
 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի 2018թ. գիտական և 

գիտակազմակերպական գործունեության հիմնական արդյունքների մասին 

 

1. Կարևորագույն արդյունքները  

«Ստվերային շրջանառությունների բացահայտման և հարկերը թաքցնելու 

հնարավորությունների սահմանափակման ուղիները ՀՀ-ում» թեմայի շրջանակներում 

(ղեկ.` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Լ.Հարությունյան) կատարված 

հետազոտության արդյունքում ցույց է տրվել, որ վերջին երկու տասնամյակներում 

աշխարհի տարբեր երկրների տնտեսագետների ուշադրությունը սևեռվել է «ստվերային 

տնտեսություն» կոչվող երևույթի վրա, քանի որ չկա մի երկիր, որի տնտեսական 

զարգացման ռազմավարության առաջնահերթությունների շարքում չլինի ստվերային 

տնտեսության բացահայտման և կրճատման հիմնախնդիրը: Թեմայի շրջանակներում 

հանգամանալից ներկայացվել է հարկային վարչարարության նոր մեխանիզմների և նոր 

կիրարկվող հարկային օրենսդրության ազդեցությունը պետական բյուջեի եկամուտների 

հավաքագրման, ստվերի, կոռուպցիոն ռիսկերի կրճատման վրա՝ շեշտադրում կատարելով 

հավասար մրցակցային պայմանների ապահովմանը, ինչպես նաև կատարվել են 

գործնական նշանակության հարցադրումներ, առաջադրվել են դրանց հնարավոր 

լուծումները: Ուսումնասիրությունները իրականացվել են ստվերային տնտեսության 

առաջացման և ընդլայնման պատճառների, տնտեսական և քաղաքական գործոնների 

բացահայտման, ստվերային տնտեսության ծավալների գնահատման և դրանց կրճատման 

ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումների մշակման համատեքստում:  

«Միջուկային էներգետիկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Հ.Ա.Մարկոսյան) 

միջուկային էներգետիկայի ոլորտի զարգացման միջազգային միտումների համակարգման 

արդյունքում ցույց է տրվել, որ ոլորտի զարգացման հեռանկարներն առկա 

տեխնոլոգիական զարգացումների պայմաններում խիստ կասկածելի են` 

պայմանավորված միջուկային վառելիքի առաջարկի կրճատման, օգտագործված 

միջուկային վառելիքի և միջուկային թափոնների վերամշակման տեխնոլոգիաների 

անկատարության և բացակայության, միջուկային թափոնների մշտական պահպանման 

պաշտոնապես գործող պահեստային տարածքների բացակայության, շահագործման 

հանձնվող նոր ռեակտորների թվի և վերականգնվող էներգիայի շահագործման 

ինքնարժեքի շարունակական անկման, ինչպես նաև մրցունակության բարձրացման և այլ 

գործոններով։ 

‹‹Արտահանման խթանման և ներմուծման փոխարինման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում›› 

թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Լ.Ն.Սարգսյան) հիմնավորվել է, որ ՀՀ-ում 

արտահանումը 2000-2016թթ. ունեցել է բավականին բարձր կենտրոնացվածություն. 4 

ապրանքախմբերի (թանկարժեք քարեր և մետաղներ, ոչ թանկարժեք մետաղներ, 

պատրաստի սնունդ, հանքահումքային ապրանքներ) միջինում բաժին էր ընկնում 

արտահանման 82.9%-ը: Հարկ է նշել, որ արտահանման մեջ գերակշռում է միջանկյալ 

հումքը, որի արտադրությունում ստեղծվող ավելացված արժեքի կշիռը խիստ 

սահմանափակ է և ենթակա է միջազգային գների նշանակալի տատանումներին, ինչն էլ 

ավելի է մեծացնում արտահանման խոցելիությունը: Առևտրային հաշվեկշռի պակասորդը 



2016թ. ՀՀ-ում կազմել է ՀՆԱ-ի ավելի քան 16%-ը, ինչը ցույց է տալիս արտաքին առևտրի 

զգալի անկատարությունը: 

2. Բազային ֆինանսավորմամբ ստացված արդյունքները 

«Ստվերային շրջանառությունների բացահայտման և հարկերը թաքցնելու 

հնարավորությունների սահմանափակման ուղիները ՀՀ-ում» թեմայի շրջանակներում 

(ղեկ.` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Լ.Հարությունյան) ցույց է տրվել, որ 

Հայաստանում որևէ պետական կառույցի կողմից ստվերային տնտեսության չափերի 

հանգամանալից գնահատում և խորը վերլուծություն դեռևս չի իրականացվել: Այսպես, 

գնահատման ուղղակի մեթոդների կիրառմամբ և առկա ռիսկերի բացահայտման միջոցով 

ստվերային գործունեության չափերը ըստ Պետական եկամուտների կոմիտեի 

գնահատականների 2016թ. դեկտեմբերի վերջին խոշոր հարկ վճարողների մոտ կազմել է 

48,8 տոկոս, իսկ ըստ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից կատարված 

գնահատումների՝ 35-40 տոկոս, որոնց գնահատումները հիմնականում կատարվում են 

անուղղակի մեթոդների կիրառմամբ: Սակայն որքան էլ բարդ է ստվերային տնտեսության 

չափերի գնահատումը, այն չափազանց կարևոր է ինչպես տնտեսական աճի 

վերլուծության, այնպես էլ տնտեսական քաղաքականության ուղղությունների 

սահմանման տեսանկյունից: Ստվերային տնտեսության իրական պատկերը 

հնարավորինս համակողմանիորեն ներկայացնելու, իրական գնահատականների, 

տնտեսության առանձնահատկությունների, ստվերի առաջացման նախապայմանների, 

գերակշռող տեսակի բացահայտման համար նպատակահարմար է չսահմանափակվել մեկ 

կամ երկու մեթոդների կիրառմամբ, այլ կիրառել կոմպլեքս մեթոդներ:  

«Միջուկային էներգետիկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Հ.Ա.Մարկոսյան) 

բացահայտվել են Հայաստանում միջուկային էներգետիկայի զարգացման փաստարկները, 

որոնց շարքում կարևոր նշանակություն ունեն տնտեսական տեսանկյունից միջուկային 

վառելիքի տեղափոխման մատչելիությունը, միջուկային էներգիայի համեմատաբար 

էժանությունը, երաշխավորված հզորությունը, էկոլոգիապես մաքրությունը, ինչպես նաև 

ոլորտի զարգացման խոչընդոտները, որոնց շարքում են վառելիքի ներկրվող բնույթը, 

միջուկային վթարների բացառման անհնարինության վիճակագրական հիմնավորումները, 

Հայկական ԱԷԿ–ի տեղադիրքը ահաբեկչության հետ կապված ռիսկերը, ԱԷԿ–ի 

բարոյական մաշվածություն ու նոր էներգաբլոկի շինարարության ֆինանսատնտեսական 

չլուծված խնդիրները, և այլն։ Հայաստանի համար ԱԷԿ ունենալու և չունենալու հարցը չի 

կարող սահմանափակվել միայն տնտեսական հիմնավորումներով։ ԱԷԿ–ի գոյությունը 

վկայում է Հայաստանի միջուկային պետության կարգավիճակը, որը մուտք ունի դեպի 

միջուկային պետությունների ակումբ։ Միջուկային ոլորտում ՀՀ քաղաքականությունը 

պետք է ուղղված լինի գործող էներգաբլոկների հուսալիության բարձրացմանն ու 

շահագործման ժամկետի երկարացմանը։  

‹‹Արտահանման խթանման և ներմուծման փոխարինման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում›› 

թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Լ.Ն.Սարգսյան) ՀՀ ՀՆԱ-ի, արտահանման և 

ներմուծման միջև կապի բացահայտման ռեգրեսիոն մոդելի վերլուծությունը թույլ է տվել 

եզրակացնել, որ արտահանման 1 ԱՄՆ դոլարով աճը հանգեցնում է ՀՆԱ 0.003 ԱՄՆ 

դոլարով աճի, իսկ ներմուծման 1 ԱՄՆ դոլարով աճը` ՀՆԱ 0.0015 ԱՄՆ դոլարով աճի: 

Արտահանման խթանման և ներմուծման փոխարինման համար հաշվարկվել են մի շարք 

համեմատական առավելությունների ցուցանիշներ, ինչի արդյունքում բացահայտվել է, որ 

«Ձուկ և խեցգետնավորներ, մանրուքներ և այլ ծովային անողնաշարավորներ», 

«Բանջարեղենի, պտուղների, ընկույզների և բույսերի մասերի վերամշակումից մթերք», 



«Ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիքներ և քացախ», «Ծխախոտ և ծխախոտի արդյունաբերական 

փոխարինողներ», «Հանքաքար, խարամ և մոխիր», «Բնական կամ արհեստական 

մարգարիտ, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ», «Սև 

մետաղներ», «Պղինձ և իրեր դրանից», «Ալյումին և իրեր դրանից», «Այլ ոչ թանկարժեք 

մետաղներ, մետաղակերամիկա, ապրանքներ դրանցից», «Ժամացույցներ և դրանց մասեր» 

ապրանքախմբերն ունեն բացահայտված համեմատական առավելություն, կարևոր 

նշանակություն ունեն արտահանման տեսանկյունից և նպաստում են ընթացիկ հաշվի 

պակասուրդի կրճատմանը: 

‹‹Գյուղատնտեսության ապահովագրության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում›› թեմայի 

շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Մ.Գ.Մանուչարյան) կատարված հետազոտությունները ցույց 

են տվել, որ ՀՀ գյուղատնտեսության ապահովագրության հիմնախնդիրների լուծումը 

ագրարային ոլորտի կայուն ու համաչափ զարգացման հիմնական նախապայմաններից է: 

Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսության ապահովագրության 

նկատմամբ պահանջարկը դեռևս մեծ չէ, ինչը բացատրվում է մի շարք հանգամանքներով, 

որոնցից կարելի է առանձնացնել գյուղմթերք արտադրողների վճարունակության ցածր 

մակարդակը: ՀՀ ագրարային հատվածում ապահովագրության համակարգի ներդրման 

գործընթացի դիտարկումների արդյունքում հիմնավորվել է, որ պետության 

աջակցությունը նշված համակարգի արդյունավետության հիմնական նախապայմաններից 

է: Այդ մոտեցումը պահանջում է օրենսդրորեն ամրագրել գյուղատնտեսության 

ապահովագրության 3 գլխավոր կողմերի՝ գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների 

(վերամշակողների), ապահովագրող ընկերությունների և պետության 

փոխհամագործակցության ձևերը, աջակցության ուղղությունները, չափերը և այլն: 

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության խթանման համալիր միջոցառումները ՀՀ-ում» 

թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Ս.Ա.Դալլաքյան) ցույց է տրվել, որ ՓՄՁ ոլորտում 

ֆինանսական խնդիրները լուծելու և արտահանման գործառնություններում փոքր և միջին 

բիզնեսն ակտիվացնելու, ինչպես նաև միջազգային շուկայում արտադրանքի 

մրցունակությունը մեծացնելու համար անհրաժեշտ է մշակել բանկերի և վարկային 

կազմակերպությունների` ՓՄՁ-ներին վարկեր տրամադրելու մեխանիզմներ` ընձեռելով 

արտոնյալ տոկոսադրույքներ` մասնակի կամ լրիվ մարման սկզբունքով, ինչպես նաև 

մշակել հումքին և նյութերին վերաբերող մաքսատուրքերը արտոնյալ գանձելու ծրագիր, որ 

ներմուծվում են՝ արտահանման նկատառումով ապրանքների արտադրության համար: 

Կարևորվել է ՓՄՁ ֆինանսավորման հասանելիության դյուրացումը, մասնավորապես, 

նորաստեղծ ձեռնարկությունների ու գյուղմթերք արտադրողների համար` լիզինգային 

ֆինանսավորման հասանելիությունը, որը կարող է լինել բանկային ֆինանսավորման 

այլընտրանք:  

‹‹Տրանսֆերային գնագոյացման առանձին գործընթացների առավել արդյունավետ 

համագործակցության հարթակի ձևավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում›› թեմայի 

շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ., դոցենտ Ք.Յու.Բաղդասարյան) կատարված 

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ տրանսֆերտային գնագոյացման առումով ԵՏՄ 

երկրներում վերահսկվող գործարքների սահմանումները գրեթե նույնական են, սակայն 

այդ երկրներում տարբեր կերպ են սահմանազատում չվերահսկվող և վերահսկվող 

գործարքները, հետևաբար՝ նաև տրանսֆերային գնագոյացման կանոնները: 

Տրանսֆերային գնագոյացման մասին օրենքը ՀՀ հարկատուների համար կարող է 

առաջացնել լրացուցիչ պարտավորություններ, սակայն նման կանոնների ներդրումն 

օտարերկրյա ներդրողների կողմից դրականորեն է ընկալվում: Արտասահմանցի 

գործարարները ցանկանում են վստահ լինել, որ գործարքի երկու կողմերում էլ հարկային 



մարմինների կողմից գործում են միատեսակ մոտեցումներ, իսկ գործարքում կիրառվող 

գները շուկայական են և արդարացի:  

 «ՀՀ ռազմարդյունաբերության նորարարական զարգացման կլաստերային 

մեխանիզմները» թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ., դոցենտ Գ.Է.Հարությունյան) 

օրենսդրաիրավական դաշտի անկատարությունը ներկայացվել է որպես Հայաստանում 

ռազմարդյունաբերության ոլորտում կլաստերացման գործընթացին խոչընդոտող 

հիմնական գործոններից մեկը, որի առնչությամբ առաջարկվել է 

«Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» ՀՀ օրենքում վերաշարադրել 

«ռազմատեխնիկական քաղաքականություն», «ռազմարդյունաբերական գործունեություն» 

և «ռազմարդյունաբերական կլաստեր» հասկացությունների բնորոշումները։ 

Ռազմարդյունաբերության ոլորտում կլաստերացման գործընթացների հիմնական 

խոչընդոտ դիտելով տեղեկատվական ասիմետրիան, տնտեսության տարբեր հատվածների 

միջև արդյունավետ կապերի բացակայությունը և արտադրական տարբեր ոլորտների միջև 

թույլ փոխկապվածությունը` առաջարկվել է մասնակիորեն ազատականացնել 

ռազմարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումը:  

 

3. Թեմատիկ ֆինանսավորմամբ ստացված արդյունքները  

«Ռազմաարդյունաբերության նորարարական զարգացման հնարավորությունները 

Հայաստանում» պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմայի շրջանակներում 

(ղեկ.` տ.գ.թ., դոցենտ Գ.Է.Հարությունյան) GMM (Generalized method of moments) 

մոմենտների ընդհանրացված մեթոդով հետազոտվել է ռազմական ծախսերի և 

տնտեսական աճի միջև փոխկապվածությունը երկու խումբ` Արևելյան Եվրոպայի 

հետխորհրդային (Հայաստան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելառուս, Մոլդովա, Ադրբեջան, 

Վրաստան) և փոքր բաց տնտեսություն ունեցող երկրների (Հայաստան, Իսրայել, 

Հարավային Կորեա, Սինգապուր, Թայվան, Շվեյցարիա, Ֆինլանդիա) համար։ «Force Field» 

վերլուծության և «Stakeholder» վերլուծության «Power/Interest» մատրիցի միջոցով, ինչպես 

նաև՝ մոդիֆիկացված SWOT-վերլուծության եղանակով գնահատվել է Հայաստանում 

ռազմարդյունաբերության զարգացման ներուժը։  

 

4. Կիրառական աշխատանքների արդյունքները  

«Ստվերային շրջանառությունների բացահայտման և հարկերը թաքցնելու 

հնարավորությունների սահմանափակման ուղիները ՀՀ-ում» թեմայի շրջանակներում 

(ղեկ.` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Լ.Հարությունյան) կատարված 

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վերջին տարիներին հարկեր/ՀՆԱ 

հարաբերակցությունը գրեթե չի փոխվել (2017թ-ին կազմել է 21.1 տոկոս, 2018թ-ին՝ 21.6 

տոկոս, 2019թ-ին կանխատեսվում է 20.7 տոկոս), որը վկայում է, որ ստվերային 

տնտեսության ծավալների զգալի նվազում կամ հարկային վարչարարության բարելավում 

տեղի չի ունեցել և չի ակնկալվում, հետևաբար ստվերի կրճատման միջոցառումների 

վերլուծությունը իրականացվել է պետական կառավարման համակարգի 

արդյունավետության բարձրացման, օրենսդրական նորմերի պատշաճ կիրառման 

ուղղություններով: Խնդրի ուսումնասիրության շրջանակներում ստվերայնության 

առաջացման դրդապատճառները ներկայացվել են ըստ տարբեր գործոնների՝ ըստ 

տնտեսության ճյուղերի, ըստ կազմակերպության չափերի, ըստ առկա ռիսկերի, ըստ 

օրենսդրական և վարչարարության համակարգում առկա խնդիրների և այլն: 

Առաջադրված հարցադրումների շուրջ տրվել են կիրառական առաջարկություններ: 

Ներկայացվել են ՀՀ-ի ստվերային տնտեսությունը կարգավորող մեխանիզմներ` ազգային-



պետական շահերի, տնտեսական անվտանգության ապահովման նպատակներին 

համապատասխան, օրինապահ հարկ վճարողների գործունեությանը չխոչընդոտելու, 

ինչպես նաև ստվերում գտնվողների բացահայտման արդյունավետության բարձրացման 

ուղղությամբ:  

 «Միջուկային էներգետիկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Հ.Ա.Մարկոսյան) 

կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում 

նպատակահարմար չէ ձեռնարկել ԱԷԿ նոր էներգաբլոկի շինարարությունը, քանի որ 

ամբողջ աշխարհում միջուկային էլեկտրակայանների շինարարության ընթացքը 

բնութագրվում է ինչպես նախահաշվի անընդհատ աճով, այնպես էլ ժամկետների 

չպահպանմամբ։ Նոր միջուկային էներգաբլոկների շինարարությունն ամբողջ աշխարհում 

կրճատվում է, ինչը հստակ ցույց է տալիս դրանց նկատմամբ տնտեսական 

հետաքրքրվածության անկումը։ 2016թ. ամբողջ աշխարհում մեկնարկել են 3 նոր 

միջուկային ռեակտորի շինարարության աշխատանքներ (Չինաստան` 2, Պակիստան` 1), 

2017թ.–ին` ընդամենը 1 (Հնդկաստան)։  

‹‹Արտահանման խթանման և ներմուծման փոխարինման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում›› 

թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Լ.Ն.Սարգսյան) կատարված հետազոտությունները 

վկայում են մրցունակ արտադրանք թողարկելուն զուգահեռ դրա արտահանմանն 

օժանդակող մեխանիզմներ մշակելու անհրաժեշտության մասին: Այդ նպատակով 

հիմնավորվել է արտերկրում հայկական ներկայացուցչությունների ցանցի ընդլայնման, 

որակի երաշխիք հանդիսացող ապրանքային նշանի ձեռքբերման և արտասահմանյան 

շուկաներում հնարավոր բոլոր մարկետինգային միջոցներով դրա հետևողական 

տարածման, միջազգային տոնավաճառներին և ցուցահանդեսներին մասնակցության 

անհրաժեշտությունը: Առաջարկվել է ՀՀ արտահանող կազմակերպություններին 

աջակցելու նպատակով ստեղծել ՀՀ արտահանման հարթակ, որտեղ 

կազմակերպությունների գրանցումը կլինի կամավոր և մատչելի անդամավճարի 

պայմանով: Արտահանման հատվածում գրանցվող կազմակերպությունները այնտեղ 

կներկայացնեն իրենց արտադրատեսականին, իսկ հարթակի առաջմղման գործառույթը 

կդրվի տարբեր երկրներում գործող ՀՀ առևտրային ներկայացուցչությունների վրա: 

‹‹Գյուղատնտեսության ապահովագրության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում›› թեմայի 

շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ. Մ.Գ.Մանուչարյան) կատարված հետազոտությունները 

վկայում են, որ ապահովագրական գործուն համակարգի ներդրման հիմնական 

նախապայմանը գյուղատնտեսության ապահովագրական ռիսկերի համապարփակ 

գնահատումն է, որին համահունչ առաջարկվել է պետական միջոցների հաշվին 

ապահովագրական ռիսկերի համատարած գնահատման ծրագրերի իրականացումը: 

Հաշվի առնելով գյուղատնտեսության ապահովագրության գործուն համակարգի 

ներդրման ծախսատարությունն ու գործընթացի խթանումը սահմանափակող գործոնները՝ 

այն պետք է իրականացվի փուլային եղանակով: Գյուղատնտեսության 

ապահովագրության ներդրման համար անհրաժեշտ և պարտադիր պայման է որոշակի 

տարածքներում, խոշոր տնտեսություններում, առանձին համայնքներում իրականացնել 

փորձնական (պիլոտային) ապահովագրական ծրագրեր, մասնավորապես կապված 

սահմանափակ ռիսկերի հետ:  

 «ՀՀ ռազմարդյունաբերության նորարարական զարգացման կլաստերային 

մեխանիզմները» թեմայի շրջանակներում (ղեկ.` տ.գ.թ., դոցենտ Գ.Է.Հարությունյան) 

առաջարկվել է պետության կողմից նախաձեռնել ռազմաարդյունաբերական կլաստերների 

ձևավորման քայլեր միաժամանակ ՀՀ մի քանի տարածաշրջաններում, մասնավորապես 



Գյումրիում՝ որպես կլաստերի միջուկ դիտարկելով Ավիավերանորոգման զորամասը (կամ 

Ավիավերանորոգման գործարանը), Հրազդանում՝ «Պատնեշ ՓԲԸ»-ն, Եղվարդում՝ «65-րդ 

ռազմական գործարանը», Գորիսում՝ «Գորիսի Գամմա» ԲԲԸ-ն): Կլաստերների նման 

առաջարկները հիմնավորված են արտադրական, գիտակրթական, տրանսպորտային 

ենթակառուցվածքների առկայությամբ, հարակից և սպասարկող ճյուղերի (թեև 

սակավաթիվ) առկայությամբ, տարածքային զարգացման անհամաչափությունների 

հարթեցման պահանջով: 

 

5. 2018 թ. հրապարակումների ցանկը  

Մենագրություններ  

1. Հարությունյան Գ.Է., Ռազմարդյունաբերություն. գերակայություններ, 

հնարավորություններ, հեռանկարներ, Ե., «Լիմուշ» հրատ., 2018, 234 էջ: 

2. Հարությունյան Վ.Լ., Հայաստանի Հանրապետությունում ստվերային տնտեսության 

պատճառների վերլուծություն, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 230 էջ: 

3. Սարինյան Ռ.Ն., Հարությունյան Վ.Լ., Հայ տնտեսագիտական մտքի երկու դարը. 

գիտակենսագրական հանրագիտարան (Ձ-Ֆ): Երկու գրքով, Գիրք II, Ե., ՀՀ ԳԱԱ 

«Գիտություն» հրատ., 2018, 424 էջ: 

4. ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական և 

գիտակազմակերպչական գործունեության հիմնական արդյունքները (2007-2017թթ.): 

Կազմող՝ Վ.Լ.Հարությունյան, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2018, 352 էջ: 

5. «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» գիտ. հոդվածների ժողովածու - 2018» մաս I, ՀՀ ԳԱԱ 

Մ.Քոթանյանի անվ ՏԻ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 312 էջ: 

6. «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» գիտ. հոդվածների ժողովածու - 2018» մաս II, ՀՀ ԳԱԱ 

Մ.Քոթանյանի անվ ՏԻ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 304 էջ: 

7. «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» գիտ. հոդվածների ժողովածու (Գիրքը նվիրվում է ՀՀ ԳԱԱ 

հիմնադրման 75-ամյակին, 1943-2018), ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. ՏԻ: Պատ. խմբագիր  ̀

Վ. Լ. Հարությունյան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 280 էջ: 

8. 2017թ. գիտահետազոտական աշխատանքների կիրառական արդյունքները, գիտ. 

խմբագիր` Վ.Հարությունյան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. ՏԻ, 2018, 104 էջ: 

9. Հարությունյան Վ.Լ., Սարինյան Ռ.Ն., ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի 

հետազոտական ուղին, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 152 էջ: 

10. Габриелян Б.В., Управление персоналом, Е., Авторское издание, 2018, 253 с. 

11. Даллакян С.А., Трудовая миграция в Республике Армения (2006-2017гг.), 

Миграционные потоки и регулирования трудовой миграции, LAP LAMBERT Academic 

Publishing RU, 2018, Литва, 57с. 

 

Հոդվածներ 

1. Բեգլարյան Մ.Ա., Հարկային կառավարման հիմնախնդիրները փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության ոլորտում, Ե., «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների 1(652) 

հունվար-ապրիլ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 215-224: 

2. Բեգլարյան Մ.Ա., Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական կառավարման 

առաջնահերթությունները, Ե., «Հանրային կառավարում», № 1-2, 2018, էջ 139-148: 

3. Դալլաքյան Ս.Ա., Սարգսյան Ս.Հ., ՀՀ-ից արտագնա միգրանտների մեկնման 
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ժողովածուում 

113. Բաղդասարյան Ք.Յու., Կյուրեղյան Ա.Մ., Մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

ազդեցությունը գործարար միջավայրի վրա, էջ 68-74: 

114. Բաղդասարյան Ք.Յու., Պետրոսյան Լ.Մ., Ստվերային տնտեսության գնահատման 

մոտեցումները միկրոմակարդակում, էջ 74-80: 

115. Բաղդասարյան Ք.Յու., Փարսադանյան Տ.Ս., Տրանսֆերային գնագոյացման 

մեխանիզմները և դրանց ներդրման մոտեցումները ՀՀ-ում, էջ 80-91: 

116. Բայադյան Ա.Հ., Բայադյան Ա.Ա., ՀՀ համախառն ներքին արդյունքի և պետական 

պարտքի դինամիկ փոփոխությունների վերլուծությունը, էջ 91-98: 

117. Գրիգորյան Դ.Հ., ՀՀ-ի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, 

էջ 98-107: 

118. Կյուրեղյան Ա.Մ., ՀՀ սոցիալ-տնտեսական գործընթացների կառավարման 

արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ գործարար միջավայրի բարեփոխման 

գերակայությունների համատեքստում, էջ 107-113: 

119. Հարությունյան Դ.Վ., Հարկային օրենսդրության ձևավորման ու բարեփոխման 

էվոլյուցիան ակցիզային հարկի մասով, էջ 113-124: 

120. Հարությունյան Դ.Վ., Հարկային օրենսդրության ձևավորման ու բարեփոխման 

էվոլյուցիան ավելացված արժեքի հարկի մասով, էջ 124-141: 

121. Հարությունյան Վ.Լ. Թամազյան Ա.Ռ., Ստվերային շրջանառության ոլորտներն ու 

բնագավառները և դրանց ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա, էջ 13-25: 

122. Հարությունյան Վ.Լ. Թամազյան Ա.Ռ., Ստվերային շրջանառության կրճատման 

ուղղությամբ օրենսդրական դաշտի բարելավման մոտեցումներն ու միջոցառումները, էջ 



25-41: 

123. Մակարյան Ա.Ռ., Ներմուծման դերը երկրների տնտեսական աճի ապահովման 

գործում, էջ 172-182: 

124. Մակարյան Ա.Ռ., Տնտեսական աճի վրա ներմուծման ազդեցության մեխանիզմները 

ՀՀ-ում, էջ 182-192: 

125. Շահինյան Տ.Վ., Բանկային ծառայությունների տնտեսական բովանդակությունն ու 

դերը ժամանակակից առևտրային բանկերում, էջ 192-201: 

126. Շահինյան Տ.Վ., ՀՀ բանկային ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը, էջ 201-209: 

127. Ջալալյան Ք.Վ., ՀՀ ներդրումային միջավայրի իրավաօրենսդրական դաշտի 

վերլուծություն, էջ 209-218: 

128. Ջավադյան Մ.Ս., Բանկային գործունեության ռեսուրսատարողության 

արդյունավետության գնահատման մոտեցումները, էջ 218-229: 

129. Սարգսյան Ա.Տ., Իրացվելիության ռիսկը և դրա կարգավորումը բանկերում, էջ 229-

241: 

130. Սարգսյան Ա.Տ., ՀՀ առևտրային բանկերի պասիվների կառուցվածքի 

վերլուծությունը, էջ 241-250: 

131. Սարգսյան Լ.Ն., Արտահանումը որպես տնտեսական աճի հիմնական գործոն ՀՀ-ում, 

էջ 250-263: 

132. Սարինյան Ռ.Ն., «Ազնիվ գիտության օգուտները» Նիկողայոս Զորայանի 

հայեցությամբ, էջ 293-295: 

133. Սարինյան Ռ.Ն., Ստեփանոս Նազարյան (տնտեսագիտական մտորումներ), էջ 295-

305: 

134. Քարդումյան Ն.Գ., ՀՀ հարկային բեռը միջազգային վարկանիշներում, էջ 263-272: 

 

Հոդվածները հրատարակվել են «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի 
հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում գիտ. հոդվածների ժողովածու- 
2018»-ում, մաս II, Ե., ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ ՏԻ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 
304 էջ» ժողովածուում 

135. Ազատյան Լ.Ս., Ներդրումային միջավայրի ձևավորման դերն ու նշանակությունը 

գյուղատնտեսության ոլորտում, էջ 24-30: 

136. Ալոյան Ռ.Ս., Ռիսկերի դասակարգումը և դրանց կառավարման փուլերը, էջ 30-40: 

137. Բաբայան Է.Ա., Գևորգյան Ա.Ա., Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության խթանման 

քաղաքականության կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում, էջ 40-51: 

138. Բայադյան Ա.Հ., ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների զարգացման միտումները 

և դրանց գործունեության վերլուծությունը, էջ 13-24: 

139. Գաբրիելյան Բ.Վ., Չոբանյան Մ.Ա., Կադրային արդի խնդիրները պետական 

ծառայության համակարգում, էջ 170-182: 

140. Գալստյան Ա.Մ., Շարունակական մասնագիտական զարգացման արդի 

մարտահրավերները, էջ 182-189: 

141. Գրիգորյան Դ.Հ., Աղքատության պատկերը ՀՀ-ում, էջ 189-200: 

142. Դալլաքյան Ս.Ա., Միջազգային միգրացիոն հոսքերը և դրանց բացասական ու 

դրական հետևանքները, էջ 200-217: 

143. Զախարյան Ա.Գ., Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության խթանման 

հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, էջ 51-64: 

144. Զատիկյան Ա.Թ., Ինովացիոն գործունեության հարկային խթանումների 

առանձնահատկությունները արտասահմանյան երկրներում, էջ 64-77: 



145. Զաքարյան Ա.Ե., Առաքելյան Կ.Հ., Հայաստանի բնական շինանյութերի ռեսուրսային 

ցիկլերի զարգացման տնտեսական խնդիրները և ինովացիոն առանձնահատկությունները, 

էջ 77-84: 

146. Իսահակյան Ռ.Կ., Մարդկային կապիտալի որակական կորուստները Հայաստանի 

Հանրապետության հանրակրթության ոլորտում, էջ 210-217: 

147. Հարությունյան Գ.Է., Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում կլաստերային 

զարգացման արտերկրյա փորձը, էջ 84-98: 

148. Մանուչարյան Մ.Գ., ՀՀ ապահովագրական համակարգի զարգացման փուլերը և 

առկա իրավիճակը, էջ 98-112: 

149. Մարկոսյան Հ.Ա., Միջուկային անվտանգությունն ու դրա կարգավորումն 

աշխարհում և Հայաստանում, էջ 217-227: 

150. Մարկոսյան Հ.Ա., Պետրոսյան Դ.Ա., Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի 

աղբյուրների ներուժն ու օգտագործման հեռանկարները, էջ 227-237: 

151. Պետրոսյան Լ.Մ., ՀՀ բնակչության կենսամակարդակի վրա ազդող գործոնների 

վերլուծությունը, էջ 261-267: 

152. Պողոսյան Շ.Պ., Լիզինգի ներդրման անհրաժեշտությունը և խոչընդոտները ՀՀ ՓՄՁ 

ոլորտում, էջ 135-144: 

153. Սարգսյան Լ.Ն., Հարությունյան Հ.Զ., Ժողովրդագրական արդի հիմնախնդիրները 

ՀՀ-ում, էջ 267-280: 

154. Փարսադանյան Տ.Ս., Էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ՀՀ-ում, էջ 280-292: 

 
Հոդվածները հրատարակվել են «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի 

հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. գիտ. հոդվածների ժողովածու 
(գիրքը նվիրվում է ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 75-ամյակին, 1943-2018), ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 
անվան ՏԻ: Պատ. խմբագիր` Վ. Լ. Հարությունյան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018 , 
280 էջ» ժողովածուում 

155. Բաղդասարյան Ք.Յու., Տրանսֆերային գնագոյացման մեխանիզմները օֆշորային 

գոտիներում վերահսկվող գործարքների վերլուծության համատեքստում, էջ 29-44: 

156. Գաբրիելյան Բ.Վ., Կազմակերպության անձնակազմի շահադրդման համակարգի 

ձևավորման հիմնահարցերի շուրջ, էջ 181-192: 

157. Գալստյան Ա.Մ., Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ոլորտում 

իրականացվող բարեփոխումները, էջ 192-203: 

158. Դալլաքյան Ս.Ա., Նորամուծական տնտեսության զարգացումը կլաստերացման 

համատեքստում, էջ 136-148: 

159. Իսահակյան Ռ.Կ., Զբոսաշրջության էվոլյուցիոն դրսևորումները և զարգացման 

նորարարական հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, էջ 203-215: 

160. Խաչատուրյան Ա.Վ., Նոր տնտեսական քաղաքականության անհրաժեշտությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, էջ 44-54: 

161. Կյուրեղյան Ա.Մ., ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակայությունները գործարար 

միջավայրի բարելավման համատեքստում, էջ 54-66: 

162. Մակարյան Ա.Ռ., Արտահանման խթանման նպատակով համապատասխան 

ոլորտների ընտրությունը և զբաղվածության քաղաքականության առաջնայնությունները 

ՀՀ-ում, էջ 66-80: 

163. Մանուչարյան Մ.Գ., Վարկավորման նշանակությունը ՀՀ ագրարային ոլորտի 

զարգացման գործում և դրա բարելավման ուղիները, էջ 148-460: 
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№ Կազմակերպությունը Թեմայի 

անվանում

ը 

Հիմնադրամի կամ 

կազմակերպությ

ան անվանումը 

Դրամաշնորհ

ի ժամկետը 

Ֆինանսավորման 

ծավալը ($, €, դր., руб.) 

Թեմայ

ի 

ղեկա-

վարը 

սկիզ

բ 

ավար

տ 

ընդհանո

ւր 

2018 թ. 

համար 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան 

տնտեսագիտության ինստիտուտ 
- - - - - - 

 

Աղյուսակ 7 

Կազմակերպության 2018թ. ֆինանսավորման ծավալները 
 

№ Կազմակերպությունը Բյուջե Արտաբյուջե Դրամաշնորհներ 

արտարժույթ 

($, €, руб.) 

արժույթի 

կուրսը 
դրամ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 

ինստիտուտ 
147857.6 4491.6 - - - 

 

Աղյուսակ 8 

ԳԱԱ գիտաշխատողների 2018թ. հրապարակումների ընդհանուր քանակը 
 

№ Կազմակերպությունը Մենագրություննե

ր, ժողովածուներ, 

գրքեր 

Ուսումնական 

ձեռնարկներ,  

դասագրքեր 

Հոդվածներ, 

զեկուցումներ 

Թեզիսներ 

Հանրա

-պետ. 

Արտա-

սահմ. 

Հանրա- 

պետ. 

Արտա- 

սահմ. 

Հանրա

պետ. 

Արտա- 

սահմ. 

Հանրա

պետ. 

Արտա- 

սահմ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 

ինստիտուտ 
10 1 - - 99 165 - 1 

 

Աղյուսակ 9 

Ասպիրանտների թվաքանակը 
 

№ 

 

Կազմակեր- 

պությունը 

Ասպիրանտների քանակն (այդ 

թվում` կանայք) առ 01.01.2018թ. 

Հաշվետու տարում 

ասպիրանտուրա են ընդունվել 

(այդ թվում` կանայք) 

ա/կ. ա/չկ. ա/կ. ա/չկ. 

1 2 3 4 5 6 

1 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 

ինստիտուտ 
5 (-) 13 (8) 1 (-) 5 (3) 

 

Աղյուսակ 10 

Տվյալներ մասնագիտական խորհուրդների վերաբերյալ 
 

№ 

 

Կազմակեր- 

պությունը 

Ատենա

խոսությ

ան 

խորհրդ

ի 

ծածկագ

իրը 

Մասնագիտ

ության 

ծածկագիրը 

և 

անվանումը 

Խորհրդի 

նախագահը, 

գիտքարտուղար

ը 

(գիտ.աստիճան, 

անուն, 

ազգանուն) 

2018թ. կազմակերպության 

աշխատակիցների կողմից 

պաշտպանված 

ատենախոսությունների 

թիվը 

դոկտորակ

ան 

թեկնածուակ

ան 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 

ինստիտուտ 
- - - - - 

 



Աղյուսակ 11 

Աշխատողների թվաքանակի ամփոփ տվյալներն առ 01.01.2019թ. 
 

№ Կազմակերպությունը Աշխատողն

երի 

ընդհանուր 

թիվը 

Գիտական 

աշխատող

ների 

ընդհանու

ր թիվը 

ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմ

իկոսներ 

ՀՀ ԳԱԱ 

թղթակից 

անդամն

եր 

Գիտությա

ն 

դոկտորնե

ր 

Գիտության 

թեկնածուն

եր 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան 

տնտեսագիտության ինստիտուտ 
50 38 1 1 3 22 

 



1. Основные результаты 

Исследование темы «Выявление теневого оборота и пути ограничения возможностей скрытия налогов в РА» (руководитель темы 

член. корр. НАН РА. д.э.н., профессор В.Л.Арутюнян) показало, что за последние два десятилетия внимание экономистов разных стран 

было сосредоточено на явлении, называемом «теневой экономикой», поскольку нет ни одной страны, приоритетом стратегии 

экономического развития которой не была бы проблема вскрытия и сокращения теневой экономики. В рамках темы было обстоятельно 

представлено влияние новых механизмов налогового администрирования и нового налогового законодательства на сбор доходов 

государственного бюджета, тени, снижение рисков коррупции, при этом подчеркивая необходимость обеспечения равных условий 

конкуренции, а также были рассмотрены как практические вопросы,  так и предложены их возможные решения. 

Исследования проводились в контексте разработки соответствующих мер по раскрытию причин возникновения и расширения 

теневой экономики и политических факторов,  оценки объемов теневой экономики и их сокращения.  

В рамках темы «Вопросы развития ядерной энергетики в Республике Армения» (руководитель темы к.э.н. А.А.Маркосян) в 

результате координации международных тенденций в развитии ядерной энергетики было показано, что перспективы развития сектора 

очень сомнительны в связи с текущими технологическими разработками, что обусловлено сокращением поставок ядерного топлива, 

несовершенством и отсутствием технологий использования ядерного топлива и ядерных отходов, отсутствием официально 

функционирующих хранилищ для постоянного хранения ядерных отходов, непрерывным снижением количества новых реакторов, 

которые будут введены в эксплуатацию, непрерывным снижением стоимости использования возобновляемых источников энергии, 

повышением конкурентоспособности и другими факторами.  

В рамках темы «Проблемы стимулирования экспорта и импортозамещения в РА» (руководитель темы к.э.н. Л.Н.Саргсян) 

обосновано, что экспорт в РА в 2000-2016 гг. имел довольно высокую степень концентрации на 4-ех видах товаров (драгоценные камни 

и металлы, недрагоценные металлы, готовая пища, горнодобывающая продукция), в среднем их доля составляла 82.9 % экспорта. Стоит 

отметить, что в экспорте доминирующим является промежуточное сырье, в производстве которого вес добавленной стоимости сильно 

ограничен и подвержен значительным колебаниям международных цен, что и увеличивает уязвимость экспорта. Дефицит торгового 

баланса в 2016 году в РА составил более чем 16 % ВВП, что свидетельствует о значительном несовершенстве внешней торговли. 

  

2.  Результаты, полученные базовым финансированием 

В рамках темы «Выявление теневого оборота и пути ограничения возможностей скрытия налогов в РА» (руководитель темы член. 

корр. НАН РА. д.э.н., профессор В.Л.Арутюнян) было показано, что в Армении глубокий анализ и достоверная оценка размеров теневой 

экономики не были осуществлены ни одной государственной структурой. Итак, использованием прямых методов оценки и путем 

выявления существующих рисков размеры теневой деятельности по оценкам Комитета государственных доходов в конце декабря 2016 

года у крупных налогоплательщиков составили 48.8%, а согласно оценкам различных международных организаций- 35-40%, которая 

проводится в основном использованием косвенных методов.  Насколько бы сложной не была оценка размера теневой экономики, она 



очень важна как для анализа экономического роста, так и с точки зрения определения направлений экономической политики. Для 

более всестороннего представления реальной картины теневой экономики, а также для выявления причин возникновения тени 

целесообразно не ограничиваться использованием одного или двух методов, а использовать комплекс методов.   

В рамках темы «Вопросы развития ядерной энергетики в Республике Армения» (руководитель темы к.э.н. А.А.Маркосян) были 

выявлены доводы развития ядерной энергетики, среди которых важное значение имеют доступность транспортировки ядерного топлива 

с экономической точки зрения, относительная дешевизна ядерной энергии, гарантированная мощность, экологическая чистота, а также 

преграды развития сферы, среди которых импортируемость ядерного топлива, статистическое обоснование исключения ядерных 

аварий, местоположение армянского АЭС, риски, связанные с терроризмом, моральная амортизация АЭС и нерешенные финансово-

экономические задачи строительства нового энергоблока и т.д. Для Армении вопрос о наличии или отсутствии АЭС не может 

ограничиваться только экономическими обоснованиями. Существование АЭС свидетельствует о статусе Армении как ядерного 

государства, которое имеет доступ в клуб ядерных государств. В ядерной сфере политика РА должна быть направлена на повышение 

надежности и продление жизненного цикла рабочих энергоблоков. 

В рамках темы «Стимулирование экспорта и проблемы импортозамещения в РА» (руководитель темы к.э.н. Л.Н.Саргсян) анализ 

регрессионной модели взаимосвязи между экспортом и импортом позволило заключить, что рост экспорта на 1 доллар США приводит к 

росту ВВП на 0.003 доллара, а рост импорта на 1 доллар-соответственно к росту ВВП на 0.0015 долларов. 

Для стимулирования экспорта и замещения импорта был рассчитан ряд сравнительных показателей, в результате чего выявилось, 

что «Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные»,  «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов и т.д.», 

«Безалкогольные и алкогольные напитки и уксус», «Табак и промышленные заменители табака», «Руды, шлак и зола», «Жемчуг, 

драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, бижутерия, монеты», «Черные металлы», «Медь и изделия из нее»,  

«Алюминий и изделия из него», «Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, изделия из них», «Часы и их части» товарные 

группы имеют идентифицированное сравнительное преимущество и они имеют важное значение с точки зрения экспорта и 

способствуют снижению дефицита текущего счета. 

Исследования, проведенные в рамках темы «Сельскохозяйственное страхование РА» (руководитель темы к.э.н. М.Г.Манучарян) 

показали, что решение проблем страхования сельского хозяйства в РА является основным условием устойчивого и сбалансированного 

развития аграрной сферы. Спрос на сельскохозяйственное страхование пока еще не высок, что объясняется многими обстоятельствами, 

из которых можно выделить низкий уровень платежеспособности производителей сельскохозяйственной продукции. В связи с этим в 

результате наблюдений внедрения системы сельскохозяйственного страхования было обосновано, что государственная поддержка 

является одной из основных предпосылок эффективности системы.  

В рамках темы «Комплексные меры стимулирования малого и среднего предпринимательства (МСП) в РА» (руководитель темы 

к.э.н. С.А.Даллакян) было показано, что в сфере МСП для решения финансовых задач и для активации малого и среднего бизнеса в 

экспорте страны, а также для повышения конкурентоспособности продукции на международном рынке следует разработать механизмы 



предоставления кредитов банками и кредитными учреждениями сфере МСП,  принципом полного или частичного погашения, а также 

разработать программу освобождения от таможенных пошлин на сырье и материалы, ввозимые с целью экспорта товаров.   

Исследования, проведенные в рамках темы «Проблемы формирования платформы для более эффективного сотрудничества в 

отдельных процессах трансфертного ценообразования» (руководитель темы к.э.н., доцент К.Ю.Багдасарян) показали, что определения 

транзакций, контролируемых в странах EЭС с точки зрения трансфертного ценообразования, почти идентичны, однако в этих странах 

по-разному  определяют контролируемые и не контролируемые транзакции, следовательно и правила трансфертного ценообразования. 

Закон трансфертного ценообразования для налогоплательщиков РА может вызвать дополнительные обязательства, но введение таких 

правил позитивно воспринимается иностранными инвесторами. Иностранные предприниматели хотят быть уверены, что  

для обеих сторон сделки налоговых органов имеют аналогичные подходы.  

В рамках темы «Кластерные механизмы инновационного развития в военной промышленности РА» (руководитель темы к.э.н., 

доцент. Г.Э.Арутюнян) несовершенство законодательной базы представлена как одна из основных препятствий на пути кластеризации в 

военной промышленности Армении, в связи с которым было предложено в законе РА «О военно-промышленном комплексе» 

переформулировать определения понятий «политика военной техники», «военно-промышленная деятельность» и «военно-

промышленный кластер». Основным препятствием для процессов кластеризации в военной промышленности является 

информационная асимметрия, отсутствие эффективных связей между различными секторами экономики. В связи с этим, было 

предложено частично либерализовать публикацию информации о военной промышленности. 

 

3. Полученные результаты тематического финансирования 

В рамках темы «Возможности инновационного развития в военной промышленности Армении» обобщенным методом моментов 

GMM (Generalized method of moments) исследована взаимосвязь между военными расходами и экономическим ростом для двух групп 

стран: восточно-европейские постсоветские страны (Армения, Россия, Украина, Белорусия, Грузия, Молдова, Азербайджан) и страны с 

небольшой открытой экономикой (Армения, Израиль, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Швейцария, Финляндия). С помощью «Force 

Field» анализа и матрицы «Power/Interest» «Stakeholder» анализа, а также методом модифицированного SWOT анализа был оценен 

потенциал развития военной промышленности в Армении.  

 

4. Результаты прикладных работ 

Исследования, проведенные в рамках темы «Выявление теневого оборота и пути ограничения возможностей скрытия налогов в 

РА»  (руководитель темы член.корр. НАН РА, д.э.н., профессор В.Л.Арутюнян) показали, что в последние годы отношение налогов/ВВП 

почти не изменилось (в 2017 году оно составило 21.1 %, 2018-ом-21.6, а в 2019 планируется 20.7 %), что свидетельствует о том, что 

значительное снижение теневой экономики или улучшение налогового администрирования не произошло и не планируется, 

следовательно, анализ мер по снижению тени был сделан по направлениям повышения эффективности системы государственного 



управления и надлежащего применение законодательных норм. В рамках исследования проблемы, причины возникновения тени 

представлены различными факторами: по отраслям экономики, в зависимости от размера организации, существующих рисков, проблем, 

существующих в законодательной и административной системе и т. д. В рамках поставленных вопросов даны прикладные 

рекомендации. Представлены механизмы урегулирования теневого сектора РА в соответствии с обеспечением экономической 

безопасности, национально-государственными интересами. 

Исследования, проведенные в рамках темы «Проблемы развития ядерной энергетики в Республике Армения» (руководитель темы 

к.э.н. А.А.Маркосян) показали, что в сфере ядерной энергетики нецелесообразно организовать строительство нового энергоблока АЭС, 

так как в целом мире процесс строительства ядерных электростанций характеризуется как непрерывным ростом сметы, так и 

несоблюдением сроков. Строительство новых ядерных энергоблоков во всем мире сокращается, что ясно показывает падение 

экономического интереса к ним. В 2016 году во всем мире стартовали работы строительства 3 новых ядерных реакторов (Китай-2, 

Пакистан-1), а в 2017ом-всего 1 (Индия).  

В рамках темы «Проблемы стимулирования экспорта и импортозамещения в РА» (руководитель темы к.э.н. Л.Н.Саргсян) 

исследования, проведенные параллельно выпуску конкурентоспособной продукции свидетельствуют о том, что необходимо разработать 

механизмы поддержки его экспорта. С этой целью было предложено расширение сети армянских представителей за рубежом, 

приобретение товарного знака, являющегося гарантией качества, и его последовательное распространение через все возможные 

маркетинговые методы на внешних рынках, необходимость участия в международных ярмарках и выставках.  

Предложено с целью поддержки экспортеров РА создать платформу экспорта РА, где регистрация организаций будет 

добровольной и с условием доступного членского взноса. Компании, зарегистрированные в экспортном секторе, представят свою 

продукцию там, а функцию продвижения платформы будут реализовывать коммерческие представители РА, действующих в разных 

странах. 

Проведенные исследования в рамках темы «Проблемы сельскохозяйственного страхования в РА» (руководитель темы к.э.н 

М.Г.Манучарян) свидетельствуют о том, что основным предпосылкам для внедрения работающей системы страхования является 

комплексная оценка рисков сельскохозяйственного страхования, в соответствии с которым было предложено внедрить комплексные 

программы оценки рисков за счет государственных средств. Учитывая затратность внедрения действующей системы 

сельскохозяйственного страхования и стимулирование процессов ограничивающих факторов, оно должно реализовываться поэтапно. 

Для внедрения сельскохозяйственного страхования необходимым и обязательным условием в определенных областях, в крупных 

хозяйствах, в отдельных регионах, является осуществление экспериментальных (пилотных) страховых программ, в частности связанные 

с ограниченными рисками.  

В рамках темы «Кластерные механизмы  

инновационного развития военной промышленности Армении» (руководитель темы к.э.н., доцент Г.Э.Арутюнян) предложено 

государством инициировать шаги по разработке военно-промышленного кластера одновременно в нескольких регионах Армении,  в 



частности в Гюмри, рассматривая как ядро кластера воинскую часть Авиационный ремонт (или завод Авиационный ремонт), в Раздане - 

ЗАО «Демонтаж», в Егварде - «65-ый военный завод», в Горисе - ОАО «Гамма Гориса». Такие предложения кластера обоснованы 

наличием промышленных, научно-образовательных, транспортных инфраструктур. 
 

1. The Most Important Results 
 

Within the scope of the Research project entitled “Approaches to Identifying Unreported Sales Revenue and Constraining the Chances for 

Tax Evasion Practices in the Republic of Armenia” (Research Team Leader: Vladimir Liparit Harutyunyan, Corresponding Member of the 

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of Sciences (Economics), professor) it has been shown that during the last two 

decades, scholars from various countries were focused on researching “informal and or/shadow economy” phenomenon, since among priorities of 

economic development of near each nation identification of the size of the shadow economy and the reduction thereof is stressed. The research, 

in details, provides the impact of new tax administration mechanisms and new tax code, in effect, on collecting the state budget revenues, 

reducing the size of the shadow economy, and minimizing corruption risks by stressing the importance of ensuring equal competitive conditions; 

various issues of practical implications have been discussed and addressed by providing possible solutions as well.  

The research has been carried out to identify the causes, economic and political facts that result in and explain the emergence of the 

informal sector and the growth of the size of the underground economy in the context of measuring the size of the shadow economy and 

elaborating respective measures to reduce the size of thereof.  

Within the scope of the Research project entitled “Issues on Developing Nuclear Energy in the Republic of Armenia” (Research Team 

Leader: Hayk Ashot Markosyan, Candidate of Sciences (Economics)), by structuring the global trends on developing nuclear energy sector it has 

been shown that the sector development perspectives under the conditions of current technology development are highly subjective and are 

under the doubt, associated with the decline in the supply of nuclear fuel, lack of and the quality of nuclear wastes’ processing technologies, and 

of nuclear fuel supplied; lack of storage facilities for permanent maintenance of nuclear wastes; constant decrease of the number of new reactors 

to be exploited, constant decrease of per unit cost while exploiting the renewable energy; competitiveness increase; and other factors. 

Within the scope of the research project entitled “Export Promotion and Import Substitution Issues in the Republic of Armenia” (Research 

Team Leader: Lilit Norayr Sargsyan, Ph.D. in Economics) it has been justified that exports of the Republic of Armenia was highly concentrated: 

the average share of 4 product groups (Precious stones and metals, Base metals and articles thereof, Products of prepare food, Mineral 

production) in the total exports amounted to 82.99% in the period 2000-2016. It is noteworthy to state that intermediary goods exports prevailed 

over the exports of other goods and the value added thereof created in the production is vulnerable to the changes in the global prices thereof. 

The trade deficit-to-GDP ratio of the Republic of Armenia comprised more than 16% in 2016 pinpointing the fact of significant trade imbalance. 

 

 



2. Results of the Projects with the State Funding 
 

Within the scope of the Research project entitled “Approaches to Identifying Unreported Sales Revenue and Constraining the Chances for 

Tax Evasion Practices in the Republic of Armenia” (Research Team Leader: Vladimir Liparit Harutyunyan, Corresponding Member of the 

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of Sciences (Economics), professor) it has been shown that no public 

institution in Armenia has thoroughly analyzed and measured the size of the shadow economy. By utilizing direct methods of measurement and 

identifying the current risks the calculations carried out by the State Revenue Committee of Armenia at the end of December 2016 show that the 

amount of Unreported Sales Revenues of large tax-payers comprise about 48.8%, and according to various estimates of the International 

Organizations that were mainly performed in accordance to indirect methods the above-stated amount varies from 35 to 40%. However, despite 

the fact how complicated it is to measure the size of the shadow economy, the estimates of the latter one are of high importance for both 

analyzing the economic growth and defining the directions of the economic policy. It is required not to be constrained with utilizing and 

applying a single or two methods and use multiple and/or complex ones instead in order to provide the real and comprehensive profile of the 

informal economy, to have real estimates, to identify the specifics of the economy, and the majority of cause-roots of the underground economy.  

Within the scope of the Research project entitled “Issues on Developing Nuclear Energy in the Republic of Armenia” (Research Team 

Leader: Hayk Ashot Markosyan, Candidate of Sciences (Economics)) the arguments on the developing the nuclear energy have been identified, 

and among them the affordability of transportation of nuclear fuel, comparatively low cost of the nuclear energy, guaranteed capacity, 

environmental cleanliness, and impediments to the development of the sector (among them are the import of the nuclear fuel, statistical 

substantiation of the impossibility of preventing the nuclear power accidents, risks associated with the terroristic attacks on the geographic 

location of the Armenian Nuclear Power Plant (NPP), outdated equipment of the NPP, and undressed financial and economic issues of 

constructing new energy block) as well are of high importance from the economic aspect.  For Armenia, the necessity of having or not having 

the NPP is not considered merely from the viewpoint of economic reasonability. The existence of the NPP states about the status of the nuclear 

state of Armenia that has an access to the club of nuclear nations. In the nuclear sector, the policy of Armenia needs to be channeled at 

increasing the reliability of the existing energy blocks and extending the exploitation period thereof.  

 Within the scope of the research project entitled “Export Promotion and Import Substitution Issues in the Republic of Armenia” (Research 

Team Leader: Lilit Norayr Sargsyan, Ph.D. in Economics) the results of the regression model constructed to identify the role of exports and 

imports in explaining the economic growth allows concluding that an increase of exports by 1 US dollar could cause an increase in the GDP by 

0.003 US dollars, while the same increase in the imports would cause an increase in GDP by 0.0015 US dollars. In order to identify the sectors of 

the economy for export promotion and import substitution various comparative advantage indices have been computed and it has been 

substantiated that in the case of the following product groups: Fish and crustaceans, mollusks and other aquatic invertebrates; Preparations of 

vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; Beverages, spirits and vinegar; Tobacco and manufactured tobacco substitutes; Ores, slag and ash; 

Natural or cultured pearls, precious or semiprecious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof; imitation 



jewelry; coin; Iron and steel; Copper and articles thereof; Aluminum and articles thereof; Other base metals; cermets; articles thereof; Clocks and 

watches and parts thereof, Armenia has a revealed comparative advantage in producing thereof and they are of high importance for exports and 

assist in reducing the current account deficit. 

Within the scope of the research project entitled “Issues of Agricultural Insurance in the Republic of Armenia” (Research Team Leader: 

Mery Gagik Manucharyan, Ph.D. in Economics) the research results showed that the issues of agricultural insurance to be addressed is one of the 

main preconditions that will ensure the sustainable and equitable development of the agriculture. The demand for agricultural insurance among 

farmers is not high enough and is explained by a couple of factors and among them, the following could be singled out: the low level of solvency 

of the producers of agricultural items. Based on the study of the processes of introducing the agricultural insurance system it has been justified 

that the State support to the given system is one of the preconditions for productivity growth.  

Within the scope of the research project entitled “Complex Measures to Stimulate the Small and Medium-sized Entrepreneurship in the 

Republic of Armenia” (Research Team Leader: Svetlana Arkadi Dallaqyan, Ph.D. in Economics) it has been shown that in order to address the 

issue of funding and/or access to finance for the SME sector and activate the participation of the SMEs in export-related transactions, and in 

order to increase the competitiveness of the goods produced domestically, it is required to design mechanisms aimed at providing loans to the 

SMEs by the commercial banks and loan organizations at the following principle: loans at preferential rates to be partially or fully covered, and 

mechanisms that assume preferential forms of collecting customs duties in the case of importing inputs and/or intermediary goods that are 

imported and used in producing goods to be exported. Make the access to loans more affordable has been stressed, namely for the newly 

established entities and those ones that are engaged in the processing of agricultural items by ensuring access to the leasing as an alternative to 

bank loans. 

Within the scope of the research project entitled “The Issues of Building a Platform for the Most Effective Cooperation on Separate 

Procedures of the Transfer Pricing in the Republic of Armenia” (Research Team Leader: Kristine Yuri Baghdasaryan, Ph.D. in Economics) the 

research results obtained show that the transfer pricing definitions applied and utilized in the EAEU member states are nearly identical however, 

the approaches to differentiating between controlled and non-controlled transactions vary, hence, the transfer pricing rule differs as well. The 

law on the Transfer Pricing could cause additional responsibility and obligations for taxpayers in the Republic of Armenia, however, the 

introduction of such procedures can be considered as a positive signal for attracting foreign investments. The foreign businessmen would like to 

be sure that for two parties engaged in a transaction similar approaches are applied by tax authorities, and the transaction prices are the market 

and fair prices. 

Within the scope of the research project entitled “The Cluster Mechanisms for Innovative Development of the Defense Industry in the 

Republic of Armenia” (Research Team Leader: Gayane Ernik Harutyunyan, Ph.D. in Economics, Associate Professor) the incompleteness of law 

has been considered as one of the major factors hindering the process of clusterization of the defense industry in Armenia, hence it has been 

proposed to rewrite the definitions of the “military-technical”, “defense industry activity”, and “defense industry cluster” terms in the law of the 

Republic of Armenia “On the Defense Industry Complex”. By considering the information asymmetry, lack of effective relations and 



partnerships among various sectors of the economy, and weak interconnectedness of various sectors of the industry as main impediments to the 

process of the clusterization of the defense industry, it has been proposed to partially liberalize the release of information on the defense 

industry. 

 

 

3. Results of the Thematic Projects with the State Funding 

 

Within the scope of the thematic research project with the State Funding, entitled “The Possibilities for Innovative Development of the 

Defense Industry in Armenia” (Research Team Leader: Gayane Ernik Harutyunyan, Ph.D. in Economics, Associate Professor) by applying the 

Generalized Method of Moments the nexus between the spending on defense and economic growth has been studied for two various groups of 

countries: East European and Post-Soviet nations (Armenia, Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Azerbaijan, Georgia) and small open economies 

(Armenia, Israel, South Korea, Singapore, Taiwan, Switzerland). By utilizing Force Field and Stakeholder analysis methods, Power/Interest 

matrix, and modified method of performing the SWOT analysis, the development potential of the defense industry in Armenia has been 

estimated.  

 

 

4. Applied Research Results 

 

Within the scope of the Research project entitled “Approaches to Identifying Unreported Sales Revenue and Constraining the Chances for 

Tax Evasion Practices in the Republic of Armenia” (Research Team Leader: Vladimir Liparit Harutyunyan, Corresponding Member of the 

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of Sciences (Economics), professor) the studies conducted showed that the tax 

revenue-to-GDP ratio almost has not been changed in the recent years (21.1% in 2017, 21.6% in 2018 and 20.7% is predicted for 2019), which 

means that the significant reduction of the size of the shadow economy or improvement of the tax administration hasn’t been reported so far and 

is not expected, therefore, the analysis of the measures aimed at reducing the size of the shadow economy has been carried out focused on 

enhancing the effectiveness of public administration as well as proper enforcement of legal norms.  

In the framework of the studying the main purpose of the research, the main  cause-roots of the shadow economy were presented and 

classified in accordance with different variables and factors such as the industries of the economy, the size of company, current risks, and 

problems in legal and administration system, and etc. Applied research recommendations have been made in relation to the formulated research 

questions. Furthermore, specific mechanisms have been proposed to regulate the shadow economy in accordance with ensuring the goals of the 

state-national interests, and national security, and without hindering the activities of the law-obedient taxpayers, and increasing the 

effectiveness of identifying those companies that operate, do business (partially or fully) in the informal sector of the economy.   



Within the scope of the Research project entitled “Issues on Developing Nuclear Energy in the Republic of Armenia” (Research Team 

Leader: Hayk Ashot Markosyan, Candidate of Sciences (Economics)) the studies conducted show that it is not expedient to build a new energy 

block of the Armenian Nuclear Power Plant, since the global trends on constructing the NPPs is characterized by constantly increasing estimated 

budget and non-compliance with deadlines. The construction of new nuclear blocks in the world is reducing, which shows the decay of 

economic interest towards the sector. In 2016, the construction of 3 reactors was launched (one in Pakistan and two in China), while in 2017 

only the construction of one block was launched in India.  

Within the scope of the research project entitled “Export Promotion and Import Substitution Issues in the Republic of Armenia” (Research 

Team Leader: Lilit Norayr Sargsyan, Ph.D. in Economics) the finding obtained state that along with producing competitive items the studies 

prove the necessity to elaborate specific mechanisms that would promote the exports thereof. For that purpose the expansion of the Armenian 

trade representations abroad has been proposed as well as the necessity to obtain trademark certifying the quality and the promotion thereof 

through all the possible marketing channels along with the participation in different fairs has been substantiated. It was also proposed to create 

the export platform of the Republic of Armenia to support the exporting firms of the Republic of Armenia, where the registration of the firms 

will be voluntary and with low membership fee. The exporting firms will present their assortment in the mentioned platform, while the trade 

representation of Armenia will be in charge of promoting the platform.  

Within the scope of the research project entitled “Issues of Agricultural Insurance in the Republic of Armenia” (Research Team Leader: 

Mery Gagik Manucharyan, Ph.D. in Economics) the studied conducted prove that the main precondition for introducing a viable insurance 

system is the comprehensive assessment of agricultural risks. For that purpose, it has been proposed to carry out comprehensive risk assessment 

programs at the expense of the state budget. Considering the costliness of introducing a viable agricultural insurance system, and the factors that 

hinder the promotion of this process, it should be implemented by stage by stage (and or gradual) approach. The implementation of experimental 

(pilot) programs in large economies and specific regions is considered a required and necessary precondition before introducing the agricultural 

insurance system, namely with respect to specific number of risks. In the Republic of Armenia, it is appropriate to commence the insurance of 

agriculture with insuring the risk of thunderstorms.  

Within the scope of the research project entitled “The Cluster Mechanisms for Innovative Development of the Defense Industry in the 

Republic of Armenia” (Research Team Leader: Gayane Ernik Harutyunyan, Ph.D. in Economics, Associate Professor) it has been proposed that 

the Government needs to initiate respective steps aimed at creating defense industry clusters simultaneously in several regions of the Republic of 

Armenia, namely by considering the Defense Aviation Repair and Maintenance Military Unit (or Defense Aviation Repair and Maintenance 

Plant) as the core of the cluster in Gyumri; with Patnesh CJSC being the core in Hrazadan; considering the 65th military factory CJSC as the core 

in Yeghvard; while Goris Gamma OJSC being considered as the core of the cluster in Goris. The initiation of clusters are justified and are based 

on the availability of the respective industrial, science and education, and transportation infrastructure, related and supporting industries 

(although limited), and on the demand for making the development of the regions more equitable.  

 


