայի հայ րե-
նա դարձ նե րին: 

Ե ղած մար տահ րա վեր նե րի և սահ մա նա փա կում ե րի պա րա գա յում հա ջո ղու թյան գրա վա կան-
ներն են.

-  Հայ րե նա դար ձու թյան հա մար նե րուժ ունե ցող երկրնե րի և ո լորտ նե րի ընտրու թյուն և լայ նա-
մասշ տաբ հա ղոր դակ ցա կան ար շավ` Հա յաս տա նում մաս նա գի տա կան կա յաց ման հնա րա-
վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

- Կյան քի ո րա կը պայ մա նա վո րող բարձ րա կարգ օ ջախ նե րի առ կա յու թյուն: վեր ջին շրջա նում 
կա ռուց վող մի քա նի ո րա կյալ դպ րոց նե րը, երե խա նե րի զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
են թա կա ռուց ված քը, մշա կու թային օ ջախ նե րը բարձր վար ձատ րու թյամբ մաս նա գետ նե րի 
հա մար հնա րա վոր են դարձ նում բա րեն պաստ սո ցիալ-մ շա կու թային պայ ման նե րի ա պա հո-
վու մը: 

- Ինք նու թյան պահ պա նու մը կարևոր խթան է շա տե րի հա մար:

-  Ֆորս-մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րի ար դյու նա վետ կա ռա վա րում. քա ղա քա կան զար գա ցում-
նե րի հետևան քով պար տադր ված ներ գաղ թի հոս քե րը ան հրա ժեշտ է դի տար կել որ պես 
տնտե սա կան հնա րա վո րու թյուն, ո րը պետք է հա մա պա տաս խան ար ձա գանք գտնի (սի-
րիա հայե րի պա րա գա յում այդ հնա րա վո րու թյու նը օգ տա գործ վեց մաս նա կի ո րեն): 

Այս ջան քե րի նպա տա կը պետք է լի նի Հա յաս տա նից «ու ղեղ նե րի ար տա հոս քը» «ու ղեղ նե րի 
շրջապ տույ տի» վե րա փո խե լը:
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4.4 ԲԱԶՄԱՉԱՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՍՏԵՂԾՈՒՄ

Օ րա կարգ

 Հա յաս տա նում ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի դի վեր սի ֆի կա ցում ու ը նդ լայ նու մը հե տա գա 
տնտե սա կան ա ճը խթա նող ա ռար կա յա կան գոր ծոն ներ են: 

Հա յաս տա նի տնտե սա կան ա ճի հա մար չա փա զանց կարևոր է ա ռողջ բազ մա չափ ֆի նան սա կան 
հա մա կար գի առ կա յու թյու նը, ո րը կա ռա ջար կի կար ճա ժամ ետ և եր կա րա ժամ ետ, պարտ քային, 
բաժնեմասնակցային և քվա զիբաժնեմասնակցային գոր ծիք նե րի ընտրա նի: Ներ կա միա չափ ֆի-
նան սա կան հա մա կար գը զսպում է ա ճը՝ չա պա հո վե լով ըն կե րու թյուն նե րի տար բեր սեգ մենտ նե րի 
կա րիք նե րին հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման գոր ծիք նե րի բազ մա զա նու թյու նը: 

Հաս ցե ագրվող ար մա տա կան գոր ծոն նե րը և ռազ մա վա րա կան տար բե րակ նե րը

Հատուկ 
գործողություններՀիմախնդիրներ

վարկունակ միջին և 
խոշոր ընկերությունների 
պարտքային 
ծանրաբեռնվածության 
բարձր մակարդակը

Ռիսկային ՄՓՄՁ-ների 
համար ֆինանսավորման 
ցածր հասանելիությունը

Մասնավոր հատվածի 
(հատկապես ՄՓՄՁ-ների) 
կառավարման ցածր որակը

Ռազմավարական 
տարբերակներ

Պարտքով գերբեռնված 
հատվածի պարտքի 
մակարդակի կրճատում

Բարձր ռիսկային 
ընկերությունների համար 
մշակված ֆինանսավորման 
մեխանիզմեր

Կառավարման 
համակարգերի բարելավում

Կապիտալի շուկաների, 
բաժնեմասնակցային և 
քվազիբաժնեմասնակցային 
գործիքների զարգացում 

Կառավարության/
դոնորների երաշխիքով 
ֆինանսավորման սխեմաների 
ընդլայնում, նորարարության 
ֆինանսավորում, «հրեշտակ-
ներդրողների» ակումբներ

որակի և գերազանցության 
ստանդարտներ, մասսայական 
վերապատրաստումեր 
և բիզնես աջակցության 
մեխանիզմեր

 ՊԱՐՏ ՔՈՎ ԳԵՐ ԲԵՌՆ ՎԱԾ ՀԱՏ ՎԱ ԾԻ ՊԱՐՏ ՔԻ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ 
ԿՐՃԱ ՏՈՒՄ

 Հա յաս տա նում բան կային հա մա կար գի հա մե մա տա բար հա սուն վի ճա կը հան գեց րել է վար կու նակ 
և խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի պարտ քի մա կար դակ նե րի ա րագ ա ճին: Դրանց մեծ մա սը սպա ռել է 
պարտք կլա նե լու նե րու ժը` սե փա կան կա պի տա լի նկատ մամբ պարտ քի մա կար դա կը հասց նե լով 
ա ռա վե լա գույն ըն դու նե լի չա փի: Հե տա գա ա ճը պա հան ջում է սե փա կան կա պի տա լի նե րար կում, 
ո րի հա մար Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գը չու նի մի ջամ տու թյան պատ շաճ մե խա-
նիզմեր:

Խնդ րի ա կն հայտ ռազ մա վա րա կան լու ծու մը կա պի տա լի շու կայի զար գա ցում է: Այ նուա մե նայ նիվ, 
վեր ջինս, լի նե լով երկ րա ժամ ետ հո րի զո նի բարդ խն դիր, ան մի ջա պես շտկ վել չի կա րող: որ պես 
մի ջան կյալ լու ծում կա րող է հան դես գալ այն պարտ քային գոր ծիք նե րի ներ մու ծու մը, ո րոնք են-
թադ րում են բաժ նե մա սային ներդրում ե րին նման դրա մա կան հոս քե րի ցիկլ: Հետևա բար` հարցն 
ունի և՛ կար ճա ժամ ետ, և՛ եր կա րա ժամ ետ լուծ ման կա րիք: 
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•	 Կար ճա ժամ ետ մի ջամ տու թյան մո տե ցում. քվա զիբաժնեմասնակցային ֆի նան սա-
վոր ման մե խա նիզմ ե րի ներդրում և ըն դար ձա կում:

 Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նում բաժնեմասնակցային կա պի տա լի շու կայի մար տահ րա վեր նե րը` 
քվա զի բաժ նե մաս նակ ցային գոր ծիք նե րը կա րող են է ա կա նո րեն թեթևաց նել պարտ քի բարձր մա-
կար դակ ունե ցող կոր պո րա տիվ հատ վա ծի պարտ քի բե ռը և խթա նել եր կա րա ժամ ետ ներդրում-
նե րը: Քվա զի բաժ նե մաս նակ ցային գոր ծիք ներն այն պարտ քային գոր ծիք ներն են, որ դրա մա կան 
հոս քե րի ա ռու մով ունեն բաժ նե մաս նակ ցային գոր ծիք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, սա կայն 
չեն են թադ րում բաժ նե մաս նակ ցային սե փա կա նու թյան փո խան ցում և չու նեն բաժ նե մաս նակ-
ցային ներդրում ե րի այլ հատ կա նիշ ներ: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տո կո սադ րույք նե-
րը ներդրում ե րի ա ճը խոչընդոտող ա ռանց քային գոր ծո նը չեն (ի նչ պես ցույց է տր ված վե րոն շյալ 
վեր լու ծու թյան մեջ), ուս տի այս գոր ծիք նե րի ներգրավ ման ծախ սե րի ա վե լի բարձր մա կար դա կը 
է ա կան խո չըն դոտ ևս չի հան դի սա նա, ի նչ պես նաև այս գոր ծիք ներն ա վե լի լավ հար մա րեց ված 
կլի նեն գոր ծու նե ու թյան ըն դար ձակ ման ֆի նան սա վոր ման հա մար: Այդ պի սի ֆի նան սա կան գոր-
ծիք նե րը կա րող են մշակ վել գլ խա վո րա պես եր կա րա ժամ ետ պարտ քի տես քով (ա վե լի քան 8-10 
տա րի մար ման ժամ ետ նե րով) և մար ման ժամ ե տին մոտ մա րում ե րի ա վե լի ա րա գաց ված գրա-
ֆի կով կամ ա վե լի « թա փան ցիկ դեպ քե րում»` որ պես ստո րա դաս փո խա ռու թյուն կամ « մե զա նին» 
(mezzannine ) գոր ծիք: Այ սօր շու կա յում նման գոր ծիք նե րի բա ցա կա յու թյու նը փաս տում է պե տա-
կան քա ղա քա կա նու թյան մի ջոց նե րով դրանց ներդրու մը խթա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Զար-
գաց ման մի ջազ գային հաս տա տու թյուն նե րի հատ կաց րած զգա լի ռե սուրս նե րը նույն պես կա րող են 
պարզ պարտ քային գոր ծիք նե րի փո խա րեն ուղղվել այդ պի սի լու ծում ե րին: Ի րա գոր ծու մը կա րող է 
սկս վել պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րում, օ րի նակ՝ «ՓՄՁ Ներդ րում եր»-ում կամ Հա մա հայ կա-
կան բան կում փոր ձարկ մամբ, և այ նու հետև ըն դար ձակ վել մի ջազ գային ֆի նանս կան հաս տա տու-
թյուն նե րի կող մից ա ռևտ րային բան կե րում խո շոր կա պի տալ նե րար կում ե րի մի ջո ցով: 

Այդ պի սի գոր ծիք նե րը պետք է ունե նան հա տուկ նշա նա կու թյան կար գա վի ճակ և հաս ցե ագրվեն 
տնտե սու թյան ա ռաջ նային ո լորտ նե րում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րին: Պե տա կան ա ջակ ցու թյուն 
ունե ցող ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի և զար գաց ման ֆի նան սա վոր ման կա ռույց նե րի կող-
մից այս պի սի նա խա ձեռ նու թյան դրա կան ազ դե ցու թյու նը եր կա կի է.

-  Ֆի նան սա կան հա մա կար գի զար գա ցու մը խթա նող ազ դե ցու թյուն. ա ռա ջի նը նա խա ձեռ-
նե լով նման բա րե փո խում` ճա նա պարհ կհարթ վի և տվյալ ֆի նան սա կան պրո դուկ տը 
ար դեն բա վա կա նա չափ հա սուն կլի նի մաս նա վոր ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
կող մից օգ տա գործ ման հա մար:

- տնտե սա կան ա ճը խթա նող ազ դե ցու թյուն. տնտե սու թյան կարևո րա գույն ո լորտ նե րում 
ա ճող ըն կե րու թյուն նե րը կու նե նան լրա ցու ցիչ ա ճի/ ներդրու մային կա պի տա լի հու սա լի 
եր կա րա ժամ ետ աղ բյուր: 

•	 Եր	կա	րա	ժամ	 ետ	մի	ջամ	տու	թյան	մո	տե	ցու	մը	կա	պի	տա	լի	շու	կայի	զար	գաց	ման	փորձ:	

Կա պի տա լի շու կայի զար գա ցու մը պա հան ջում է հա մա պա տաս խան հան րային շու կա յա կան ֆինան-
սա վոր ման գոր ծիք նե րի թե՛ ա ռա ջար կի, թե՛ պա հան ջար կի ը նդ լայն մանն ուղղված ջան քեր: Շու կա նե-
րի կա յու նու թյունն ու հու սա լի ու թյու նը հատ կա պես պայ մա նա վոր ված է եր կա րա ժամ ետ ֆի նան սա-
վոր ման ներդր մամբ, ի նչ պի սիք են եր կա րա ժամ ետ բաժ նե տոմ սերն ու պար տա տոմ սերը: 

•	 Մոտ	ա	պա	գա	յում	կա	պի	տա	լի	շու	կայի	գոր	ծիք	նե	րի	պա	հան	ջար	կի	խթա	նու	մը	տե	ղի	
կու նե նա կեն սա թո շա կային բա րե փո խում ե րի շնոր հիվ: 

2014թ. գործարկվող կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ոչ միանշանակ ընդունելություն 
ստացավ հասարակության կողմից: Հիմական քննարկումերը վերաբերում են կենսաթոշակային 
համակարգի պարտադիր մասհանումերի խնդրին, հասարակության ընթացիկ եկամուտների 
նվազմանը, ապագա եկամուտների երկարաժամետ բնույթին և ըստ էության խնայողություն 
պարտադրող ռեֆորմի այլ հիմախնդիրներին: Այս բարեփոխումերի առաջնային նպատակը 
կենսաթոշակային համակարգի ռադիկալ վերափոխում է, ինչը, սակայն, նաև էական ազդե-
ցություն կունենա Հայաստանում ֆինանսական համակարգի վրա: Այն հնարավորություն է ըն-
ձեռում զգալիորեն խթանել կապիտալի շուկայի զարգացումը Հայաստանում՝ նպաստելով 
խնա  յողական ավելի երկարաժամետ և բազմազան գործիքների առաջացմանը և ստեղծելով 
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կապիտալի շուկայի գործիքների համար կառուցվածքային պահանջարկ, այն դեպքում եթե կեն-
սաթոշակային հիմադրամի միջոցներն ուղղվեն դեպի տեղական շուկա: Բարեփոխման առաջին 
տարում կենսաթոշակային կուտակային ֆոնդի հավաքագրվող գումարի չափը մասնագետների 
կողմից գնահատվում է մոտ 110 մլն դոլար: 2018թ. կուտակված գումարի չափն ակնկալվում է, որ 
կգերազանցի մեկ միլիարդ դոլարի շեմը: 

Կապիտալի շուկայի գործիքների հանդեպ պահանջարկ ձևավորելուց զատ, կենսաթոշակային 
համակարգի բարեփոխումը կնպաստի նաև ֆինանսական համակարգի մասնակիցների ավե-
լի երկարաժամետ մտածողության և վարքագծի ձևավորմանը: Երկարաժամետ պլանա վորման 
պայ մաններում գործարար ոլորտում կձևավորվեն կառավարման և ֆինանսական ռազմա վարու-
թյան ավելի զարգացած մոդելներ: Կառավարման պրակտիկայում ավելի երկարաժամետ մտա-
ծո ղությունն իր հերթին կնպաստի ֆինանսական միջնորդության զարգացմանն առհասարակ և 
հատկապես կապիտալի շուկայի զարգացմանը, որի համար երկարաժամետ պլանավորում 
առանցքային է: 

•	 Հան	դի	սա	նա	լով	եր	կա	րա	ժամ	 ետ	թի	րախ՝	կա	պի	տա	լի	շու	կա	նե	րը	կա	րող	են	զար	գա
նալ միայն հա մա կար գային մո տեց ման և ան հրա ժեշտ կրի տի կա կան քայ լե րի ա պա-
հով ման շնորհիվ:

Հա ջող ջան քե րի ար դյուն քում կձևա վոր վի ան հրա ժեշտ ֆի նան սա կան են թա կա ռուց ված քի և գոր-
ծըն թաց նե րի բա զա հե տա գա զար գաց ման հա մար: Զար գաց ման միակ ուղի գո յու թյուն չու նի, այ-
նուա մե նայ նիվ, ներքևում բեր ված ռազ մա վա րա կան ուղի նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես հա մա-
լիր բա րե փո խում ե րի ան հրա ժեշտ մաս:

−	  Մաս նա վոր ո լոր տի թա փան ցի կու թյան և պատ շաճ կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման պրակ-
տի կայի աս տի ճա նա կան բա րե լա վում 

տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի հան դեպ վս տա հու թյան պա կա սը պայ մա նա վոր ված է թա փան ցի կու-
թյան բա ցա կա յու թյամբ և պաշ տո նա կան ու ի րա կան ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի միջև 
տար բե րու թյուն նե րով: Թա փան ցիկ և պրո ֆե սի ո նալ կոր պո րա տիվ կա ռա վա րում անհնար է 
ա ռանց պատ շաճ ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և տնտե սու թյու նից ստվե րային հատ վա
ծի վերջ նա կան վե րաց ման: Այս խն դի րը բարձ րաց վել է զե կույ ցի նա խորդ բա ժին նե րում: 

որ պես կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման զար գաց ման մաս՝ կա րե լի է նաև հիմ ադ րել ան կախ, լի ցեն-
զա վոր ված ոչ գոր ծա դիր տնօ րեն նե րի ի նս տի տուտ: ոչ գոր ծա դիր տնօ րեն նե րի անհրաժեշ տու-
թյունը դեռևս չի ըն կալ վում տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից, և դրա պատ-
ճա ռը մա սամբ ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի պա կասն է: Այս պրակ տի կայի խթա նու մը կա րող է 
հան գեց նել այդ ան հրա ժեշ տու թյան գի տակց մանն ու կոր պո րա տիվ ո րո շում ե րի կա յաց ման բնա-
գա վա ռում նոր մո տե ցում ե րի՝ հետևա բար ա վե լաց նե լով ըն կե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման ո րա կը: 

Հա յաս տա նում կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման և թա փան ցի կու թյան խթան մանն ուղղված մեկ այլ 
քայլ է կորպորատիվ վար կան շային համակարգի ստեղ ծու մը: վար կան շային գոր ծա կա լու թյուն նե-
րը կմեղ մեն ար տա քին ներդրող նե րի և ըն կե րու թյուն նե րի միջև տե ղե կատ վա կան ան հա մա չա փու-
թյան խն դի րը: վար կան շա վոր ման խթան նե րը (ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ-
նե րում սուբ սի դա վոր վող վար կեր, ՀՀ ԿԲ կող մից կոր պո րա տիվ ար ժեթղ թե րով ի րա կա նաց վող ռե-
պո գոր ծառ նու թյուն նե րը և այլն) պետք է ըն կե րու թյուն նե րին մղեն դե պի ա ռա վել բարձր թա փան-
ցի կու թյուն և ա վե լի լավ վար կա նիշ նե րի ա պա հո վում: 

վար կան շային հա մա կար գը պետք է ան կախ կլի նի և ներդրող նե րին հու սա լի տե ղե կատ վու թյուն 
տրա մադ րի, ո րոնց հի ման վրա վեր ջին ներս կկա րո ղա նան ա վե լի տե ղե կաց ված ո րո շում եր կա-
յաց նել: Ել նե լով Հա յաս տա նում ըն կե րու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար մի ջազ գային վար-
կան շային ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա սա նե լի ու թյու նից՝ տե ղա կան ան կախ վար կան շային ծա ռա յու-
թյան ստեղծումը կամ վարկանշավորման ծախսերի սուբսիդավորումը կարող է դիտարկվել որպես 
այլընտրանքային տարբերակ:

– Հանրային տեղաբաշխման համար հարկային խթաններ 

Բաժ նե տոմ սեր թո ղար կե լու հար կային խթան ներ կի րառ վել են շատ երկրնե րում և ունե ցել են տար-
բեր ար դյունք ներ: Նկա տե լի ազ դե ղու թյուն ունե նա լու հա մար հար կային խթան նե րը պետք է լի-
նեն ա ռար կա յա կան (ը նդ հուպ մինչև շա հու թա հար կից ա զա տում մի քա նի տա րով) և ուղեկց վեն այլ 
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լրա ցու ցիչ հա մա լիր մի ջո ցա ռում ե րով: Ըն կե րու թյուն նե րի հա մար հար կային խթան նե րի ար դյուն-
քում «խ նայո ղու թյան» ծա վա լը պետք է թույլ տա փոխ հա տու ցել թա փան ցի կու թյան ա վե լաց ման 
ար դյուն քում « կորց րած ե կա մու տը»: 

Հա յաս տա նում հար կային խթան ներ մեկ ան գամ կի րառ վել են` ա ռաջ նային հան րային տե ղա բաշ-
խում ե րը խթա նե լու նպա տա կով ա ռան ձին մի ջո ցառ ման տես քով: Այս նա խա ձեռ նու թյան ձա խո-
ղու մը վկա յում է այն մա սին, որ ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րի փո խա րեն ան հրա ժեշտ է հա մա կար-
գային մո տե ցում: 

− տո կո սադ րույ քե րի կա յուն եկամտա բե րու թյան ուղեն շային կո րի ձևա վո րում

 տար բեր ժամ ե տայ նու թյամբ պե տա կան պար տա տոմ սե րի հետևո ղա կան թո ղար կու մը, ո րը կու-
նե նա թա փան ցիկ և ի րա տե սա կան գնան շում, կա ջակ ցի ար դյու նա վետ եկամտա բե րու թյան ուղե-
նշային կո րի ձևա վոր մա նը: Ներ կա յումս կորն ունի թե րա ցում եր մար ման մի ջին և եր կար ժամ-
կետ նե րի հա մար և չի ծա ռա յում որ պես ուղե նիշ: վեր ջերս եվ րո բոն դե րի թո ղար կու մը շատ կարևոր 
քայլ էր, ո րը կնպաս տի ար տար ժույ թով ուղե նիշ նե րի ձևա վոր մա նը ու կօգ նի կոր պո րա տիվ թո ղար-
կող նե րին դուրս գալ կա պի տա լի մի ջազ գային շու կա ներ: 

− Մաս նա վոր բաժ նե մա սային ներդրու մային հիմ ադ րամ ե րի խթա նու մը 

Մաս նա վոր բաժ նե մա սնային ներդրու մային հիմ ադ րամ ե րը կա րող են ճա նա պարհ հար թել ըն-
կե րու թյուն նե րի՝ հան րային թո ղարկ ման հա մար: Չնա յած « Ներդ րու մային հիմ ադ րամ ե րի մա-
սին» օ րեն քը բա վա կա նին ա զա տա կան ռե ժիմ է ա պա հո վում բաժ նե մա սային ներդրու մային հիմ-
նադ րամ ե րի հա մար` մաս նա վոր բաժ նե մա սային ներդրում ե րի շու կայի զար գաց ման խթան ման 
մեջ դրա դերն ան նշան է: Կա ռա վա րու թյու նը կա րող է դյուրինացնել մաս նա վոր բաժ նե մա սային 
ներդրող նե րի մուտ քը հա մա ֆի նան սա վոր ման և այլ խթան նե րի մի ջո ցով: Բաժ նե մա սային ներդրու-
մային մե խա նիզմ ե րը, ո րոնց թի րա խը կլի նի մինչև բաժ նե տոմ սե րի ա ռաջ նային տե ղա բաշ խում 
ֆի նան սա վո րու մը, կու նե նան ել քի ա վե լի լավ հնա րա վո րու թյուն ներ և կա պի տա լի շու կա նե րի զար-
գա ցու մը խթա նե լու նե րուժ: 

− Մաս նա վոր պար տա տոմ սե րի թո ղարկ ման երաշ խա վոր ման մե խա նիզմ եր 

Ե րաշ խի քային մե խա նիզմ նե րը կա րող են ա պա հո վագ րել մաս նա վոր պար տա տոմ սե րը` թո ղար կո-
ղի սնան կու թյու նից ներդրող նե րին պաշտ պա նու թյուն ա ռա ջար կե լով: Շու կա յում ներդրված մի քա-
նի փորձ նա կան մե խա նիզմ ներ (մաս նա վո րա պես Ա ՄՆ ՄԶԳ ա ջակ ցու թյամբ գոր ծող մե խա նիզ մը) 
կա րող է վե րա փոխ վել ա վե լի մշակ ված և պա կաս ժա մա նա կա տար մե խա նիզ մի: Սա ըն կե րու թյուն-
նե րին կդր դի բան կային վար կի փո խա րեն ընտրել պար տա տոմ սե րի թո ղար կու մով ֆի նան սա վոր-
ման տար բե րա կը և նվա զեց նել ռիս կե րը գնորդ նե րի հա մար՝ խթա նե լով տե ղա կան ար ժույ թով 
պար տա տոմ սե րի շու կայի զար գա ցու մը: 

− Առ կա խո շոր պե տա կան ակ տիվն ե րի մաս նա վո րե ցում 

Ա ռաջ նային ար դյուն քը կլի նի բաժ նե տոմ սե րի շու կայի կա պի տա լի զա ցիայի և ցու ցակ ված ըն կե րու-
թյուն նե րի թվի ա վե լա ցու մը: Այն նաև հե տաքրք րու թյուն կս տեղ ծի ա ռաջ նային տե ղա բաշ խում նե րի 
նկատ մամբ և կբարձ րաց նի կոր պո րա տիվ հատ վա ծում կա պի տալ ֆի նան սա վոր ման վե րա բե րյալ 
ի րա զեկ վա ծու թյու նը: Հայ ռուս գա զար դում 20% պե տա կան բաժ նե մա սի՝ վեր ջերս տե ղի ունե ցած 
վա ճառ քը հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ քայլ է: 

ՌԻՍ ԿԱՅԻՆ ԸՆ ԿԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ ՄՇԱԿ ՎԱԾ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ
ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵՐ

 Հա յաս տա նի՝ գե րակ շիռ բան կային հատ ված ունե ցող ֆի նան սա կան հա մա կարգն իր բնույ թով 
բարձր ռիս կից խու սա փող է, ին չի ար դյուն քում ըն դուն վա ծից բարձր ռիս կի մա կար դակ ունե ցող 
ըն կե րու թյուն նե րը ֆի նան սա վոր ման խն դիր ներ ունեն: Դրանք հիմ ա կա նում ՄՓՄՁ-ներն են, 
ո րոնց շրջա նա կը նե րա ռում է դրա մա կան հոս քե րի բա րեն պաստ պատ մու թյուն չու նե ցող սկս նակ 
ըն կե րու թյուն նե րից մինչև գրա վի հա մար բա վա րար կամ ի րաց վե լի ակ տիվն եր չու նե ցող ըն կե րու-
թյուն նե րը: տնտե սու թյան այս ա ռա վել խո ցե լի հատ վա ծը տնտե սա կան ա ճի ա մե նա կարևոր շար-
ժիչ նե րից է, ո րն այ սօր զրկ ված է պո տեն ցիալ ա ճի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից: Հա յաս տա նի 
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կա ռա վա րու թյու նը այ սօր ի րա կա նաց նում է ՄՓՄՁ-նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րեր` հիմ ա կա նում 
ՓՄՁ ԶԱԿ-ի, Ար դյու նա բե րա կան զար գաց ման հիմ ադ րա մի և «ՓՄՁ Ներդ րում եր» ՈՒ վԿ-ի մի-
ջո ցով: վերջերս առաջին անգամ իրագործվեց նաև սկսնակ տեխնոլոգիական ընկերությունների 
համաֆինանսավորման դրամաշնորհների տրամադրման ծրագիրը: Այս գոր ծիք նե րը (պե տա կան 
երաշ խիք ներ միկ րո վար կե րի հա մար, փոքր չա փե րով սկզբ նա կան ֆի նան սա վո րում, այլ գոր ծիք-
ներ) այ սօր սպա սար կում են միայն սահ մա նա փակ հատ ված նե րի և սահ մա նա փակ ծա վալ նե րով: 
ՄՓՄՁ ֆի նան սա վո րու մը կա րող է ա վե լաց վել այս գոր ծիք նե րի ը նդ լայն ման մի ջո ցով: Այս պի սի 
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար զար գաց ման ֆի նան սա վոր ման ը նդ լայ նու մը պետք է ունե նա հետևյալ 
ձևա չա փե րը.

−	  Պե տա կան երաշ խիք ներ փոք րից մինչև մի ջին ծա վա լի վար կե րի դեպ քում տնտե սու թյու նում 
գրա վի սահ մա նա փա կու թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար:

−	 Ս տո րա դաս փո խա ռու թյուն ներ պարտ քի ծան րա բեռն վա ծու թյան ա վե լի բարձր մա կար դակ-
ներ ունե ցող ըն կե րու թյուն նե րի հա մար:

−	 Սկզբ նա կան ֆի նան սա վո րում սկս նակ, սա կայն հե ռա նկարային բիզ նես նե րուժ ունե ցող ըն-
կե րու թյուն նե րի հա մար:

−	  Նո րա րա րու թյան դրա մաշ նորհ ներ ա ճի բարձր նե րու ժով սկս նակ տեխ նո լո գիա կան ըն կե-
րու թյուն նե րի հա մար:

 Բարձր ռիս կային ան հատ ներդրող նե րի (angel investors - «հ րեշ տակ ներդրող ներ») ա սո-
ցիա ցիա նե րը կա րող են լավ հար թակ լի նել ա ռա վել բարձր ռիս կային ըն կե րու թյուննե րի 
ներդրում ե րի հա սա նե լի ու թյան հա մար: 

Երկ րում քա ղա քատնտե սա կան զար գա ցում ե րը հան գեց րել են հարս տու թյան խո րը բևե ռաց ման. 
ըն կե րու թյուն նե րի/ բաժ նե տե րե րի ո րո շա կի մա սը մշ տա պես գոր ծում է կան խի կի ա վել ցու կի պայ-
ման նե րում, մինչ դեռ մյուս նե րի հա մար ցածր է շրջա նա ռու մի ջոց նե րի ու ներդրու մային ծրագ րե րի 
ֆի նան սա վոր ման հա սա նե լի ու թյու նը: Բան կե րը` որ պես միակ ֆի նան սա կան միջ նորդ ներ, ա ռա-
ջար կում են միջ նոր դու թյան սահ մա նա փակ ծա ռա յու թյուն ներ: ո ւղ ղա կի ներդրու մային գոր ծիք ներ 
հազ վա դեպ են գոր ծած վում, մինչ դեռ վեր ջին ներս տնտե սու թյու նում ձեռ նար կա տի րա կան հնա րա-
վո րու թյուն նե րի դեռ չօգ տա գործ ված հար թակ են: ո րոշ գոր ծա կալ նե րի մոտ կու տակ ված կան խի կի 
ա վել ցու կը կա րող է ուղղվել այլ ըն կե րու թյուն նե րի ա ճի ֆի նան սա վոր մա նը: 

Բարձր ռիս կային ան հատ ներդրող նե րի ցան ցերն ու ա կումբ նե րը կա րող են լի նել այդ պի սի հար-
թակ նե րից մե կը: Դրանք հիմ ա կա նում գոր ծում են ա ռա վել զար գա ցած երկրնե րում՝ խո շոր կա պի-
տա լով ան հատ նե րի ներդրում երն ուղ ղե լով դե պի սկս նակ բիզ նես ներն ու ներդրու մային ծրագ րե-
րը: Հա յաս տա նում և Սփյուռ քում նման ան հատ նե րի ակ տի վու թյունն ա ճում է: Այդ ակ տի վու թյա նը 
ո րո շա կի կա ռուց վածք հա ղոր դե լու մի ջո ցով կա րե լի է ունե նալ նկա տե լի ազ դե ցու թյուն: Նո րա հայտ 
« մաս սա յա կան ֆի նան սա վոր ման» մե խա նիզմ ե րը (crowd funding) ևս կա րող են դառ նալ միջ նոր-
դու թյան հզոր մի ջոց: 

ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ

 Ֆի նան սա կան միջ նոր դու թյան ծա վալ նե րը չեն կա րող զգա լի ո րեն ա ճել ա ռանց կոր պո րա տիվ 
հատ վա ծում կա ռա վար չա կան պրակ տի կայի մաս սա յա կան բա րե լավ ման: տնտե սու թյան` ըն թա ցիկ 
«ակ տիվն ե րով ա պա հով ված» ֆի նան սա վոր ման մշա կույ թը մա սամբ կոր պո րա տիվ հատ վա ծում 
կա ռա վար ման ցածր մա կար դա կի հետևանք է: ցածր թա փան ցի կու թյու նը, ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վու թյուն նե րի, կա ռա վար չա կան ո րո շում ե րի կա յաց ման ցածր ո րակն ու տե ղա կան ըն կե րու թյուն-
նե րի կազ մա կեր պա կան վի ճա կը ներդրող նե րի ու ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի ան վս տա-
հու թյունն են հա րու ցում: 

Այս ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը պետք է հա մա ձայ նեց վեն կա ռա վա րու թյան քայ լե րի հետ, ի նչ-
պի սիք են ար տա հան ման խթա նու մը, ար դյու նա բե րա կան ա ճի քա ղա քա կա նու թյու նը և այլն: Այ սօր 
ըն կե րու թյուն ներն ունեն կա ռա վար չա կան հմ տու թյուն նե րի և ո րա կյալ կադ րե րի լուրջ պա կաս: Նա-
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խա ձեռ նու թյուն նե րը կա րող են հա մա ձայ նեց վել մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման, 
ի նչ պես նաև գոր ծու նե ու թյան ար դար պայ ման նե րի ստեղծ ման ու թա փան ցի կու թյան ա պա հով-
մանն ուղղված մի ջո ցա ռում ե րի հետ: Մի ջո ցա ռում ե րի շար քը պետք է ը նդ գր կի հետևյալ ո լորտ-
նե րը.

−	 ՄՓՄՁ-նե րի կա րիք նե րին հա մա պա տաս խա նեց ված թրեյ նինգ ներ և ուղ ղոր դում:

−	  Բիզ նես խորհր դատ վու թյան հա մա ֆի նան սա վոր ման նա խա ձեռ նու թյուն ներ: 

−	 Կա ռա վար ման ո րա կի գնա հա տում եր և պարգևատ րում նե րի ու մրցույթ նե րի մի ջո ցով գե-
րա զան ցու թյան ո րա կի ստան դարտ նե րի տա րա ծում:

−	  Հայ րե նա դար ձու թյանն ուղղված մի ջո ցա ռում ե րի մի ջո ցով Սփյուռ քից կա ռա վար չա կան 
տա ղան դի ներգրա վում:
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4.5 ՀՐԱՏԱՊՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

Ա ճի խո չըն դոտ նե րի ար դյուն քում սահ մա նա փակ ված հնա րա վո րու թյուն նե րը, ար տա գաղ թի բարձր 
տեմ պե րը և տա րա ծաշրջա նային ու հա մաշ խար հային ա ճող մրցակ ցու թյու նը բո լո րի հա մար ան-
խու սա փե լի ո րեն կկրճա տեն Հա յաս տա նի «տնտե սա կան կար կան դա կի» չա փե րը: Հա յաս տա նի 
տնտե սա կան հա մա կար գի եր կա րա ժամ ետ կեն սու նա կու թյու նը պա հան ջում է ար մա տա կան վե-
րա փո խում եր և բո լոր տնտե սա կան գոր ծա կալ նե րի հա մար հա վա սար դաշ տի ստեղ ծում: Թերևս, 
այս տե սա կե տը կի սում են Հա յաս տա նի հա սա րա կու թյան բո լոր շեր տե րը` նե րա ռյալ իշ խա նա կան 
է լի տա ն: Եր կա րա ժամ ետ հատ վա ծում մրցակ ցային մի ջա վայ րի վե րա փո խու մը դրա կան ազ դե-
ցու թյուն կու նե նա Հա յաս տա նի տնտե սու թյան շա հա ռու նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար: Այ դու հան-
դերձ, կար ճա ժամ ետ հատ վա ծում ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյու նից և գե րիշ խող դիր քե րից մեծ 
ե կա մուտ ներ ստա ցող խմ բե րի ար մա տա ցած շա հե րը փո փո խու թյան ի րա գործ ման հիմ ա կան խո-
չըն դոտն են հան դի սա նում: Մաս նա կից նե րը միշտ վա խե նում են ա վե լի վատ ի րա վի ճա կում հայտն-
վե լուց՝ խա ղի գոր ծող կա նոն նե րի փո փո խու թյան և բիզ նե սի վար ման նոր ե ղա նակ նե րի ներդր ման 
հետևան քով, քա նի որ փո փո խու թյու նը կա րող է վե րաց նել շու կա յում ի րենց ա ռա ջա տար դիր քե րը: 
Այս ա ռու մով Հա յաս տա նը չի տար բեր վում աշ խար հի այլ երկրնե րից: Այս վա խը հա սա րա կու թյան 
մեջ ա ճող լար վա ծու թյուն է ստեղ ծում: վեր ջերս տե ղի ունե ցող հա ճա խա կի սո ցիա լա կան բո ղոք նե-
րը, սո ցիա լա կան ակ տի վու թյու նը և իշ խա նա կան է լի տա նե րի միջև տե ղի ունե ցող « ծայ րա մա սային 
ճա կա տա մարտ նե րը» նշված երևույ թի ըն դա մե նը մի քա նի ախ տա նիշ ներն են:

 Փո փո խու թյու նը տե ղի կու նե նա, երբ եր կա րա ժամ ետ օ րա կարգ ունե ցող ա ռա ջա դեմ խում բը 
կդառ նա փո փո խու թյուն նե րի տա նող դա շին քի կենտ րո նը: Ի սկ այդ դա շին քի ա ռանց քային շար ժիչ 
և շա հադր դող գոր ծո նը կլի նի եր կա րա ժամ ետ օ գուտ նե րը կար ճա ժամ ետ նե րի վե րա փո խե լու ըն-
դու նա կու թյու նը:
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 Բարձր տնտե սա կան ա ճի հրա մա յա կանն այ սօր թե լադր ված է ի նչ պես ժո ղովր դագ րա կան այն պես 
էլ ազ գային ան վտան գու թյան նկա տա ռում ե րով: տե ղում դո փող տնտե սու թյունն ու մեղմ բա րե փո-
խում երն այլևս ըն դու նե լի չեն կա րող լի նել Հա յաս տա նի հա մար: 

տնտե սա կան բարձր ա ճը պետք է ուղեկց վի տնտե սու թյան մեջ կա ռուց ված քային վե րա փո խում ե-
րով, ո րոնք կա պա հո վեն նվա զող գոր ծազրկու թյուն ա ճող ար տադ րո ղա կա նու թյան պայ ման նե րում: 
Սա բազ մա գոր ծոն և հա մա լիր գոր ծըն թաց է, ո րը պա հան ջում է բազ մա թիվ դժվա րին ո րո շում ե րի 
կա յա ցում: 

Ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հրա մա յա կա նը ստի պում է ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ սահ մա նել զար-
գաց ման խո չըն դոտ նե րի միջև և ա ռա ջին հեր թին կենտ րո նա նալ ա ռանց քային խո չըն դոտ նե րի 
վրա: Մեր վեր լու ծու թյու նը վեր է հա նել 4 նմա նա տիպ խն դիր ներ, ո րոնց լուծ ման հա մար ան հրա-
ժեշտ է ան հա պաղ և ար դյու նա վետ մի ջամ տու թյուն: 

Մարդ կային կա պի տա լի ցածր ո րա կը. Մարդ կային կա պի տա լի ո րա կի բարձ րա ցու մը և նոր 
մրցու նակ հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը պետք է ա պա հո վի տնտե սու թյան մեջ կա ռուց ված քային 
վե րա փո խում ե րը և աշ խա տու ժի հոս քը ցած րից դե պի բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյամբ ճյու ղեր: 

Ան կա տար մրցակ ցային մի ջա վայր. Մրցակ ցային դաշ տի ա ռող ջա ցում ու բո լոր ըն կե րու թյուն-
նե րի հա մար հա վա սար դաշ տի ստեղ ծու մը կխ թա նի Հա յաս տա նում ձեռ նար կա տի րու թյան զար-
գաց մա նը: Սա կնպաս տի գոր ծու նե ու թյան թա փան ցիկ և վս տա հե լի դաշ տի ձևա վոր մա նը, սե փա-
կա նու թյան ի րա վունք նե րի ի նս տի տու տի ուժե ղաց մա նը: 

Հ նա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման պա կաս. Հա յաս տա նի ա ճի հե ռա նկար ներն ան խու սա-
փե լի ո րեն կապ ված են ար տա հան ման հետ: Այ նուա մե նայ նիվ, հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ-
ման թույլ կա րո ղու թյուն նե րը սահ մա նա փա կում են այս աս պա րե զում ա ճի նե րու ժը: Խն դի րը հա-
տուկ ար դիա կա նու թյուն է ստա նում Մաք սային մի ու թյա նը ան դա մակ ցե լու հա մա տեքս տում, ո րի 
դեպ քում Հա յաս տա նը պետք է փոր ձի ա մե նաար դյու նա վետ կեր պով օգ տա գոր ծել ա ռաջ ե կող 
հնա րա վո րու թյուն նե րը:

 Միա չափ ֆի նան սա կան հա մա կարգ. տնտե սու թյան ա ճը սպա սար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
ունե նալ ար դյու նա վետ և դի վեր սի ֆի կաց ված ֆի նան սա կան հա մա կարգ: Ֆի նան սա վոր ման բազ-
մա զան գոր ծիք նե րի առ կա յու թյու նը ա ռանց քային է ար տադ րո ղա կա նու թյան կա յուն ա ճի և տնտե-
սա կան կա տա րո ղա կա նի բա րե լավ ման հա մար: 

Ն մա նա տիպ է ա կան բա րե փո խում ե րը պա հան ջում են ար դյու նա վետ և կա մային ա ռաջ նոր դու-
թյուն թե՛ հան րային, թե՛ մաս նա վոր ո լորտ նե րում: Միա տեղ ված ջան քե րի ար դյուն քում միայն հնա-
րա վոր կլի նի է ա կան նվա ճում եր ա պա հո վել: 
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ԱԱԿ Ա նդ րազ գային կոր պո րա ցիա ներ

ԱԱՀ Ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ

ԱՄԿ Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
ԱՄՆ ՄԶԳ Ա ՄՆ Մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն

ԱՊՀ Ան կախ Պե տու թյուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցու թյուն
ԱՎԾ Հա յաս տա նի ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն
ԲՀԱ Բացահայտված համեմատական առավելություն
ԿԱԵ Կենտ րո նա կան և Արևե լյան Եվ րո պա
ԿՄՍԴ Կր թու թյան մի ջազ գային ստան դարտ դա սա կար գում
ՀԲ ՀԶՑ Հա մաշ խար հային զար գաց ման ցու ցա նիշ ներ, Հա մաշ խար հային բանկ
ՀԿՀԿ Հիմ ա կան կա պի տա լի հա մա խառն կու տա կում
ՀՀ ԿԲ ՀՀ կենտ րո նա կան բանկ
ՀՀ ՏՄՊՊՀ ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղով
Հ ՆԱ Հա մա խառն նե րքին ար դյունք
ՀՊՃՀ Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րան
ՀՏՖ ՀՄԶ Հա մաշ խար հային տնտե սա կան ֆո րու մի Հա մաշ խար հային մրցու նա կու թյան 

զեկույց
ՄԱԿ Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն
ՄԱԿ ԱԱՎ ՄԱԿ-ի ապ րան քային ա ռևտ րի վի ճա կագ րու թյան տվյալ նե րի բա զա
ՄԱԿ Ա ԶՀ ՄԱԿ-ի ա ռևտ րի և զար գաց ման հա մա ժո ղով
ՄՓՄձ Միկ րո, փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն ներ
ՈւՎԿ ու նի վեր սալ վար կային կազ մա կեր պու թյուն ներ
ՏԹՎ տնտե սու թյան թի րա խային վի ճակ 
Վ ԶԵԲ վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ

ՏՀԶԿ տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն
ՏՀՏ տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիա ներ
ՏՏ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ
ՓՄձ ԶԱԿ Փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց ման ազ գային կենտ րոն
ՓՄձ Փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն ներ
ՕՈՒՆ Օ տա րերկ րյա ուղ ղա կի ներդրում եր
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ԱՄՆ ՄԶԳ կեն սա թո շա կային և աշ խա տու ժի շու կայի բա րե փոխ ման ծրա գիր 

Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն 

ԱՌ ԿԱ լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն. « Հա յաս տա նի բան կե րի կա տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րը», շարք 

Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ ադ րամ

 Գոր ծա տու նե րի հար ցում, Ի-վի Քոն սալ թինգ, 2011 

Եվ րոս տատ

 Հա մաշ խար հային բանկ, Գոր ծա րա րու թյան զե կույց, պարբերական

 Հա մաշ խար հային բանկ, Հա մաշ խար հային զար գաց ման ցու ցա նիշ ներ

 Հա մաշ խար հային բանկ, Ֆի նան սա կան զար գաց ման տվյալ նե րի ցանց

 Հա մաշ խար հային ներդրում ե րի զե կույց, պարբերական

 Հա մաշ խար հային տնտե սա կան ֆո րում

 Հա յաս տա նի ազ գային մրցու նա կու թյան զե կույց, «տնտե սու թյուն և ար ժեք ներ հե տա զո տա կան կենտ-
րոն», «Ի-վի Քոն սալ թինգ», շարք

 Հա յաս տա նի ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն 

Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան հա մաշ խար հային մի ու թյուն

ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյուն

ՀՀ կենտ րո նա կան բանկ

ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղով

ՀՀ մաք սային ծա ռա յու թյուն

ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղով

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյուն

 ՄԱԿ-ի՝ ապ րան քային ա ռևտ րի վի ճա կագ րու թյան տվյալ նե րի բա զա

 ՄԱԿ-ի՝ տնտե սա կան և սո ցիա լա կան հար ցե րի դե պար տա մենտ

 Միա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան՝ ա ռևտ րի և զար գաց ման հա մա ժո ղով

 ՆԱՍ ԴԱՔ ՕԷ ՄԷՔՍ ԱՐ ՄԵ ՆԻ Ա
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