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      Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում (գիտական հոդվածների ժողովածու – 2021) / ՀՀ ԳԱԱ 

Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ: Պատ. խմբագիր` 
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Ժողովածուն իր արծարծումների մեջ կարող է օգտակար լինել էկոնոմիկայի տար-

բեր ոլորտների հիմնախնդիրների լուծման համար, քանի որ այնտեղ տեղ գտած հոդ-

վածները բազմաոլորտ են և ընդգրկում են գիտական չորս ուղղություններ, և, որ ամենա-

կարևորն է, բոլոր հոդվածները իրենց մեջ պարունակում են գիտական նորույթներ, 

որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են «Ժողովածուի գիտական նորույթները» խո-

րագրի տակ: Ժողովածուն ընդհանուր առմամբ և այդ գիտական նորույթները մասնավո-

րապես կարող են օգնել իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմիններին հանրապե-

տության տնտեսության մեջ առկա և հոդվածագիրների կողմից նախանշված հիմնա-

խնդիրներին համակարգային լուծում տալու գործում: 

Ժողովածուն գիտական ուղեցույց է գիտությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցողների՝ 

գիտաշխատողների, հայցորդների, ասպիրանտների, ինչպես նաև բուհերի դասախոսա-

կան անձնակազմի համար: 
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Սիրելի ընթերցող, Ձեր դատին է ներկայացվում ինստիտուտի գործունեու-

թյան վերջին 15 տարիների գիտական հոդվածների թվով 20-րդ հոբելյանական 
ժողովածուն, որն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք ներկայաց-
վում են ստորև. 

1. «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստա-
նի Հանրապետությունում» խորագրով գիտական հոդվածների ժողովածուն ունի 
բացառիկ կիրառական նշանակություն և արդիական առաջարկությունների 
միտվածություն։ «Ժողովածուի գիտական նորույթները» խորագրի տակ ամփոփ-
ված և ներկայացված են ժողովածուի 44 գիտական նորույթները (որոնք, ըստ 
էության կազմում են ժողովածուի սերուցքը և կիրառական նշանակություն 
ունեն Հայաստանի տնտեսության համար)։  

2. Ժողովածուում ներկայացված գիտական հոդվածները և, մասնավորա-
պես, գիտական նորույթները հնարավորություն են ստեղծում համակարգային 
լուծում տալու տնտեսությունում առաջացած հիմնախնդիրներին։ 

3. Ժողովածուն գիտական ուղեցույց է հանդիսանում իշխանության օրենս-
դիր և գործադիր մարմինների տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, 
գիտությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցողների, ինչպես նաև բուհերի դասա-
խոսական անձնակազմի համար։ 

4. Գիտական հոդվածների վերնագրերը, ամփոփագրերը (200-300 բառ), բա-
նալի բառերը (8-10 բառ) և գիտական նորույթները ներկայացված են երեք լեզու-
ներով (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), որը հնարավորություն է տալիս ժողովա-
ծուի մասին պատկերացում կազմելու նաև ռուսալեզու և անգլիալեզու ընթեր-
ցողներին։ 

5. Ժողովածուների հրապարակման պրակտիկայում առաջին անգամ գոր-
ծածության մեջ է դրվել գիտական հոդվածների վերնագրերը, ամփոփագրերը, 
բանալի բառերը և գիտական նորույթները երեք լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն, 
անգլերեն) ներկայացման նոր մշակույթը ՀՀ-ում, որը գործարկվեց ինստիտուտի 
20-րդ հոբելյանական ժողովածուի հրապարակման ընթացքում։ 

6. Ժողովածուում հայկական իրականությունում առաջին անգամ հոդված-
ների գիտական նորույթներն ամփոփված և ներկայացված են առանձնացված 
ձևով` «Ժողովածուի գիտական նորույթները» խորագրի ներքո, իսկ ս/թ սեպտեմ-
բերին ինստիտուտի կազմակերպած գիտական նստաշրջանի գիտական զեկու-
ցումներից մեկը նվիրվել է ժողովածուի գիտական նորույթների գործարկման 
ոլորտներին, որն ավելի է հեշտացնում իշխանության օրենսդիր և գործադիր 
մարմինների գործը։ 

7. Ժողովածուի գիտական հոդվածները, գիտական նորույթները ժողովա-
ծուում ներկայացված են գիտահանրամատչելի լեզվով` հասկանալի ոչ միայն 
տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող պատասխանատուների հա-
մար, այլև շարքային քաղաքացիների համար, քանի որ դրանք համահունչ են 
նրանց հոգուն ու մտքին և կդառնան նրանց սեփականությունը բոլոր իմաստուն 
խոսքերի պես, ինչպես, օրինակ, Հրանտ Մաթևոսյանի «սերմացու գողացող 
մկներ», «թուխսը գողացող աղվես» բառակապակցությունն են: 
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Уважаемый читатель, на ваше обсуждение представлен 20-ый  юбилейный 

сборник научных статей за последние 15 лет деятельности института, имеющий 

ряд особенностей, которые представлены ниже. 

1. Сборник научных статей «Современные проблемы социально-экономи-

ческого развития Республики Армения» имеет исключительное прикладное значение 

и тенденцию к практическим предложениям. В рубрике «Научные новшества 

сборника» обобщены 44 научных новшества (которые, собственно, представляют 

основную сущность сборника и имеют практическое значение для экономики 

Армении). 

2. Представленные в сборнике научные статьи - в частности, научные нов-

шества - дают возможность системно решать проблемы, возникающие в эконо-

мике. 

3. Сборник представляет собой руководство для различных структурных под-

разделений законодательной и исполнительной власти, для желающих заниматься 

наукой, а также для профессорско-преподавательского состава вуз-ов. 

4. Названия научных статей, аннотации (200-300 слов), ключевые слова (8-10 

слов) и научная новизна представлены на трех языках (армянский, русский, английс-

кий), что дает представление о сборнике для русскоязычных и англоязычных чита-

телей. 

5. Впервые в практику публикации сборников, названий научных статей, анно-

таций, ключевых слов и научных новшеств были введены на трех языках (армянс-

ком, русском, английском), представляют новую культуру в Армении, которая заро-

дилась во время публикации юбилейного сборника. 

6. В сборнике, впервые в армянской действительности, научные новшества 

статей обобщены и  представленны в отдельном виде, под названием «Научные 

новшества сборника», а в сентябре сего года один из докладов на научном 

симпозиуме будет посвящен этим научным новшествам сборника, для облегчения 

работы законодательных и исполнительных органов государственной власти.  

7. Научные статьи сборника, научные новшества представлены в сборнике на 

доступном научно-популярном языке, понятном не только респондентам, реализую-

щим экономическую политику, но и рядовым гражданам, поскольку они созвучны их 

душе и разуму и станут их собственностью, как и все мудрые слова, например, 

фразы Гранта Матевосяна «мыши воруют семена», а «лисы воруют кур». 
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Dear reader, the 20th, anniversary collection summarizing scientific articles of the 

last 15 years of the Institute’s activity is presented to your court. It has number of features, 

which are presented below: 

1. “The Contemporary Issues of Social and Economic Development in the Republic 

of Armenia” scientific journal has an exceptional applied value and a tendency to current 

proposals. The 44 scientific novelties (which, in fact, make up the cream of the journal and 

are of applied importance for the Armenian economy) are summarized and presented 

under the topic of “Scientific Novelties of the Journal”.  

2. The scientific articles presented in the journal, and particularly, the scientific 

novelties create the possibility of a systematic solution to problems that have arisen in the 

economy. 

3. The journal is a scientific guide for various structural divisions of legislative and 

executive authorities, for those who are willing to be in science as well as for the 

universities' teaching staff.  

4. The titles, abstracts (200-300 words), keywords (8-10 words) and the scientific 

novelties of the scientific articles are presented in three languages (Armenian, Russian, 

English), which makes it possible for Russian-speaking and English-speaking readers to 

get an idea about the journal. 

5. The new culture of presenting the scientific articles’ titles, abstracts, keywords, 

and scientific novelties in three languages (Armenian, Russian, English), has been 

introduced for the first time in the practice of journals publishing. It was introduced in the 

process of publishing the 20th, anniversary journal of the Institute. 

6. In the journal, for the first time in Armenian reality, the scientific novelties of 

articles are summarized and presented in a highlighted form under the heading the 

“Scientific Novelties of the Journal”. And in September of this year, one of the scientific 

reports of the scientific session organized by the Institute was devoted to the areas of 

launching scientific novelties of the collection, which facilitates the work of legislative and 

executive authorities.  

7. The journal’s scientific articles, scientific novelties are presented in a popular 

scientific language-clear not only for those responsible for economic policy, but also for 

ordinary citizens, as they are in tune with their spirit and mind and will become their 

property like all wise words, such as, for example, the phrases of Hrant Matevosyan 

“mice,  stealing seeds”, “fox, stealing a chicken”. 
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ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,  
տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Հոդվածը ստացվել է` 01.02.2021,  գրախոսվել է` 30.03.2021 

 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական 

խորհրդի որոշմամբ լույս է տեսել «Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղի-

ները Հայաստանում» գիտական հոդվածների ժողովածուն (Երևան, 2020, 472 էջ), 

որն ամփոփում է 20-րդ դարում «տնտեսական հրաշքներ» իրականացրած եվրո-

պական (Գերմանիա, Իտալիա, Իռլանդիա, Իսպանիա, Ֆինլանդիա, Լեհաստան, 

Իսլանդիա), ասիական, խաղաղօվկիանոսյան (Չինաստան, Սինգապուր, Ճապո-

նիա, Մալայզիա, Ինդոնեզիա, Հարավային Կորեա, Հնդկաստան) և այլ տարա-

ծաշրջանների (Վրաստան, Իսրայել) ավելի քան 2 տասնյակ պետությունների 

առաջավոր փորձը և ընթերցողին հնարավորություն է տալիս առանց տարբեր 

էլեկտրոնային կամ տպագիր աղբյուրների դիմելու տեղեկություն ստանալու 

վերջին 70 տարիներին տարբեր երկրներում իրականացված և այդ երկրների 

տնտեսական կյանքի վրա էական ազդեցություն թողած արմատական բարեփո-

խումների պատճառների, ընթացքի և արդյունքների մասին: Դրանցում կիրառ-

ված գործիքակազմերն ու հիմնուղիները օգտակար և ուսանելի կարող են լինել 

Հայաստանի գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների համար, այդ պատճառով 

էլ ստորև ընդհանուր գծերով ներկայացվում են «տնտեսական հրաշք» իրակա-

նացրած առանձին երկրների հիմնուղիներից ու գործիքակազմերից ամենակա-

րևորները. 

1. Սինգապուրի «տնտեսական հրաշքից» արժանահիշատակ է հակակո-

ռուպցիոն գործողությունների լայնածավալ և արդյունավետ կազմակերպումը։ 

2. Ճապոնական «տնտեսական հրաշքից» (որը համեմատում են Ջորջ Մար-

շալի պլանի հետ) արժանահիշատակ են. 

2.1.  ճապոնացիների աշխատասիրությունը և կարգապահությունը, որոնք 

էլ ճապոնացիների ֆենոմենն են, 

2.2. ճապոնական մենեջմենթի ներդրումը, որի էությունն այն է, որ պետական 

և ազգային նպատակներին հասնելու համար ճապոնացին անձնական շահը 

զոհաբերում է հանուն պետության և ազգի, 

2.3. որոշումների կայացման գործընթացի համաձայնեցման սկզբունքի ներ-

դրումը, երբ ընդունված որոշումը բխում է բոլորի շահերից, և դրա համար պա-

տասխանատվությունն ընկնում է ոչ թե մեկի, այլ բոլորի վրա, ինչը չի կարող 

հանգեցնել ընդվզումների ու սթրեսների, 
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2.4. բնակչության խնայողությունների ուղղորդումը դեպի կապիտալի շու-

կաներ ներդրումների նպատակով ակտիվացնել բաժնեմասային ֆինանսավոր-

ման մշակույթը, ինչի արդյունքում երկիրն արձանագրում է լրացուցիչ տնտե-

սական աճ։ Այդպես եղավ նաև Չիլիում։ 

3. Ինդոնեզիայի «տնտեսական հրաշքի» փորձից արժանահիշատակ է այն, 

որ երկրում արգելվեց չմշակված հանքաքարի արտահանումը, ինչը խթանեց 

ներդրումների ներհոսքը և շահադրդեց մեծ գումարներ ներդնելու վերամշակող 

գործարանների շինարարության մեջ։ 

4. Բնական ռեսուրսները սահմանադրորեն ընդմիշտ ժողովրդին ընդհա-

նուր սեփականության իրավունքով ամրագրելը, ինչպես եղավ Իսլանդիայում։ 

5. Պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել հայրենասիրության, միասնա-

կանության և թիմային ոգու բարձրացմանը (ինչպես եղավ Իսրայելում), ինչն էլ 

հրեաների ֆենոմենն է։ 

Անհրաժեշտ է խթանել թվայնացված տնտեսության զարգացումը և բարձ-

րացնել ուսման հարգը այնպես, ինչպես Հարավային Կորեայում և Չինաստանում։ 
«Տնտեսական հրաշքների» վերոնշյալ առաջավոր փորձի վկայակոչմամբ 

հանդերձ անհրաժեշտ է արձանագրել, որ հայ ազգային հավաքականությունը 

հնարավորություն կտա իրագործելու «տնտեսական հրաշք», եթե հաշվի առնվեն 

Հայաստանի առավելություններն ու թերությունները, քանի որ յուրաքանչյուր 

երկիր իր առանձնահատկություններն ունի, և միշտ չէ, որ այլ երկրների ձեռ-

նարկած միջոցառումները որևէ երկրում ճշգրտորեն կրկնելը հնարավոր է, կամ 

այն նույնքան արդյունավետ կլինի։ Բայց արտերկրյա առաջավոր փորձի օգտա-

գործումը, անկասկած, տնտեսության մեջ դրական տեղաշարժեր արձանագրելու 

առումով կարող է շատ արդյունավետ լինել։ 

Ուստի մեծ է հավանականությունը, որ նշված առաջարկությունների հաշ-

վառումն ու գործարկումը դրական տեղաշարժեր կառաջացնեն ՀՀ տնտեսության 

մեջ։ Հայ ազգն ունի իրեն բնորոշ արժեհամակարգ (մենթալիտետ), պրպտուն 

մտքի տեր, ստեղծագործ մտածողությամբ որդիներ և դուստրեր, բավականին 

արտաքին ներուժ (Սփյուռք)։ Մեզ պետք չէ դառնալ ո´չ Նոր Սինգապուր, ո´չ 

Նոր Ճապոնիա, ո´չ Նոր Իսրայել։ Մեզ պետք է դառնալ Նոր Հայաստան` առավել 

արդիական, ազատ ու հզոր։ 

«Տնտեսական հրաշք» իրականացրած երկրների փորձը վկայում է, որ նրանց 

տնտեսության վերելքի ժամանակաշրջանը փակ տեղեկատվական համակարգե-

րի դարաշրջան էր, երբ չկային համացանց և գլոբալացում, երբ նորագույն տեխնո-

լոգիաների հնացման ցիկլերը 10-15 տարի էին, այլ ոչ թե 2-3, ինչպես հիմա։ Սա 

մեծ առավելություն էր տալիս այն ժամանակ իրականացվող տնտեսական ռե-

ֆորմներին և ներդրումների արդարացվածությանը: Արդի աշխարհը փոխվել է, 

փոխվել են նաև խաղի կանոններն ու ներքին բաղադրիչները, աճում են տեխնո-

լոգիական բարդ բևեռացումը և դրա ստացման ֆինանսական ու գիտական գինը: 

Ավելին, նախկին «տնտեսական հրաշքի» որոշ երկրներ այսօր կառուցվածքային 

խոր ճգնաժամ են ապրում, քանի որ տնտեսական աճի նախկինում հաջողված մո-

դելները դժվարությամբ են հարմարվում գլոբալացման ներկա ժամանակաշրջանին:  
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Բոլորիս խնդիրն է փոխել հայ ժողովրդի մտածողությունն ու հոգեբանու-

թյունը: Գաղտնիք չէ, որ ժամանակակից աշխարհում տնտեսության մեջ կարևոր 

գործոններ են դառնում հոգեբանությունը և տրամադրությունը: Փաստենք, որ 

«ճապոնական տնտեսական հրաշքը» տեղի ունեցավ շնորհիվ ճապոնացիների 

մտածողության փոփոխության, այն էլ կապիտուլյացիայի ենթարկված ճապոնա-

կան պետության տնտեսության մեջ: 

Ահավասիկ, մենք այսօր կանգնած ենք հայ մարդու մտածելակերպը փոխելու 

գերխնդրի առջև։ Սակավահող Հայաստանի հողերի զգալի մասը չի մշակվում, չի 

նվազում աղքատության մակարդակը, և շատ հաճախ հայ մարդը իր խնդիրների 

լուծման նպատակով, ցավոք, բռնում է արտագաղթի ճամփան:  

Մենք պետք է դասեր քաղենք նաև պատմությունից: Բոլորին քաջ հայտնի է 

ռադիո և հեռուստահաղորդավար, ծագումով հրեա Յուրի Լևիտանի անուրա-

նալի վաստակը Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում. նա կա-

րողացավ իր հզոր ձայնով, ձայնի մոգական ուժով ու հիպնոսի շնորհիվ խորա-

պես ազդել խորհրդային ժողովրդի մտածելակերպի վրա և ոգեկոչել դեպի հաղ-

թանակ: Ի դեպ, նա Մոսկվայից ընդամենը 2 հաղորդում է ունեցել. առաջինը, երբ 

սկսվել է պատերազմը, և երկրորդը, երբ Գերմանիան կապիտուլյացիայի է են-

թարկվել, իսկ նրա մյուս հաղորդումները Սովետական Միության տարբեր վայ-

րերից էին, քանի որ Հիտլերի հետախույզները նրան ոչնչացնելու ցուցում ունեին: 

Ուսանելի է Յուրի Լևիտանի փորձը: Հաջողության հասնելու համար պետք է 

փոխել հայ ժողովրդի մտածելակերպը` ներգրավելով նաև գրականագետների, 

լեզվաբանների ու գրողների ստեղծագործական ողջ ներուժը: Այլ կերպ ասած` 

հայ ժողովրդի մտավոր սերուցքը՝ բոլոր նրանց, ում համար թանկ են հայոց 

պետականությունը և հայ ժողովրդի ճակատագիրը: 21-րդ դարում սա՛ է հայ ժո-

ղովրդի ամենամեծ մարտահրավերը:  

Մենք պարտադրված ենք այս փորձությո´ւնն էլ հաղթահարելու:  

Ստեղծված իրավիճակում մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս մեր գործով և հնա-

րավորությամբ պետք է բազմապատկենք սեփական ջանքերը հայոց պետակա-

նության ամրապնդման և բարգավաճման ուղղությամբ: Չմտածված, անհեռա-

նկարային քայլ անելու իրավունք այլևս չունենք, քանզի յուրաքանչյուր սխալ 

քայլ թանկ է նստում հասարակական կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտի վրա՝ 

սկսած կենցաղային հարցերից մինչև պետական սահմանի պաշտպանություն:  

«Տնտեսական հրաշքներ» տեղի են ունեցել պատերազմներում ջախջախիչ 

պարտություն կրած և կապիտուլյացիայի ենթարկված այնպիսի երկրներում, 

ինչպիսիք են ֆաշիստական Գերմանիան և Ճապոնիան: Հետպատերազմյան 

առաջին տարիներին Գերմանիան զբաղված էր հաշվարկներով, համաձայն 

որոնց` յուրաքանչյուր շնչին բաժին էր ընկնում հինգ տարին մեկ՝ մեկ ափսե, 

տասներկու տարին մեկ՝ մեկ զույգ կոշիկ, հիսուն տարին մեկ` մեկ կոստյում և 

այլն: Եվ այն միտքը, թե վիճակագրական տվյալների միջոցով կարելի է որոշել 

ազգի ճակատագիրը ապագայի հեռանկարներով, հերքեց ու ժխտեց երկրում 

«տնտեսական հրաշքի» իրագործման հեղինակ Լյուդվիգ Էրհարդը: Իսկ Հայաս-

տանի Հանրապետությունը 44-օրյա պատերազմում կրած պարտությունից հետո 
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ավելի բարվոք վիճակում է գտնվում, քան ֆաշիստական Գերմանիան էր կապի-

տուլյացիայի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո: Ուղղակի Հայաստանին 

անհրաժեշտ է ունենալ հայ Էրհարդ կամ հրավիրված հայտնի տնտեսագետ, ինչ-

պես վարվեցին Իսլանդիայում՝ հրավիրելով Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Պոլ 

Կրուգմանին, Չիլիում և այլուր: 

Ինչպես մեղուներն են ծաղիկներից նեկտար հավաքում, այնպես էլ «տնտե-

սական հրաշքների» փորձը ուսումնասիրող խմբերն են գրքերից, գիտական հոդ-

վածներից ու կայքերից երկու տասնյակ երկրների փորձը վերցրել և կիրառական 

առաջարկություններ արել Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք գործար-

կելու ուղիների վերաբերյալ: Ընդ որում դրանք ժողովածուում ներկայացված են 

գիտահանրամատչելի լեզվով՝ հասկանալի ոչ միայն տնտեսական քաղաքակա-

նություն իրականացնող պատասխանատուների, այլև շարքային քաղաքացիների 

համար, քանի որ դրանք համահունչ են քաղաքացիների հոգուն ու մտքին և 

կդառնան նրանց սեփականությունը բոլոր իմաստուն խոսքերի պես, ինչպես, 

օրինակ, Հրանտ Մաթևոսյանի «սերմացու գողացող մկներ», «թուխս գողացող 

աղվես» բառակապակցություններն են: Այլ կերպ ասած՝ ժողովածուում փորձ է 

արվել տնտեսագիտությունը բարձրացնել արվեստի մակարդակի, այն է՝ կատա-

րելության: 

«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

մասին» ՀՀ օրենքի (ընդունված է 04.04.2011 թ.՚՚) 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ ակա-

դեմիան գիտական գործունեության գծով ՀՀ կառավարության պաշտոնական 

խորհրդատուն է, որի առաջարկները քննարկում են ՀՀ կառավարությունը և 

պետական կառավարման համապատասխան մարմինները, ինչին էլ նպատա-

կաուղղված է եղել ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի նախորդ 15 տա-

րիների գիտահետազոտական գործունեությունը: Արդյունքում ամեն տարի ՀՀ 

կառավարությանն են ներկայացվել բազմաթիվ ու բազմաբնույթ կիրառական 

առաջարկություններ, որոնցից երկուսը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի 

կառավարությունը բարձրացրել է օրենսդրական մակարդակի, մի մասն իր 

արտացոլումն է ստացել ՀՀ կառավարության ենթաօրենսդրական ակտերում, 

իսկ մի մասն էլ թեպետ նախորդ կառավարությունները հաշվի չեն առել, բայց 

դրանք չեն կորցրել իրենց արդիականությունը և կարող են օգտակար լինել գոր-

ծող կառավարությանը ռազմավարական խնդիրներ լուծելիս: 

Ժողովածուի վերջում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության 

ինստիտուտի տնօրենը «Վերջաբանի փոխարեն» հոդվածում ներկայացնում է 

կորոնավիրուսի հետ կապված մի քանի առանձնահատկություններ. 

 կորոնավիրուսի վնասակար հետևանքները փոքրիշատե համեմատելի 

կարող են լինել (դրա գնահատման ժամկետն էլ ասելը հնարավոր չէ) միայն հա-

մաշխարհային պատերազմների վնասակար հետևանքների հետ՝ չհաշված 

մարդկային կորուստները: Հեղինակը կիսում է այն տեսակետը, որ կորոնավի-

րուսի «շնորհիվ» մարդկությունը խուսափեց 3-րդ համաշխարհային պատերազ-

մից, որը մարդկային զոհերի առումով ավելի կորստաբեր կլիներ: Ճիշտ է, կորո-

նավիրուսն իսկական աղետ է համաշխարհային տնտեսության համար, որը 
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հայտնվել է կիսամեռ վիճակում, այդուհանդերձ համաշխարհային պատերազմի 

համեմատությամբ կորոնավիրուսը չարիքի փոքրագույնն է: Մարդկությունը 

ստիպված է սովորել ապրել կորոնավիրուսի հետ կողք կողքի՝ հետևելով նրա 

զարգացումներին ու իր առողջությանը և փորձելով առավելագույն օգուտներ 

քաղել ստեղծված իրավիճակից: 

 Եթե համաշխարհային պատերազմները մարդածին էին, ապա կորոնավի-

րուսի պատերազմը կամ, ավելի ճիշտ, աղետը մարդածին չէ, այլ աստվածածին 

է, և դա Աստծու պատասխանն է մարդկության գործած մեղքերին, որ նա իրա-

գործել է Աստծու կողմից ստեղծված մարդու և բնության նկատմամբ։  

Բոլորի համար պարզ է և հստակ, որ կորոնավիրուսին հաջորդելու է ֆի-

նանսատնտեսական խոր ճգնաժամը, որն ունենալու է ոչ թե տեղական կամ 

մայրցամաքային, այլ համաշխարհային բնույթ և ներառելու է սոցիալ-տնտե-

սական ու քաղաքական բոլոր ոլորտները, և միայն մարդկության հավաքական 

միտքը կարող է նվազեցնել այս աղետի բացասական հետևանքները։ Կարևորե-

լով ՀՀ տնտեսության վրա կորոնավիրուսի բացասական հետևանքները նվազեց-

նելու նպատակով ՀՀ կառավարության ձեռնարկած ու իրականացվող միջոցա-

ռումներն ու կարգավորումները՝ միաժամանակ հարկ եմ համարում բարձրա-

ձայնել, որ դրանք չպետք է նպատակաուղղված լինեն դեպի բանկերը, վարկային 

կազմակերպությունները և ապահովագրական ընկերությունները, քանի որ ՀՀ 

օրենքով ԱԱՀ-ից ազատելու միջոցով հարկային հսկայածավալ արտոնություն-

ներ են սահմանված ապահովագրական և վերապահովագրական ընկերություն-

ների (ներառյալ դրանց հետ կապված ապահովագրական միջնորդները և 

գործակալները) կողմից մատուցվող ծառայությունների, բանկերի ու վարկային 

կազմակերպությունների ֆինանսական հսկայածավալ գործառնությունների ու 

ծառայությունների նկատմամբ1: Օրենքում կատարված փոփոխությունների ար-

դյունքում ավելացվել են նաև բանկեր և վարկային կազմակերպություններ չհան-

դիսացող այլ անձանց կողմից վարկերի ու փոխառությունների տրամադրման 

գործարքները2: Եվ դա այն դեպքում, երբ Հայաստանում չկա մեկ այլ հարկատու, 

որը բանկերի և վարկային ու ապահովագրական կազմակերպությունների նման 

հնարավորություն ունենա իրականացնելու այդչափ շատ և բազմաբնույթ գոր-

ծառնություններ, և դրանց գրեթե լրիվ գործարքների ու մատուցվող ծառայու-

թյունների գծով սահմանված լինեն ԱԱՀ-ի արտոնություններ*: Դա նշանակում է, 

                                                            

1  «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, «Հարկեր, տուրքեր և վճարներ», առաջին մաս, 

Եր., 2009, էջ 137-139: 
2  Նույն տեղում։ 
*  Առիթի բերումով նկատեմ, որ դեռևս 2019 թ. նոյեմբերին կայացած գիտաժողովում մեր կողմից 

առաջարկվել է հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարել և դրանք օրենս-

դրական մակարդակի բարձրացնելու վերաբերյալ (տե՛ս Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ար-

դի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտական հոդվածների ժողովածու - 

2019), Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 464 էջ, էջ 21-33, գիրքը փոստային առաքմամբ 

ուղարկվել է ՀՀ ՊԵԿ-ին և տեղադրված է ինստիտուտի կայքում)։ Հենց այդ ենթատեքստում հարկ 

եմ համարում արձանագրել նաև, որ տարեկան 1 մլրդ դրամից ավելի շրջանառություն ունեցող 
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որ Հայաստանի օրենսդիր մարմինը ժամանակին չարդարացված ներողամիտ 

(ոչ պահանջկոտ) վերաբերմունք է դրսևորել բանկերի, վարկային ու ապահո-

վագրական կազմակերպությունների նկատմամբ և նրանց կողմից իրականաց-

վող հսկայածավալ ու բազմաբնույթ գործարքների ու մատուցվող ծառայություն-

ների համար հարկային արտոնություններ սահմանելով` չի արժևորել դրանք 

(հարկային արտոնությունը պետք է գին ունենա), քանի որ բանկերն ու վար-

կային կազմակերպությունները չունեն դրանց սահմանմամբ պայմանավորված 

պարտավորություններ։ Մինչդեռ հարկային արտոնությունները հնարավորություն 

են տալիս այդպիսի ծառայություններ ու գործարքներ իրականացնող կազմակեր-

պություններին (բանկեր, ապահովագրական ու վարկային կազմակերպություն-

ներ), ի հաշիվ բյուջեի, ստանալու լրացուցիչ եկամուտներ, որոնք «կերպարանա-

փոխվում» և հանդես են գալիս ծառայության վճարի ձևով, այսինքն` այն, ինչ 

բյուջեն չի ստանում որպես ԱԱՀ, նրանք ստանում են ծառայության վճարի ձևով: 

Ավելին, ներկայումս բանկերով, ապահովագրական ու վարկային կազմակեր-

պություններով որպես կապիտալ հիմնականում շրջանառվում են օլիգարխների 

գումարները, և իրականում ԱԱՀ-ի նշված արտոնությունը լրացուցիչ եկամուտ է 

բերում այդ մարդկանց և «ծառայում է» նրանց: Բացի դրանից, ՀՀ-ում ապահո-

վագրական բիզնեսի օբյեկտներ են դարձել, որպես կանոն, խոշոր գումարներ 

ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտները, քանի որ նրանք հնարավորություն ունեն 

օգտվելու այդպիսի մասնագիտական ծառայությունից, իսկ ապահովագրական 

ընկերությունները ստեղծվում են հիմնականում խոշոր գործարարների կողմից, 

և նույն անձին պատկանող գումարներն իր մի կազմակերպությունից անցնում 

են մյուսին` առանց ԱԱՀ-ով հարկվելու, ինչի արդյունքում հարուստն ավելի է 

հարստանում, իսկ աղքատը` ավելի աղքատանում: 

Հետևաբար` քանի դեռ քաղաքացիների ու տնտեսվարող սուբյեկտների գե-

րակշիռ մասը չունի ապահովագրական ծառայություններից օգտվելու ֆինան-

սական հնարավորություն, այդպիսի ծառայությունների գծով ԱԱՀ-ի հարկային 

արտոնությունների սահմանումը նպաստում է ապահովագրական ընկերու-

թյունների լրացուցիչ շահույթի ստացմանը ի հաշիվ բյուջեի: Ուստի արդարաց-

ված պետք է համարել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 15-րդ և 17-րդ կետերով սահմանված հարկային արտոնությունների 

ուժը կորցրած ճանաչելը։ 

Հայաստանի բանկերն այսպես կոչված առողջացման միջոցառումների կա-

րիք չունեն՝ շնորհիվ նաև հայ ժողովրդի այն հսկայական ավանդների, որոնք 

ցածր տոկոսադրույքներով տեղաբաշխված են բանկերում կամ, ավելի ճիշտ կլի-

                                                                                                                                                                     

տնտեսվարողների՝ հարկային ստուգողների կողմից այդքան շատ հարկային պարտավորու-

թյուններ, տույժեր ու տուգանքներ չէին արձանագրվի, և դրա արդյունքում էլ հարկային տեսուչ-

ներն այդքան ճչացող օրինական պարգևատրումներ չէին ստանա՝ առաջացնելով հասարակու-

թյան առանձին չիրազեկված շերտերի դժգոհությունը, եթե միջազգայնորեն ընդունված աուդիտ 

անցկացնելու նորմը (որի հասցեատերը ՀՀ ֆինանսների նախարարությունն է) ՀՀ կառավա-

րության որոշմամբ տարածվեր այդ տնտեսվարողների վրա: 
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նի ասել, ի պահ են տրված բանկերին։ Բավական է նշել, որ վերջին տասնամյա-

կում (2008-2018 թթ.) միջին տարեկան ավանդները կազմել են 585.13 մլրդ ՀՀ դրամ, 

իսկ արտարժութային ավանդները՝ 796.04 մլրդ ՀՀ դրամ, և դա այն դեպքում, երբ 

Հայաստանի միջին տարեկան անվանական ՀՆԱ-ն կազմել է 4,658,89 մլրդ դրամ, 

իսկ ավանդներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը` 29.651։ 

Ստացվում է, որ 3-րդ հանրապետության վերջին տասնամյակում հայ ժողո-

վուրդն ավելի շատ աշխատել է բանկերի սեփականատերերի համար, իսկ այդ 

ժամանակահատվածում ընդունված տնտեսական օրենքներն էլ ծառայեցվել են 

մարդկանց այդ խմբերի ու այդ տնտեսվարողների շահերին։ Ահա թե ինչու է ան-

հրաժեշտ վերանայել այդ ժամանակահատվածում ընդունված տնտեսական և 

մասնավորապես հարկային օրենքները։ 

Վերոնշյալները և այլ հանգամանքներ վերջին տասնամյակում մեծ օգուտ-

ներ են ապահովել բանկերի սեփականատերերին, բայց ոչ ավանդատուներին 

կամ պետությանն ու երկրի տնտեսությանը։ Այլ կերպ ասած՝ 3-րդ հանրապե-

տության վերջին տասնամյակը բանկերի սեփականատերերի համար եղել է 

«ոսկե տասնամյակ»` հետևյալ 2 պատճառներով. 

1. բանկերը հարկման դաշտում ունեցել են հսկայածավալ հարկային արտո-

նություններ, 

2. վերջին տասնամյակի միջին տարեկան ՀՆԱ-ի շուրջ 1/3-ի չափով ավան-

դատուներն ավանդի ձևով գումար են ի պահ տվել բանկերին` ապահովելով 

նրանց վարկային ռեսուրսներով, իսկ վերջիններս էլ որոշակի գործիքակազմերով 

վարկի ձևով դրանք տրամադրել են իրենց հաճախորդներին` իրավաբանական 

և ֆիզիկական անձանց` իրենց համար ապահովելով զգալի չափերի տոկոսային 

եկամուտներ, իսկ ազատ դրամական միջոցների սեփականատերերը, այսինքն` 

ավանդատուները, ավելի նվազ գումարներ են շահել։ Եվ դրա պատճառը եղել է 

այն, որ ազատ դրամական միջոցների մանր սեփականատերերը, այսինքն` ազ-

գաբնակչությունը, տարիներ շարունակ չի տիրապետել և այժմ էլ չի տիրապե-

տում ազատ դրամական միջոցների ներդրման ապահով և առավել եկամտաբեր 

ոլորտի, ինչպիսին է կապիտալի շուկան։ Իսկ այդ աշխատանքների կազմա-

կերպման հասցեատերը ՀՀ կենտրոնական բանկը կարող էր լինել, ինչպես նաև 

կառավարական և գիտական շրջանակները, որոնք իրենց գործիքակազմերով 

ավանդատուներին պետք է քաջալերեին` իրենց խնայած միջոցներն ուղղելու 

կապիտալի շուկաներ և ձևավորելու այդ մշակույթը ՀՀ-ում, որը, ի դեպ, Ճապո-

նիայում և Չիլիում «տնտեսական հրաշքի» բաղադրիչներից մեկն է։  

Եթե մտովի համեմատություններ անցկացնենք 90-ականների և հետվիրու-

սային շրջանի իրավիճակների միջև, ապա կտեսնենք, որ տարբերությունները 

մեծ չեն։ Հայտնի է, որ 90-ական թվականներին առանձին մարդիկ, ցածր գներով 

ձեռք բերելով ծանր կացության մեջ հայտնված մարդկանց սեփականաշնորհման 

սերտիֆիկատները, գնեցին հսկա գործարաններ` ձևավորելով օլիգարխիայի 

                                                            

1  https://databank.cba.am/ 
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խավը` իրեն բնորոշ բոլոր բացասական հետևանքներով (մենաշնորհների ձևա-

վորում, կաշառատվության զարգացում և այլն), երևույթներ, որոնց դեմ պետու-

թյունը հետագայում անզոր եղավ պայքարել կամ պայքարը տանում էր ոչ ար-

դյունավետ։ Ներկայումս Հայաստանը կանգնած է ավելի մեծ մարտահրավերի 

առջև, և «քամիները փչում են» բանկերի սեփականատերերի կողմից, քանի որ, 

մի կողմից, ավանդատուների հսկայական գումարները կենտրոնացված են բան-

կերում, իսկ մյուս կողմից էլ՝ շարժական ու անշարժ գույքի, ինչպես նաև արժե-

թղթերի գնանկումները պարարտ հող կարող են ստեղծել բանկիրների համար` 

ավանդատուների գումարներով ձեռք բերելու նրանց նշանակալի մասը և դառ-

նալու Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ի նշանակալի մասի սեփականա-

տերեր, որոնց երևի թե կարելի է անվանակոչել ոչ թե օլիգարխներ (ինչպես 

անում էին 90-ական թվականներին), այլ գերօլիգարխներ։ 

Վերը նշվածը վկայում է այն մասին, որ դրամավարկային և հարկաբյուջե-
տային քաղաքականություն իրականացնող պետական մարմինները հետվիրու-
սային շրջանում կարգավորումների առումով պետք է վերանայեն իրենց մոտե-
ցումները, որպեսզի Հայաստանում իշխանությունը «ավանդատուների աջակցու-
թյամբ» ժողովրդից չանցնի մի խումբ մարդկանց` հանձինս բանկերի սեփակա-
նատերերի և նրանց մենեջերների։ 

Հավելեմ նաև, որ այն միջոցառումներն ու կարգավորումները, որոնք ուղղվում 
են տնտեսության առողջացմանն ու ազգաբնակչության սոցիալական վիճակի 
բարելավմանը, իհարկե, քիչ չեն, և աշխարհի տարբեր երկրներում դրանք 
տարբեր ծավալներ ու դրսևորումներ են ունենում։ Բայց հարկ է խոստովանել, որ 
այդ միջոցառումների ու կարգավորումների տակ թաքնված հսկայածավալ ֆի-
նանսական միջոցներն ամբողջությամբ չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Այդ 
միջոցները հիմնականում սնում են բանկերին և մարսվում նրանց կողմից, քանի 
որ ժողովուրդները և տնտեսությունները «խաղալիք են դառնում բանկերի ու 
նրանց սեփականատերերի ձեռքին»։ Այդպիսին է բանկային համակարգի անա-
տոմիան կամ, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, թափանիվը (махина-ն)։ 
Ուստի առաջարկում եմ, որ պետությունները տնտեսություններն առողջացնելու 
և ազգաբնակչության վիճակը բարելավելու գործընթացներում բանկային գոր-
ծիքները փոխարինեն այլ գործիքներով, որպեսզի նվազագույն ծախսերով ստա-
նան առավելագույն արդյունք։ Իսկ որպես «այլ գործիքներ» առաջարկում եմ 
օգտագործել ու գործածել գանձապետական համակարգին տիպական և բնորոշ 
գործիքներ։ Ինչո՞ւ, որովհետև, օրինակ, Հայաստանում գանձապետական համա-
կարգը իր գոյության 25-ամյա գործունեության ընթացքում ցույց է տվել իր կենսու-
նակությունը և պետականամետությունն այն առումով, որ այս համակարգը, իր 
ներդրման օրվանից սկսած, երբեք պետության փողը միջոց չի դարձրել փող 
աշխատելու համար, այսինքն` գանձապետական համակարգում, ի տարբերու-
թյուն բանկայինի, երբեք պետական փողը (փ) չի վերածվում փ1-ի (փ1=փ+∆փ): 

Գանձապետական համակարգի այլ գործիքների՝ խնդրի լուծման հասցեա-

տերերը կարող են լինել՝ 

1. Համաշխարհային բանկի հայաստանյան ներկայացուցչությունը, որը ժա-
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մանակին Հայաստանում ներդրեց գանձապետական համակարգը,  

2. Հայաստանի գանձապետական համակարգի, Հայաստանի տեսաբան և 

պրակտիկ տնտեսագետների, ՀՀ կենտրոնական բանկի, ՀՀ մասնավոր բանկերի, 

գործարարների ներկայացուցիչներից կազմված մասնագիտական հանձնաժո-

ղովը։ 

Վերոնշյալ ներկայացուցչական մասնագիտական հանձնաժողովը ՀՀ կառա-

վարության անդամի (հանձին ֆինանսների նախարարի) նախագահությամբ, 

կարծում եմ, ի զորու կլինի լուծելու այս խնդրահարույց հարցը և հետագայում 

առաջարկելու նաև այլ երկրների։ 

Մի խոսքով՝ այս մոտեցումը հնարավորություն է՝ հասկանալու՝ 

 երկրի տնտեսությունում ինչը պետք է փոխել, ինչպես և ում միջոցով, 

 ովքեր են մտահոգված լուծելու երկրի տնտեսական խնդիրները, 

 եկել է առավել արդյունավետ ու բարձր արտադրողականությամբ աշխատե-

լու ժամանակը, քանի որ հետվիրուսային շրջանում մրցակցությունը բոլոր 

ոլորտներում լինելու է առավել դաժան, 

 միասնականությունն ու միմյանց աշխատանքի նկատմամբ փոխադարձ 

հարգանքն է մեր երկրի, հայ ազգի ու պետականության խնդիրների լուծման 

բանալին, 

 այս մոտեցումը կօգնի, որ Հայաստանը ինքնաբավ դառնալու միջոցով վիրու-

սային շրջանից դուրս գա «նոր աշխարհի» իրողություններին ավելի պատ-

րաստված։ 

Վերոնշյալ հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների համատեքս-

տում կարևորվում են ստորև բերվող գիտական նորույթները, որոնց գործար-

կումն էական դեր կունենա Հայաստանի տնտեսության հետագա զարգացման 

գործում.  

1. «տնտեսական հրաշք» իրականացրած երկրներում կիրառված գործիքակազ-

մերից ամենակարևորների առանձնացումը, 

2. տնտեսություններն առողջացնելու և ազգաբնակչության վիճակը բարելա-

վելու գործընթացներում առաջարկվում է բանկային գործիքները փոխարինել 

գանձապետական համակարգին տիպական և բնորոշ գործիքներով, որպեսզի 

հնարավոր լինի նվազագույն ծախսերով առավելագույն արդյունք ապահովել։  

Հույս եմ հայտնում, որ հոդվածում բարձրացված կիրառական առաջար-

կություններն առաջիկայում քննարկման առարկա կդառնան հանրապետության 

գործադիր և օրենսդիր մարմիններում: 

Փոքր տարածք, սահմանափակ բնական և ֆինանսական ռեսուրսներ ունե-

ցող Հայաստանը, որը նաև շարունակական ռազմական հակամարտության մեջ 

է իր հարևաններից մի մասի հետ, ստիպված է անընդհատ որոնել ոչ ստան-

դարտ, ստեղծագործ լուծումներ` երկրի առաջընթացն ապահովելու համար։ 

Խոսքը հատկապես վերաբերում է՝ 

1) գիտության զարգացմանը, քանի որ գիտական արդյունքը միայն նյութա-

կանորեն չափելի արդյունք չէ, որ ակնկալենք ստանալ եռամսյակով, կիսամյա-

կով կամ տարվա կտրվածքով։ Գիտական արդյունքը բացառիկ և յուրահատուկ 
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ապրանք է, որն իր սպառողական արժեքը պահպանում է տասնյակ տարիներ, և, 

բնականաբար, դրա արդյունքաստեղծ գործընթացն էլ երկարատև է ու սովորա-

կան ապրանքի նման չպետք է շուկայականացնել1, որի պայմաններում գիտու-

թյունը կդադարի գիտություն լինելուց և կմահանա։ 

2) Թվայնացված տնտեսության զարգացմանը և ուսուցման խրախուսմանը, 

որոնց օգնությամբ Հարավային Կորեան ու Չինաստանը իրականություն դարձրին 

«տնտեսական հրաշքը»։ 

3) Այսուհետ Հայաստանում շեշտադրումներ պետք է կատարվեն հանրա-

պետության լիկվիդային այնպիսի ապրանքատեսակների, ինչպիսիք են, օրինակ. 

3.1)  հանքային ու քաղցրահամ ջրերը, որոնք անհրաժեշտ է անկորուստ 

շշալցնել և արտահանել առաջին հերթին Ռուսաստան, Մերձավոր Արևելք ու 

Եվրոպա: Անհրաժեշտ է օրենսդրական մակարդակով արգելանք դնել Սևանա 

լճի ջրերը ոռոգման նպատակով օգտագործելու վրա և դրանք նպատակաուղղել 

միայն ու միայն արտահանմանը: Իսկ ոռոգման նպատակով անհրաժեշտ է օգ-

տագործել Արաքս գետի ջուրը՝ գտնելով հնարավոր գործիքներ ու ֆինանսական 

միջոցներ: Որպես ֆինանսական միջոց կարող են լինել, օրինակ, Սևանա լճի ջրի 

արտահանումից ստացված գումարները:  

3.2)  Տարբեր տեսակի մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածո-

ները, որոնք դեռևս դարեր առաջ գրավել և շարունակում են գրավել բազմա-

թիվ օտարերկրացիների ուշադրությունը՝ սկսած 18-րդ դարից, երբ ֆրանսիացի-

ները եկան և հիմնադրեցին Մանես քաղաքը (ժամանակակից անվանումը` Ալա-

վերդի): Մինչդեռ դրանք մեր թողտվությամբ ջրի գնով արտահանվում են, իսկ 

դրա բացասական հետևանքները մնում են հայ ժողովրդին: 

3.3)  Ծխախոտի հումքի՝ թութունի արտադրությունը, որը գյուղացիների հա-

մար զբաղվածության մեծ խնդիր կարող է լուծել: Մինչդեռ մեր օրերում այն դար-

ձել է «Գրանդ Տոբակո»-ի մենաշնորհը Տավուշի մարզում: 

3.4)  Բամբակի արտադրությունը, որն իր որակով, հատկապես Արաքսի 

ափամերձ շրջաններինը, չի զիջում բամբակի հայրենիք համարվող միջինասիա-

կանին: Այն, մի կողմից, գյուղացիների համար կապահովի աշխատատեղեր և, 

մյուս կողմից, կնպաստի տեքստիլ արդյունաբերության զարգացմանը: 

3.5) Խաղողի արտադրությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության համար 

և՛ ավանդական է, և՛ եկամտաբեր, և՛ ունի դարերի պատմություն, իսկ մեր օրե-

րում այն, մի կողմից, զբաղվածության խնդիր կարող է լուծել, իսկ մյուս կողմից՝ 

կարող է նպաստել գինեգործության և երկար տարիների պատմություն ունեցող 

կոնյակի արտադրության զարգացմանը: 

4)  Անհրաժեշտ է օրենսդրական մակարդակով դադարեցնել փոքր հէկերի 

գործունեությունը: Նրանց գործունեության շղթան կարելի է պարզ ձևակերպել 

այսպես. ջուրը սարերից հոսում է, վերածվում է գետերի ու առվակների, որոնց 

                                                            

1  Ազգային տնտեսություն։ ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հետազոտական հետագիծը 

(2007-2017), եզրակացություններ, կիրառական առաջարկություններ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատ., 2017, էջ 249։ 
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վրա կառուցված փոքր հէկերը ջրից ստանում են էլեկտրաէներգիա, և այն ազա-

տորեն, օրենսդրորեն սահմանված գներով վաճառում են Հայաստանի էլեկտրա-

կան ցանցերին՝ ցամաքեցնելով ու չորացնելով շրջակա միջավայրը իրենց բնորոշ 

բոլոր բացասական դրսևորումներով, ինչի հետևանքով սակավահող Հայաստանի 

բազմաթիվ գյուղերի բնակիչներ արտագաղթում են, քանի որ ջրազրկված տա-

րածքներում հնարավոր չի լինում զբաղվել ո՛չ գյուղատնտեսությամբ և ո՛չ էլ 

անասնապահությամբ: Դրա օրինակներից է Լոռվա Մոտկորի հանդամասը, 

որտեղ ջրազրկվել ու ցամաքեցվել է Դեբեդի վտակ Մարց գետը: 

Փոքր հէկերից ստացվող էլեկտրաէներգիայի պակասն առաջարկվում է 

լրացնել արևոտ Հայաստանի արևային էներգիայով: 

Ահա սրանք են, որ պետք է թիրախավորվեն՝ 

1)  հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրերում, 

2)  բուհերի և գիտական հաստատությունների գիտաժողովներում, գիտական 

ու մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունների ժամանակ, 

3) տնտեսագետ-մարքեթոլոգների կողմից, և համաշխարհային շուկաները 

գրավելու խնդիր պետք է դրվի: Ահա սրանք է պետք առևտրայնացնել և ոչ թե 

գիտությունը: 

Հայ ժողովուրդը միայն լավատեսական մտածողությամբ ու հոգեբանությամբ 

կարող է իրականություն դարձնել «տնտեսական հրաշքը»՝ չմոռանալով, որ 

թերահավատները ոչ թե անապատի, այլ ամուր բերդի վրա են հարձակվում: 

Միայն այդ դեպքում կարող է հարատևել մեր ազգային ինքնությունը արդի 

համաշխարհային փորձություններում: 
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«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՐԱՇՔՆԵՐԸ». ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՈԻՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,  
տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
Համառոտագիր։ Հոդվածում դիտարկվել է «Տնտեսական հրաշքները». գոր-

ծարկման ուղիները Հայաստանում» գիտական հոդվածների ժողովածուի ամ-

փոփ բնութագիրը։ Ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ այդ բոլոր 

երկրներում եղել է հրաշքն իրականացրած որոշակի անձ, բարեփոխիչ, որի 

շուրջ համախմբվել են բոլորը:  

 «Հայկական հրաշքը» պետք է կառուցվի` հաշվի առնելով մեր երկրի առա-

վելությունները և թերությունները, քանի որ յուրաքանչյուր երկիր իր առանձնա-

հատկություններն ունի, և միշտ չէ, որ այլ երկրների ձեռնարկած միջոցառում-

ները որևէ երկրում ճշգրտորեն կրկնելը հնարավոր է, կամ այն նույնքան արդյու-

նավետ կլինի: Բայց արտերկրյա առաջավոր փորձի օգտագործումը, անկասկած, 

տնտեսության մեջ դրական տեղաշարժեր արձանագրելու առումով շատ արդյու-

նավետ կարող է լինել, միաժամանակ կարող են բացահայտվել մինչ այդ չերևա-

ցող բազմաթիվ խնդիրներ:  

Ուստի մեծ է հավանականությունը, որ վերոնշյալ առաջարկությունների 

հաշվառումը և գործարկումը դրական տեղաշարժեր կառաջացնեն ՀՀ տնտեսու-

թյան մեջ: Եվ եթե Հայաստանին հաջողվի գլոբալացվող այս դարում բոլորովին 

այլ հիմքերով «տնտեսական հրաշք» իրականացնել, ապա այս նորագույն տնտե-

սական դարաշրջանում Հայաստանն առաջինը կլինի, ինչպես որ եղավ հեղափո-

խություն կատարած երկրների շարքում՝ իրականացնելով ոչ բռնի, թավշյա հեղա-

փոխություն:  

Ստեղծված հետպատերազմական իրավիճակում և համավարակային շրջա-

նում Հայաստանում անհրաժեշտ է իրականացնել ոչ թե տնտեսական հեղափո-

խություն, այլ «տնտեսական հրաշք», որի հնարավորությունն ունի հայ ժողո-

վուրդը, քանի որ հայկական խմբայնությունն այն համակենտրոնացնող ուժն է: 

Հետազոտելով «տնտեսական հրաշք» իրականացրած ավելի քան երկու 

տասնյակ պետությունների առաջավոր փորձը՝ իրենց հիմնուղիներով և գործի-

քակազմերով, պարզ է դառնում, որ դրանցից շատերը կարող են գործարկելի ու 

արդյունքաստեղծ լինել նաև Հայաստանում, ինչն էլ ընդգծվել է հոդվածում: 

Վերոնշյալ հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների համատեքս-
տում կարևորվում են ստորև բերվող գիտական նորույթները, որոնց գործար-
կումն էական դեր կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության հետագա զար-
գացման գործում.  

1. «տնտեսական հրաշք» իրականացրած երկրներում կիրառված գործիքա-
կազմերի առանձնացումը, 

2. տնտեսություններն առողջացնելու և ազգաբնակչության վիճակը բարելա-
վելու գործընթացներում առաջարկվում է բանկային գործիքները փոխարինել 
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գանձապետական համակարգին տիպական և բնորոշ գործիքներով, որպեսզի 
հնարավոր լինի նվազագույն ծախսերով առավելագույն արդյունք ապահովել։  

 

Բանալի բառեր. տնտեսական հրաշք, հակակոռուպցիոն լայնածավալ ու արդյու-

նավետ գործողություններ, խնայողություններ, տնտեսության վերելք։ 
 

 

"ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА": ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОПЫТА В АРМЕНИИ 

 

ВЛАДИМИР АРУТЮНЯН 
Доктор экономических наук, профессор,  
член-корр. НАН РА 
 

Аннотация. В статье рассматривается сборник научных статей «Экономичес-

кие чудеса», пути реализации в Армении».  

“Армянское чудо” должно быть претворено в жизнь с учетом преимуществ и 

недостатков нашей страны, поскольку каждая страна имеет свои особенности. Это 

не всегда означает, что меры, принятые другими странами, могут быть в точности 

повторены в одной стране либо это может быть столь же эффективным. Но 

использование передового зарубежного опыта, несомненно, может стать весьма 

эффективным вкладом в экономику, одновременно могут быть выявлены многие 

проблемы, которые не вырисовывались до сегодняшнего дня. 

Таким образом, весьма вероятно, что использование упомянутых в сборнике 

предложений приведет к положительным сдвигам в экономике РА. И если Арме-

нии удастся осуществить «экономическое чудо» в нынешнюю эпоху глобализации 

на совершенно иных основах, то Армения будет первой среди стран, совершивших 

революцию в экономике. 

Однако в поствоенной Армении следует осуществить не экономическую ре-

волюцию, а «экономическое чудо», которое возможно. Армянский народ обладает 

той властью, которая его мобилизует. 

Изучая передовой опыт более двух десятков государств, осуществивших “эко-

номическое чудо” на основе использованных в них концепций и практик, стано-

вится ясно, что многие из них могут практически и продуктивно быть применены 

в Армении, что и отражается в статье.  

В контексте вышеупомянутых исследований выделяются следующие положе-
ния, определяющие их научную новизну; использование последних сыграет зна-
чительную роль в дальнейшем развитии экономики Армении: 

1. выделение инструментов управления, используемых в экономиках стран, 
совершивших «экономическое чудо», 

2. в процессе оздоровления экономики и улучшения благосостояния населе-
ния предлагается заменить банковские инструменты на типовые, характерные для 
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казначейской системы, с целью обеспечения максимального результата с наимень-
шими затратами. 

 

Ключевые слова: экономическое чудо, масштабные и эффективные антикорруп-

ционные действия, сбережения, экономический рост. 

 

 

“ECONOMIC MIRACLES!” WAYS OF LAUNCHING IN ARMENIA” 

 

VLADIMIR HARUTYUNYAN 
Doctor of Sciences (Economics), Professor,  
Corresponding Member of the NAS RA 
 

Abstract. The article discussed the brief description of the “Economic Miracles!” 

Ways of Launching in Armenia” scientific research journal. The study showed that in 

all these countries there was a specific person who performed a miracle, and was the 

reformer, around whom everyone else united.  

The "Armenian miracle" must be built taking into account the advantages and 

disadvantages of our country, as each country has its own peculiarities. It does not 

always mean that the measures taken by other countries can be accurately repeated in 

one country or that it will be just as effective. But the use of advanced foreign expe-

rience can undoubtedly be very effective in recording such deposits in the economy, at 

the same time many unresolved issues can be revealed. 

Therefore, it is very likely that the registration or operation of the above-mentioned 

proposals will create positive shifts in the RA economy. And if Armenia succeeds in 

carrying out an "economic miracle" in this globalizing age on completely different 

grounds, then Armenia will be the first in this new economic era. It will be as it was 

among the countries that underwent a revolution, carrying out a non-violent, velvet 

revolution.  

In the post-war and pandemic situation, in Armenia, it is necessary to carry out 

not an economic revolution, but an "economic miracle". The Armenian people have the 

power, because the Armenian faction is the force that mobilizes it. 

By studying the best practices with their most important base ways and tools of 

more than two dozen states implementing “economic miracle”, it becomes clear, that 

most of them can be more useful and effective in Armenia, which was highlighted in 

the article.  
 

The below scientific novelties are being highlighted in the context of the above-
mentioned studies and researches. The use of that novelties will play a vital role in the 
further development of the economy of Armenia: 

1. Separation of tools used in the countries that have performed the "economic 
miracle". 
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2. In the process of improving the economy and the well-being of the population, 
it is proposed to replace banking instruments with standard ones, typical for the 
treasury system in order to ensure the maximum result at the lowest cost. 

 
Keywords: an economic miracle, large-scale and effective anti-corruption actions, 

savings, economic growth. 
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ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 
տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Տնտեսագիտության թեկնածու 
 

Ասպիրանտ 
 

Հոդվածը ստացվել է` 26.02.2021, գրախոսվել է` 14.04.2021 
 

Ներածություն 

2020 թ., տնտեսական անկմամբ պայմանավորված, ՀՀ կառավարության 

պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կազմեց 63.45 %, իսկ կառավարության ար-

տաքին պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը՝ 47.27 % (տե՛ս Հավելված, աղյուսակ 

2): Միջնաժամկետ հատվածում նախատեսվում է բարելավել ծախսերի կառուց-

վածքը (ծախսերի կտրվածքով խնայողություններ), ինչպես նաև քայլեր ձեռ-

նարկել եկամուտների ավելացման նպատակով, ինչի արդյունքում պարտք/ ՀՆԱ 

հարաբերակցության նվազող հետագիծ կարձանագրվի, և 2026 թ. ՀՀ կառավա-

րության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը չի գերազանցի 60 %-ը, իսկ վերջի-

նիս նվազմանը նպաստող հիմնական գործոնը կլինի տնտեսական աճը միջնա-

ժամկետ հատվածում1: Մի շարք էմպիրիկ ուսումնասիրություններ փաստել են, 

որ պետական պարտքի և տնտեսական աճի միջև գոյություն ունի ոչ գծային 

կապ, և դա բացատրվում է պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության սահ-

մանային շեմով, որից հետո այն սկսում է բացասաբար ազդել տնտեսական աճի 

վրա2: Թեպետ ՀՀ-ի համար ոչ մի գնահատում չի իրականացվել՝ բացահայտելու 

ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության սահմանային շեմը, սա-

կայն կարելի է եզրակացնել, որ 2020 թ. 63.45 % հարաբերակցության (տե՛ս Հա-

վելված, աղյուսակ 2) հետագա աճը կարող է բացասաբար ազդել իրական ՀՆԱ-ի 

աճի տեմպի վրա, ինչն էլ փաստում է հարկային եկամուտների ավելացման կա-

րևորության մասին: Եվ քանի որ, համաձայն ՀՀ կառավարության կանխատես-

ման, տնտեսական աճն է նպաստելու ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարա-

                                                            

1  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի բյուջետային ուղերձ- 

բացատրագիր, Եր., 2021, էջ 95-96: 
2  Panizza, U., and F. Presbitero. Public Debt and Economic Growth in Advanced Economies: A Survey. 

Working paper 78, Money and Finance Research group (Mo.Fi.R.) - Univ. Politecnica Marche - Dept. 

Economic and Social Sciences, 2013., p.3. 
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բերակցության կրճատմանը, ինչպես նաև նախատեսվում են հարկային եկա-

մուտների աճ1, ապա առաջնային է գնահատել տնտեսական աճի դերը հար-

կային եկամուտների ավելացման գործում և այնուհետ առանձնացնել հարկերի 

ավելացման հիմնական ուղղությունները: Իսկ հարկային եկամուտների 

ակնկալվող ավելացումը նկարագրող ցուցանիշներից է հարկային բոյանսի գոր-

ծակիցը (որի 1 միավոր լինելու դեպքում արձանագրվում է չեզոք ազդեցություն 

հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության վրա, իսկ վերջինս համարվում է ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ հարկային եկամուտների առաձգականությունը2): Այս գործակիցը իր 

մեջ ներառում է ինչպես հարկային քաղաքականության (բազայի փոփոխություն 

անփոփոխ հարկային վարչարարության պարագայում), այնպես էլ հարկային 

վարչարարության (անփոփոխ բազայի պարագայում ավելի արդյունավետ վար-

չարարության հետևանքով) ազդեցությունը, իսկ ինքնին հարկային բարեփո-

խումների նպատակն է բոյանսի գործակցի արժեքը մեկից բարձր դարձնելը, 

որպեսզի հարկային եկամուտները ավելի մեծ չափով աճ արձանագրեն ՀՆԱ-ի 

համապատասխան փոփոխության համեմատ:  

Հետևաբար՝ այս հոդվածի հիմնական նպատակն է տնտեսաչափական գնա-

հատման եղանակով ստանալ կարճաժամկետ ժամանակահատվածի հարկային 

եկամուտների և վերջինիս կառուցվածքում 4 հիմնական հարկատեսակների 

(ԱԱՀ, եկամտային, շահութահարկ, ակցիզային) բոյանսի գործակիցները (ակցի-

զային հարկի բոյանսի գործակցի գնահատման ժամանակ որպես բազա են հան-

դես եկել նաև տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերը) և այդ 

գնահատված գործակիցների, ինչպես նաև հաշվարկված հարկային կայունու-

թյան գործակիցների և օրենսդրական փոփոխությունների վերլուծության հիման 

վրա ուրվագծել հարկային քաղաքականության առաջնայնությունները: Հեղի-

նակները եզրահանգում են, որ 2022-2026 թթ. ՀՀ կառավարության պարտք/ ՀՆԱ 

հարաբերակցության կրճատման տեսանկյունից միայն տնտեսական աճը բա-

վարար չի լինի դրան համահունչ հարկային եկամուտների աճ ապահովելու հա-

մար, և առաջնայնություն պետք է տալ այն միջոցառումներին, որոնք ուղղված 

կլինեն ԱԱՀ-ի և եկամտային հարկի բոյանսի գործակիցների արժեքների բարձ-

րացմանը: Հոդվածը լրացնում է առկա գրականությունը նրանով, որ այն ներկա-

յացնում է կոնկրետ երկրի հարկային հիմնական հարկատեսակների կարճա-

ժամկետ ժամանակահատվածի բոյանսի գործակիցների գնահատականը եռամ-

սյակային տվյալների հիման վրա և թույլ է տալիս համեմատել դրանք այլ 

երկրների արդյունքների հետ: 

Հոդվածի գիտական նորույթը. տնտեսաչափական մեթոդաբանության հիման 

                                                            

1  ՀՀ վարչապետի 2020 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 1455-Լ որոշում հարկային քաղաքականության 

ճեղքի կրճատմանն ուղղված միջոցառումները հաստատելու մասին: 
2  Cevik, S. (2018). Unlocking Pakistan’s Revenue Potential. South Asian Journal of Macroeconomics and 

Public Finance, 7(1), p. 24. doi: 10.1177/2277978718760068: Davoodi H. and David Grigorian. 2007. “Tax 

Potential vs Tax Effort: A Cross-Country Analysis of Armenia’s Stubbornly Low Tax Collection”. 

WP/07/106, International Monetary Fund, Washington, DC, p.15.  
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վրա գնահատվել է տնտեսական աճի դերը հարկային եկամուտների ավելացման 
գործում նկարագրող (հարկային բոյանսի) գործակիցը կարճաժամկետ հատվա-
ծում, և հիմնավորվել են հարկային քաղաքականության առաջնահերթություն-
ները` ավելի բարձր հարկային եկամուտներ ապահովելու նպատակով: 

Երկրորդ բաժնում անդրադարձ է կատարվում համապատասխան գրակա-

նության ակնարկին, երրորդում ներկայացվում է գնահատման մեթոդաբանու-

թյունը, չորրորդում տրվում է ստացված արդյունքների մեկնաբանությունը, իսկ 

եզրակացություններ բաժնում ներկայացվում են հիմնական եզրահանգումները:  
 

Գրականության ակնարկ 

ՀՀ պարագայում 1998-2004 թթ. հարկային բոյանսի գործակիցների դեպքում 

Davoodi-ն և Grigorian-ը պարզել են, որ ամենաբարձր գործակիցը (0.97) ար-

ձանագրվել էր ԱԱՀ-ի կտրվածքով՝ գերազանցելով հարկային եկամուտների 

գործակցին (0.93), մինչդեռ ամենացածր գործակիցը արձանագրվել էր ուղղակի 

հարկերի կտրվածքով (0.55), իսկ հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության ավելի բարձ 

մակարդակ ապահովելու տեսանկյունից հեղինակները առաջարկել էին ԱԱՀ-ի 

տարբերակված բազա կիրառել, հրաժարվել արտոնություններից և այլն1: 

Էմպիրիկ գնահատման արդյունքների հիման վրա հեղինակները ևս նշում են, որ 

հանրային ինստիտուտների որակի բարձրացումը, ինչպես նաև համապատաս-

խան միջոցառումները, որոնք ուղղված կլինեին ստվերային տնտեսության չափը 

կրճատելուն, կարևոր գործոններ կարող են համարվել հարկեր/ՀՆԱ հարաբե-

րակցության ավելացման ուղղությամբ2: Լատինական Ամերիկայի և Ասիայի տա-

րածաշրջանի երկրների (ներառյալ ՀՀ-ն) 1993-2013 թթ. տվյալների գնահատման 

արդյունքների հիման վրա Aizenman-ը և այլք նշում են, որ հարկային եկամուտ-

ներ/ՀՆԱ հարաբերակցության վրա, որը տվյալ ժամանակահատվածում ավելացել 

է, ազդել են նաև կառուցվածքային փոփոխությունները, իսկ Ասիան ներկայաց-

նող երկրների պարագայում՝ կառավարության արդյունավետությունը և այլն3: 

Fricke-ն և Süssmuth-ը Լատինական Ամերիկայի 11 երկրների 1990-2009 թթ. 

(առաջին եռամսյակ) եռամսյակային տվյալների էմպիրիկ ուսումնասիրության 

հիման վրա պարզել են, որ երկրների մեծամասնության մոտ հարկային եկա-

մուտները նույն ձևով չեն արձագանքում մակրոտնտեսական պայմանների փո-

փոխությանը կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հատվածում4: Dudine-ը և Jalles-ը5 

107 տարբեր եկամտի մակարդակ ունեցող երկրների 1980-2014 թթ. տվյալների 

                                                            

1  Davoodi, H. and David Grigorian. 2007. “Tax Potential vs Tax Effort: A Cross-Country Analysis of Ar-menia’s 

Stubbornly Low Tax Collection”. WP/07/106, International Monetary Fund, Washington, DC, pp. 15-16, 35:  
2  Նույն տեղում, էջ 35:  
3  Aizenman, J., Jinjarak, Y., Kim, J., & Park, D. (2018). Tax Revenue Trends in Latin America and Asia: A Com-

parative Analysis. Emerging Markets Finance and Trade, 55(2), p. 447. doi:10.1080/1540496x.2018.1527686 
4  Fricke, H., & Süssmuth, B. (2014). Growth and Volatility of Tax Revenues in Latin America. World 

Development, 54, pp. 118, 125. doi:10.1016/j.worlddev.2013.07.007 
5  Dudine, P., & Jalles, J. T. (2017). How Buoyant Is the Tax System? New Evidence from a Large 

Heterogeneous Panel. Journal of International Development. doi:10.1002/jid.3332 
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գնահատման արդյունքների հիման վրա պարզել են, որ երկարաժամկետ հատ-

վածում հարկային եկամուտների բոյանսի գործակիցը 1-ից չի տարբերվում 

բոլոր եկամտի մակարդակ ունեցող խմբերի դեպքում, մինչդեռ կարճաժամկետ 

հատվածում գործակիցը գերազանցում է 1-ը միջին և ցածր եկամտի մակարդակ 

ունեցող երկրների դեպքում: Կարճաժամկետ հատվածում շահութահարկի բո-

յանսի գործակիցը գերազանցում է 1-ը բոլոր երկրների խմբերում, իսկ հարկային 

բոյանսի գործակցի վրա բացասաբար են ազդում գնաճը և ՀՆԱ-ի տատանում-

ները1: Jalles-ը Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 30 երկրների 

1980-2017 թթ. տվյալների հիման վրա էմպիրիկ գնահատմամբ ուսումնասիրել է 

այդ երկրների կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հարկային բոյանսը և պարզել, 

որ կարճաժամկետ հատվածի բոյանսի գործակիցը չի տարբերվում 1-ից, մինչդեռ 

երկարաժամկետ հատվածի վիճակագրորեն նշանակալի հարկային բոյանսի 

գործակիցը, ընդհանուր առմամբ, գերազանցել է մեկը, որը բացատրվում է շա-

հութահարկի բոյանսի գործակցի բարձր արժեքով, ինչպես նաև բացահայտվել է, 

որ գործակցի արժեքը և նշանակալիությունը ժամանակի ընթացքում ավելացել 

են, ինչը նշանակում է, որ հարկային համակարգերը կատարելագործվել են: 

Պարզվել է նաև, որ կարճաժամկետ հարկային բոյանսի գործակիցը ավելի մեծ է 

ռեցեսիայի փուլում, քան տնտեսական վերելքի փուլում (հատկապես եկամտա-

յին հարկի պարագայում)2: Jalles-ը Սաբ-Սահարյան Աֆրիկայի 37 երկրների 

1990–2015 թթ. տվյալների հիման գնահատել է կարճաժամկետ և երկարաժամ-

կետ հարկային բոյանսի գործակիցները և պարզել, որ 37 երկրից 19-ի մոտ վիճա-

կագրորեն նշանակալի երկարաժամկետ գործակիցը մեծ է մեկից, ինչը նշանա-

կում է, որ այս երկրների պարագայում հարկաբյուջետային կայունությունը մե-

ծացել է, 11-ի մոտ կարճաժամկետ գործակիցը գերազանցել է 1-ը, իսկ գործա-

կիցը տնտեսական անկման ժամանակ ավելի մեծ է, քան տնտեսական աճի պա-

րագայում և, հետևաբար, տնտեսական անկայունությունը բացասաբար է ան-

դրադառնում հարկերի հավաքագրման վրա3: Առանձին երկրների հարկային 

բոյանսի գործակիցները գնահատել կամ հաշվարկել են մի շարք հեղինակներ 

(Cevik, 2018 թ., Jayawickrama, 2008 թ., Olukuru և Mandela, 2017 թ. և այլն)4: 
 

Մեթոդաբանություն և տվյալների նկարագիր 

Կարճաժամկետ հատվածի հարկային եկամուտների, հիմնական (ըստ հար-

                                                            

1  Նույն տեղում, 
2  Jalles, J. T. (2020). Tax capacity and growth in the Asia-Pacific region. Journal of the Asia Pacific 

Economy, pp. 3, 16-17. doi:10.1080/13547860.2020.1773598: 
3  Jalles, J. T. (2017). Tax Buoyancy in Sub-Saharan Africa: An Empirical Exploration. African Development 

Review, 29(1), p. 3. doi:10.1111/1467-8268.12234 
4  Cevik, S. (2018). Unlocking Pakistan’s Revenue Potential. South Asian Journal of Macroeconomics and 

Public Finance, 7(1), 17-36. doi:10.1177/2277978718760068: Jayawickrama, A. (2008). An Examination 

of the Resiliency of Sri Lanka’s Tax System. South Asia Economic Journal, 9(2), 351–373. 

doi:10.1177/139156140800900205: Olukuru, J., & Mandela, B. (2017). Tax Buoyancy: A Comparative Study 

Between Kenya and South Africa. Development Finance, 51–72. doi:10.1007/978-3-319-54166-2_3:  
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կային եկամուտների կառուցվածքում տվյալ հարկատեսակի տեսակարար կշռի) 

համարվող 4 հարկատեսակների՝ ԱԱՀ-ի, եկամտային հարկի, շահութահարկի և 

ակցիզային հարկի բոյանսի գործակիցները գնահատվել են Beyer-ի ու 

Milivojevic-ի (2020 թ.) և Cevik-ի կողմից ներկայացվող (2018 թ.)1 մոտեցման հիման 

վրա: Հավասարումների գնահատման համար օգտագործվել են 2013-2020 թթ. 

եռամսյակային տվյալները (32 դիտարկում), որը պայմանավորված է այն հան-

գամանքով, որ ՀՀ ՎԿ-ի կողմից ըստ «ԱՀՀ 2008»-ի ՀՆԱ-ի եռամսյակային տվյալ-

ները հրապարակվում են 2013 թվականից սկսած2, ինչպես նաև 2013 թվականից 

եկամտահարկից անցում է կատարվել եկամտային հարկի: Հավասարումների 

մեջ օգտագործվել են փոփոխականների իրական՝ սեզոնային ճշգրտված (սահող 

միջինի եղանակով հարթեցված)) արժեքները, և 2013 թ. հանդիսացել է որպես 

բազիսային տարի: Հարկատեսակների և հարկային եկամուտների անվանական 

արժեքները ճշգրտվել են եռամսյակային ՍԳԻ-ով՝ իրական արժեքները ստանա-

լու նպատակով, իսկ տվյալների համադրելիությունը պահպանելու նպատակով 

ՀՀ պետական բյուջե հաշվեգրված հարկային եկամուտների տվյալները վերցվել 

են ՀՀ ՊԵԿ-ի տարբեր տարիների առցանց տվյալների բազաներից: Ստացիոնա-

րությունն ապահովելու նպատակով բոլոր փոփոխականները բերվել են առաջին 

տարբերությամբ, գնահատումները իրականացվել են նվազագույն քառակու-

սիների մեթոդով (OLS): Ակցիզային հարկի դեպքում գործակիցը գնահատվել է 

նաև տնային տնտեսության վերջնական սպառման ծախսերի հանդեպ:  

Գնահատվել են հետևյալ հավասարումները՝ 

Δ ln (rtrsat)= β0 + β1 Δ ln (rgdpsat)+ εt  (1) 
Δ ln (rcitsat)= α0 + α1 Δ ln (rgdpsat)+ υt  (2) 
Δ ln (rpitsat)= γ0 + γ1 Δ ln (rgdpsat)+ νt  (3) 
Δ ln (retsat)= δ0 + δ1 Δ ln (rgdpsat)+ μt  (4) 
Δ ln (retsat)= η0 + η1 Δ ln (rhhfcsat)+ τt  (5) 
Δ ln (rvatsat)= θ0 + θ1 Δ ln (rgdpsat)+ σt  (6) 

որտեղ՝  
dlnrcitsat, dlnretsat, dlnrgdpsat, dlnrhhfcsat, dlnrpitsat, dlnrtrtsat, dlnrvatsat-ն հա-

մապատասխանաբար t-րդ ժամանակահատվածի սեզոնային ճշգրտումով լոգա-
րիթմած փոփոխականների` եկամտային հարկի, ակցիզային հարկի, ՀՆԱ-ի, 
տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերի, շահութահարկի, 

                                                            

1 Beyer, R. C. M., & Milivojevic, L. (2020). Fiscal policy and economic activity in South Asia. Review of 

Development Economics. 2020;00: p. 7. doi:10.1111/rode.12710: Cevik, S. (2018). Unlocking Pakistan’s 

Revenue Potential. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, 7(1), p. 28. 

doi:10.1177/2277978718760068 
2 ՀՀ ՊԵԿ-ի 2013-2020 թթ. դեկտեմբեր ամիսների ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից վերահսկվող եկամուտների վե-

րաբերյալ տեղեկատվության առցանց տվյալների բազաներ, https://www.petekamutner.am: ՀՀ ՎԿ, 

Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում, վիճ./ժող., Ե., 2018 թ., 2020 թ., համապատասխանաբար էջեր՝ 7, 7: 

ՀՀ ՎԿ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2020 թ. հուն.–դեկ., վիճակագրական տեղե-

կագիր, Ե., 2021 թ., էջ 25: ՀՀ ՎԿ-ի «ՀՆԱ օգտագործումը (հիմնական ծախսային բաղադրիչներով)» 

առցանց եռամսյակային տվյալների բազա, https://www. armstat.am/am/?nid=202: 

https://www/
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հարկային եկամուտների, ԱԱՀ-ի առաջին տարբերություններն են, 
β0 , β1, α0,α1, γ0, γ1, δ0, δ1,η0. η1, θ0, θ1 λ0, λ1-ն- մոդելի անհայտ պարամետրերն են, 
εt, υt, νt, μt, τt, σt-ն մոդելների պատահական սխալններն են: 
Ավտոկորելյացիայի դեպքում կիրառվել է ավտոռեգրեսիոն (AR) համապա-

տասխան կարգի պրոցեսը: Haughton-ի1 կողմից ներկայացված մոտեցմամբ հաշ-

վարկվել են հարկային եկամուտների և 4 հիմնական հարկատեսակների կա-

յունության (tax stability) գործակիցները (հարկային եկամուտ կամ հարկատե-

սակ/ՀՆԱ հարաբերակցության ստանդարտ շեղումը բաժանած հարաբերակցու-

թյան միջին արժեքի վրա): Քանի որ հաշվարկը իրականացվել է 2013-2020 թթ. 

եռամսյակային տվյալների և ոչ թե տարեկան տվյալների հիման վրա, ապա այս 

դեպքում օգտագործվել են փոփոխականների սեզոնային ճշգրտված (սահող 

միջինի եղանակով հարթեցված) արժեքները: 
 

Արդյունքներ և քննարկում  

2013-2020 թթ. իրական հարկային եկամուտները միջինում ամեն տարի աճել 

են 3.15 %-ով (բաղադրյալ տարեկան աճի տեմպ)՝ 2020 թ. կազմելով 1,238.10 մլրդ 

ՀՀ դրամ 2013 թ. 999.47 մլրդ ՀՀ դրամի համեմատ, մինչդեռ 2013-2019 թթ. տարե-

կան միջին աճի տեմպը կազմել էր 4.73 % (տե՛ս Հավելված, աղյուսակ 1, հեղի-

նակների սեփական հաշվարկ աղյուսակի տվյալների հիման վրա):  

Հարկային եկամուտներ. հարկային եկամուտների բոյանսի կարճաժամկետ 

գնահատված գործակիցը փաստում է այն, որ ընդհանուր առմամբ հարկային 

եկամուտները բոյանտ չեն, իսկ իրական ՀՆԱ-ի 1 % փոփոխությունը t-րդ ժամա-

նակահատվածում կարող է ընդհանուր առմամբ հանգեցնել իրական հարկային 

եկամուտների 0.746 %-ի փոփոխության այդ նույն ժամանակահատվածում 

(աղյուսակ 1)՝ այլ հավասար պայմանների դեպքում: Հարկային եկամուտները 

բոյանտ չեն, սակայն բավականին կայուն են (կայունության գործակից՝ 5.33 % 

(աղյուսակ 1)): Ստացված արդյունքները փաստում են նաև այն, որ տնտեսական 

անկման ժամանակ իրական ՀՆԱ-ի 1 % կրճատումը ընդհանուր առմամբ կհան-

գեցնի 1 %-ից պակաս իրական հարկային եկամուտների կրճատմանը: 2020 թ. 

փաստացի հարկային եկամուտների բոյանսի գործակիցը կազմել էր 0.762 (հեղի-

նակների սեփական հաշվարկ), ինչը ևս փաստել է ոչ բոյանտ հարկային համա-

կարգի մասին: Համեմատելով ստացված արդյունքները գրականության ակնարկ 

բաժնում ներկայացվածի հետ՝ կարելի է եզրահանգել, որ 1998-2004 թթ. հարկա-

յին բոյանսի գործակցի (Davoodi և Grigorian, 2007 թ.) գնահատված հարկային բո-

յանսի գործակցի արժեքը կրճատվել է, ինչը նշանակում է, որ ՀՀ-ում իրականաց-

վող հարկային բարեփոխումները ընդհանուր առմամբ չեն հանգեցրել հարկային 

բոյանսի մեկից բարձր արժեքի: Համեմատելով գնահատման արդյունքը Dudine-ի 

և Jalles-ի (2017 թ.) ՀՀ-ի արդյունքների հետ՝ պարզ է դառնում, որ ՀՀ-ի հետ հա-

մադրելի եկամուտներ ունեցող երկրներում կարճաժամակետ հատվածի հար-

                                                            

1  Haughton, Jonathan (1998) Estimating tax buoyancy, elasticity, and stability, African Economic Policy 

Discussion Paper Number 11, Project EAGER, p. 5: 
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կային բոյանսի գործակիցը գերազանցում է 1-ը, և վերջիններս ունեն ավելի կա-

տարելագործված հարկային համակարգեր (Jalles, 2020 թ.): V. Harutyunyan-ը և T. 

Harutyunyan-ը1, անդրադառնալով հարկային համակարգի և հարկային վարչա-

րարության դերին ՀՀ-ում տնտեսական աճի ապահովման գործում, առաջնային 

են համարել ստվերային տնտեսության չափի կրճատումը, իսկ Վ. Հարությունյանը 

և Ա. Թամազյանը կոնկրետ միջոցառումներ են առաջարկել հարկային քաղաքա-

կանության կատարելագործման ուղղությամբ2: V. Harutyunyan-ը և T. Harutyu-

nyan-ը3 հարկային համակարգի կատարելագործման նպատակով նշել են հար-

կային օրենսգրքով նախատեսված արտոնությունների կրճատման անհրաժեշ-

տությունը: 2013-2020 թթ. իրական ՀՆԱ-ի աճի տեմպը տատանումներ է արձա-

նագրել (տե՛ս Հավելված, աղյուսակ 2), իսկ բաղադրյալ տարեկան աճի տեմպը 

կազմել է 2.71 %, ինչն էլ, ըստ Dudine-ի և Jalles-ի, բացատրում է հարկային բո-

յանսի գործակցի ցածր արժեքը: ՀՀ-ի համար գնահատված 1-ը չգերազանցող 

հարկային եկամուտների բոյանսի գործակցի արժեքը իր հերթին բացատրվում է 

ԱԱՀ-ի բոյանսի գործակցով: Ստացված արդյունքները փաստում են նաև, որ 

տնտեսական աճը ընդհանուր առմամբ չի հանգեցնի ավելի մեծ չափով հարկա-

յին եկամուտների ավելացմանը, և ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբե-

րակցության կրճատման տեսանկյունից լրացուցիչ հարկային եկամուտներ են 

հավաքագրվելու այլ քայլերի շնորհիվ (ԱԱՀ-ի գծով արտոնություններից հրա-

ժարվել, շրջանառության հարկի շեմի փոփոխություն և այլն)4: 
 

Աղյուսակ 1 
Կարճաժամկետ հատվածի հարկային եկամուտների, հարկատեսակների բոյանսի 

գնահատված և հաշվարկված հարկային կայունության գործակիցները5  
 

 
Գնահատված հարկային 

բոյանսի գործակից 
Կայունության գործակից 

2013-2020 թթ.  

Հարկային եկամուտներ 

Ընտրանք՝ 2013:3 2020:4, Ճշգրտված R2՝0.548 
0.745592 

(4.184636)*** 
5.33 % 

ԱԱՀ 

Ընտրանք՝ 2013:4 2020:4, Ճշգրտված R2՝0.503 

0.616522 

(2.152773)** 
12.72 % 

Եկամտային հարկ 

Ընտրանք՝ 2013:4 2020:4, Ճշգրտված R2՝0.248 

0.752944  

(3.157652)*** 
19.09 % 

                                                            

1  Harutyunyan V. L., Harutyunyan T. V. (2016). The role of the tax system and its administration in 

contributing to the economic growth in Armenia. Региональные проблемы преобразования эконо-

мики, 8 (70), p. 121, ISSN: 1812-7096 
2  Հարությունյան Վ. Լ., Թամազյան Ա. Ռ., Ստվերային շրջանառության կրճատման ուղղությամբ 

օրենսդրական դաշտի բարելավման մոտեցումներն ու միջոցառումները: Սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտական հոդված-

ների ժողովածու – 2018, մաս I), Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018 թ. էջ 27-38: 
3 Harutyunyan V. L., Harutyunyan T. V. (2018). Assessment of Tax Potential and ways to Increase 

Efficiency of Tax Administration in the Rеpublic of Armenia. Sciences and World: International 

scientific journal, № 3(55), p.1 9. ISSN: 2308-4804 
4  ՀՀ վարչապետի 2020 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 1455-Լ որոշում հարկային քաղաքականության ճեղ-

քի կրճատմանն ուղղված միջոցառումները հաստատելու մասին 
5  Հեղինակների սեփական հաշվարկ:  
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Շահութահարկ 

Ընտրանք՝ 2013:3 2020:4, Ճշգրտված R2՝0.362 

1.845719 

(2.955668)** 
8.46 % 

Ակցիզային հարկ  34.05 % 

ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Ընտրանք՝ 2013:2 2020:4, Ճշգրտված R2՝0.193  

1.115640 

(2.861292)** 

- Տնային տնտեսությունների վերջնական     
սպառման ծախսերի նկատմամբ 

Ընտրանք՝ 2013:2 2020:4, Ճշգրտված R2՝0.224 

0.956695 

(3.109038)*** 

 

Նշում՝ փակագծերում t վիճակագրի արժեքներն են՝ ** նշանակալի է 5 % մակարդակում,  

*** նշանակալի է 1 % մակարդակում: 
 
ԱԱՀ. հարկային եկամուտների կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար 

կշիռը ունեցող ԱԱՀ-ի դեպքում (տե՛ս Հավելված, աղյուսակ 1) իրական ՀՆԱ-ի 1 % 

փոփոխությունը t-րդ ժամանակահատվածում միջինում կարող է հանգեցնել 

ԱԱՀ-ի գծով հավաքագրվող իրական հարկային եկամուտների 0.617 %-ի փոփո-

խության այդ նույն ժամանակահատվածում: Davoodi-ի և Grigorian-ի գործակցի 

համեմատ մեր կողմից գնահատված գործակցի արժեքը ավելի ցածր է, իսկ կա-

յունության գործակիցը 12.72 % է (աղյուսակ 1) կազմել, ինչը բացատրվում է 

ԱԱՀ/ՀՆԱ հարաբերակցության տատանումներով, որն էլ 2014 թվականից հետո 

կրճատվում էր (տե՛ս Հավելված, աղյուսակ 2): Գործակցի 0.617 արժեքը կարելի է 

բացատրել ապրանքների ներմուծում/ՀՆԱ հարաբերակցության տատանմամբ, 

շրջանառության հարկի շեմի փոփոխություններով1 և այլն: Հարկային քաղաքա-

կանության ճեղքի կրճատմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներից շրջա-

նառության հարկի շեմի նվազեցումը, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների 

վերանայումը կհանգեցնեն հավաքագրվող ԱԱՀ-ի գծով եկամուտների ավելաց-

մանը2: ԱԱՀ-ի տարբերակված դրույքաչափերի կիրառումը ևս կարող է պաստել 

ԱԱՀ-ի գծով հավաքագրվող հարկային եկամուտների ավելացմանը: Համաձայն 

Վ. Հարությունյանի և Տ. Հարությունյանի3՝ տնտեսապես հիմնավորված է կիրա-

ռել տարբերակված դրույքաչափեր՝ ցածր դրույքաչափեր սահմանելով սպառ-

ման առարկաների, մինչդեռ բարձր դրույքաչափեր՝ խրախճանքի և շքեղության 

օբյեկտ հանդիսացող ապրանքների դեպքում, որի նպատակն է անապահով 

խավի հարկային բեռի թեթևացումը:  

Ակցիզային հարկ. t-րդ ժամանակահատվածում իրական ՀՆԱ-ի 1 % փոփո-

                                                            

1  ՀՀ ՖՆ «ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ (ամսական)» 

առցանց տվյալների բազա, https://minfin.am/hy/page/_hy_chart_/ՀՀ օրենքը «Շրջանառության 

հարկի մասին» առ 19.12.2012 թ., ՀՕ-236-Ն, ՀՀՊՏ 2012.12.28/66(940) (չի գործում): ՀՀ Հարկային 

օրենսգիրք առ 04.10.2016 թ., ՀՕ-165-Ն, ՀՀՊՏ 2016.11.04/79(1259):  
2  ՀՀ վարչապետի 2020 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 1455-Լ որոշում հարկային քաղաքականության 

ճեղքի կրճատմանն ուղղված միջոցառումները հաստատելու մասին: 
3  Հարությունյան Վ., Հարությունյան Տ., Մտորումներ ՀՀ հարկային օրենքների շուրջ («ԱԱՀ-ի մա-

սին» և «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքներ), Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմ-

նախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտական հոդվածների ժողվածու-2019): 

Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2019, էջ 21: 
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խությունը միջինում կարող է հանգեցնել ակցիզային հարկի գծով իրական եկա-

մուտների ավելացմանը 1.116 %-ով այդ նույն ժամանակահատվածում, մինչդեռ 

տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման իրական ծախսերի աճը 1 %-ով 

կհանգեցնի ակցիզայի հարկի գծով իրական եկամուտների աճի 0.957 %-ով 

(աղյուսակ 1): Սա կարող է նշանակել է, որ տնային տնտեսությունների իրական 

ծախսերի 1 % աճը նույն չափով չի հանգեցնում ակցիզային հարկի գծով հավա-

քագրվող իրական հարկային եկամուտների աճին, և տնային տնտեսությունները 

իրենց իրական ծախսերի աճին զուգահեռ ավելի մեծ չափով չեն ավելացնում 

ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների սպառումը: Մյուս կողմից՝ ակցի-

զային հարկի կայունության գործակիցը եղել է 34.05 %, ինչը նշանակում է, որ 

ամենամեծ տատանումը հարկատեսակ/ՀՆԱ հարաբերակցության կտրվածքով 

արձանագրվել է ակցիզային հարկի պարագայում (աղյուսակ 1)՝ հարկերի բարձ-

րացմամբ պայմանավորված1, ինչն էլ հանգեցրեց նրան, որ ակցիզային հարկի 

գնահատված գործակիցը համարվում է բոյանտ և գերազանցում է 1-ը: Մյուս 

կողմից՝ ակնկալվող հարկային եկամուտների աճը, նախատեսվում է, 2021-2023 

թթ.2 ավելի կայուն կդարձնի այս հարկատեսակը՝ տնտեսության վերականգմանը 

զուգահեռ: Թեպետ հարկերի բարձրացումը կարող է հանգեցնել ակցիզային 

հարկի գծով հարկային եկամուտների ավելացմանը առաջիկա տարիներին, սա-

կայն հարկային եկամուտների աճը հիմնականում պայմանավորված է լինելու 

հարկի բարձրացմամբ և ոչ թե ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների 

սպառման մակարդակի փոփոխությամբ:  

Շահութահարկ.՝ ամենամեծ բոյանսի գործակից ունեցողը շահութահարկն է: 

Իրական ՀՆԱ-ի 1 % փոփոխությունը t-րդ ժամանակահատվածում կարող է միջի-

նում հանգեցնել շահութահարկի գծով հավաքագրվող իրական հարկային եկա-

մուտների 1.846 %-ի աճի (աղյուսակ 1), որը համահունչ է ՀՀ-ի հետ համադրելի 

եկամտի մակարդակ ունեցող երկրների արդյունքի հետ (Dudine և Jalles, 2017 թ.): 

Այս հարկատեսակը ավելի զգայուն է տնտեսական անկման հանդեպ, քան 

մնացած 3 հիմնական հարկատեսակները: 2020 թ. փաստացի եկամտային հար-

կի բոյանսի գործակիցը կազմել էր 2.657 (հեղինակների սեփական հաշվարկ), 

ինչը ևս փաստել է բավականին բոյանտ հարկատեսակի մասին: Միևնույն 

ժամանակ այս հարկատեսակի կայունության 8.46 % (աղյուսակ 1) ցուցանիշը 

փաստում է այն մասին, որ շահութահարկը որոշակիորեն կայուն է:  

                                                            

1  ՀՀ օրենքը «Ակցիզային հարկի մասին» առ 07.07.2000, ՀՕ-79, ՀՀՊՏ 2000.08.01/17(115) (չի գոր-

ծում): ՀՀ օրենքը «ՀՀ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

առ 13.06.2018 թ., ՀՕ-357-Ն, ՀՀՊՏ 2018.07.04/52(1410): ՀՀ օրենքը «ՀՀ Հարկային օրենսգրքում փո-

փոխություն կատարելու մասին» առ 09.04.2019 թ., ՀՕ-16-Ն, ՀՀՊՏ 2019.04.17/ 25(1478): ՀՀ օրենքը 

«ՀՀ օրենքը ՀՀ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2018 թ. 

21-ի «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2017թ. դեկ-

տեմբերի 21-ի «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» առ 25.06.2019, ՀՕ-68-Ն, ՀՀՊՏ 2019.06.28/42(1495), հոդ. 23: 
2  ՀՀ Հարկային օրենսգիրք առ 04.10.2016 թ., ՀՕ-165-Ն, ՀՀՊՏ 2016.11.04/79(1259), հոդված 88: 
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Եկամտային հարկ.՝ ՀՆԱ-ի 1 % աճը t-րդ ժամանակահատվածում միջինում 

հանգեցնում է եկամտային հարկի գծով հավաքագրվող իրական հարկային եկա-

մուտների աճին 0.753 %-ով այդ նույն ժամանակահատվածում, իսկ կայունու-

թյան տեսանկյունից վերջինս այդքան էլ կայուն չէ, քանի որ գործակիցը կազմել է 

19.09 % (աղյուսակ 1): Այս տատանումը բացատրվում է 2013-2020 թթ. նվազա-

գույն և դրանով պայմանավորված միջին ամսական աշխատավարձի աճով և, 

հատկապես, 2018-2020 թթ. գրանցված աշխատողների թվաքանակի աճով1: Իր 

հերթին հարկային քաղաքականության ճեղքի կրճատմանն ուղղված նախա-

տեսվող քայլերից՝ «եկամտային հարկի համակարգին որոշակի պրոգրեսիվու-

թյուն հաղորդումը»2 չի հանգեցնի հավաքագրվող եկամտային հարկի գծով եկա-

մուտների ավելացմանը: Հետևաբար եկամտային հարկի գծով հավաքագրվող 

եկամուտների աճ կարող է գրանցվել նվազագույն աշխատավարձի բարձրաց-

մամբ, որի արդյունքում վերջինիս բեռը կկրի նաև կառավարությունը՝ եկամտա-

յին հարկը որոշակիորեն պրոգրեսիվ դարձնելով (օրինակ՝ մեկ շեմ սահմանվի և 

2 տարբեր դրույքաչափ կիրառվի):  

Հետևաբար հարկային քաղաքականության առաջնայնությունը հարկային 

եկամուտների բոյանսի գործակցի ավելացման գործում պետք է լինի այնպիսի 

միջոցառումների իրականացումը, որոնք ուղղված կլինեն ԱԱՀ-ի, ինչպես նաև 

եկամտային հարկի բոյանսի գործակիցների արժեքների բարձրացման վրա:  
 

Եզրակացություն 

2020 թ. ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության 63.45 % ցու-

ցանիշը նվազեցնելու գործում հարկային քաղաքականության առաջնահերթու-

թյունները պարզելու նպատակով էմպիրիկ եղանակով գնահատվել են հարկա-

յին եկամուտների և 4 հիմնական հարկատեսակների (ԱԱՀ, շահութահարկ, ակ-

ցիզային հարկ, եկամտային հարկ) կարճաժամկետ ժամանակահատվածի հար-

կային բոյանսի գործակիցները 2013-2020 թթ. եռամսյակային տվյալների հիման 

վրա: Գնահատման արդյունքները բացահայտել են, որ ՀՀ հարկային համակարգը 

բոյանտ չէ, և իրական ՀՆԱ-ի 1 % փոփոխությունը ընդհանուր առմամբ կարող է 

հանգեցնել 0.746 %-ի փոփոխության: Հետևաբար կառավարության պարտք/ՀՆԱ 

հարաբերակցության կրճատման նպատակով ՀՀ կառավարությունը լրացուցիչ 

հարկային եկամուտներ հավաքագրվելու տեսանկյունից մի շարք միջոցառում-

ներ է իրականացնելու: 4 հիմնական հարկատեսակներից ամենաբոյանտը հա-

մարվել է շահութահարկը, իսկ ակցիզային հարկի բոյանսի գործակիցը ևս գնա-

հատվել 1-ից բարձր, ինչն էլ հիմնականում պայմանավորված է օրենսդրական 

փոփոխություններով, որոնք ուղղված էին բարձրացնելու ակցիզային հարկը, 

                                                            

1  ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում 2018-2019, վիճակագրական ժողովածու, Եր., 2020, 

էջ 170, 199: ՀՀ ՎԿ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվարին, տեղեկատվական ամ-

սական զեկույց, Եր., 2021, էջ 62, 72: ՀՀ օրենքը «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին առ 19.11.2019 թ., ՀՀՊՏ 2019.12.11/87(1540): 
2  ՀՀ վարչապետի 2020 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 1455-Լ որոշում հարկային քաղաքականության ճեղ-

քի կրճատմանն ուղղված միջոցառումները հաստատելու մասին:  
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ինչի մասին փաստում է ակցիային հարկի կայունության գործակիցը: Ամենա-

ցածր բոյանսի գործակիցը գնահատվել է ԱԱՀ-ի կտրվածքով, որին հաջորդել է 

եկամտային հարկը: Հետևաբար կառավարության առաջնահերթությունները այդ 

2 հարկատեսակների ուղղությամբ պետք է լինեն՝ դրանց համապատասխան 

հարկային բոյանսի գործակիցների արժեքների բարձրացումը ավելի շատ հար-

կային եկամուտներ ապահովելու տեսանկյունից: Եկամտային հարկի պարագա-

յում կառավարությունը կարող է հարկային եկամուտների աճ արձանագրել 

նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմամբ, սակայն այս դեպքում, որոշակի 

հարկային բեռ է կրելու կառավարությունը մասնավոր հատվածի հետ մեկտեղ: 

Իսկ երկրորդ եղանակը որոշակիորեն պրոգրեսիվ համակարգին վերադառնալն 

է (օրինակ՝ մեկ շեմ երկու դրույքաչափի կիրառմամբ): ՀՀ կառավարության կող-

մից հարկային քաղաքականության ճեղքի կրճատմանն ուղղված միջոցառումների 

իրականացման դեպքում որոշակիորեն կավելանան ԱԱՀ-ի գծով հարկային 

եկամուտները: Առաջարկվել է նաև անցում կատարել տարբերակված դրույքա-

չափերին: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Հարությունյան Վ. Լ., Թամազյան Ա. Ռ., Ստվերային շրջանառության կրճատ-

ման ուղղությամբ օրենսդրական դաշտի բարելավման մոտեցումներն ու 

միջոցառումները, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները 

Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտական հոդվածների ժողովածու – 

2018, մաս I), Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, էջ 26-41: 

[Harowt'yownyan V. L., T'amazyan A. R'. Stverayin shrjanar'owt'yan krtwatman 

owghghowt'yamb o'rensdrakan dashti barelavman motecowmnern ow mijo-

car'owmnery', Social-tntesakan zargacman ardi himnaxndirnery' Hayastani Hanra-

petowt'yownowm (git. hodvac'neri jhoghovac'ow – 2018, Mas I) / HH GAA M. 

Qot'anyani anvan tntesagitowt'yan institowt: -Er.: HH GAA «Gitowt'yown» hrat., 

2018t'. e'j 26-41] 

2. Հարությունյան Վ., Հարությունյան Տ., Մտորումներ ՀՀ հարկային օրենքների 

շուրջ («ԱԱՀ-ի մասին» և «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքներ), Սոցիալ-

տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապե-

տությունում (գիտ. հոդվածների ժողվածու-2019), Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատ., 2019, էջ 21-34: [Harowt'yownyan, V., Harowt'yownyan, T., Mtorowmner 

HH harkayin o'renqneri showrj («AAH-i masin» & «Akcizayin harki masin» HH 

o'renqner), Social-tntesakan zargacman ardi himnaxndirnery' Hayastani Hanrape-

towt'yownowm (gitakan hodvac'neri jhoghvac'ow-2019)/ HH GAA M. Qot'anyan 

anvan tntesagitowt'yan institowt: -Er., HH GAA «Gitowt'yown» Hratarakchowt'yown, 

2019t'., e'j 21-34] 
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տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ԱՆՆԱ ՌՈՒԶՎԵԼՏԻ ՄԱԿԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

ԱՐԹՈՒՐ ՍՈՍԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ 

 

Համառոտագիր: ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է 2022-2026 թթ. ընթաց-

քում կրճատել ՀՀ կառավարության պարտք/ ՀՆԱ հարաբերակցությունը (2020 թ.՝ 

63.45 %), իսկ որպես հիմնական խթանիչ գործոն հարաբերակցության մեծու-

թյան կրճատման գործում հանդես է գալու տնտեսական աճը: Այդ իսկ պատճա-

ռով, օգտագործելով 2013-2020 թթ. եռամսյակային տվյալները, հեղինակները 

հարկային համակարգի (հարկային եկամուտների) և հիմնական հարկատեսակ-

ների (շահութահարկի, եկամտային հարկի, ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) կար-

ճաժամկետ հատվածի հարկային բոյանսի գնահատման ժամանակ կիրառվող 

տնտեսաչափական մեթոդաբանության հիման վրա կատարված գնահատման 

արդյունքում պարզել են, որ ՀՀ հարկային համակարգը չի համարվում բոյանտ և 

մատնանշել են հարկային քաղաքականության առաջնայնությունները: Հարկա-

յին համակարգի (հարկային եկամուտների) բոյանսի գնահատված գործակիցը 

կազմում է 0.746, ինչը նշանակում է, որ արտադրության իրական ծավալի 1 %-ով 

աճը կարող է հանգեցնել իրական հարկային եկամուտների աճին 0.746 %-ով: 

Շահութահարկի և ակցիզային հարկի գնահատված գործակիցների արժեքները 

մեկից ավելի են, իսկ եկամտային հարկի և ԱԱՀ-ինը փաստել են այն, որ վեր-

ջիններս բոյանտ չեն: Գործակցի ամենացածր արժեքը արձանագրվել է ԱԱՀ-ի 

կտրվածքով, իսկ շահութահարկը զգայուն է տնտեսական անկման հանդեպ: 

Հետևաբար ավելի բարձր հարկային եկամուտներ ապահովելու տեսանկյունից 

հարկային քաղաքականության առաջնահերթությունները պետք է լինեն հար-

կային համակարգի երկու հիմնական հարկատեսակների՝ ԱԱՀ-ի և եկամտային 

հարկի բոյանսի գործակիցների բարձրացումը, ինչն էլ իր հերթին հնարավորու-

http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdfmofir/Mofir078.pdf
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վերջինս ներկայացնում է կոնկրետ երկրի հարկային համակարգի (հարկային 

եկամուտների) և հիմնական հարկատեսակների կարճաժամկետ հատվածի բո-

յանսի գնահատված գործակիցները, ինչն էլ թույլ է տալիս համեմատել այս ար-

դյունքները ՀՀ-ի հետ համադրելի եկամուտների մակարդակ ունեցող երկրներին 
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հատվածում, և հիմնավորվել են հարկային քաղաքականության առաջնահեր-
թությունները` ավելի բարձր հարկային եկամուտներ ապահովելու նպատակով: 
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Аннотация. Правительство Армении планирует снизить соотношение долга 

правительства к ВВП (63.45 % в 2020 г.) в период 2022-2026 годов, обеспечив уве-

личение налоговых поступлений, а экономический рост будет основным драйве-

ром снижения этого соотношения. Поэтому, используя эконометрическую мето-

дику, применяемую при оценке краткосрочной плавучести налоговой системы 

(налоговых доходов) и основных видов налогов (налог на прибыль, подоходный 

налог, НДС и акцизный налог) и квартальные данные за период с первого квар-

тала 2013 года по четвертый квартал 2020 года, авторы выявили, что налоговая 

система не является плавучей, а также указали на приоритеты налоговой политики. 

Оцененный коэффициент плавучести налоговой системы (налоговых поступле-

ний) составляет 0,746, что означает, что увеличение реального объема произ-

водства на 1 % приведет к увеличению реальных налоговых поступлений на 

0.746 %. Оцененные коэффициенты плавучести налога на прибыль и акцизного 

налога больше единицы, в то время как коэффициенты подоходного налога и 
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НДС не являются плавучими. Самая низкая оценка была выявлена в отношении 

НДС, в то время как налог на прибыль чувствителен к спаду. Поэтому приоритеты 

налоговой политики в обеспечении более высоких налоговых поступлений долж-

ны быть ориентированы на повышение коэффициентов плавучести двух основ-

ных налогов: НДС и подоходный налог, что позволит повысить общую плавучесть 

налоговой системы страны. Статья вносит свой вклад в соответствующую литера-

туру, представляя краткосрочные оценки плавучести налоговой системы (налого-

вых поступлений) и основных налогов конкретной страны, что позволяет прово-

дить сравнения между странами с одинаковым уровнем доходов.  

Научная новизна статьи: на основе эконометрической методике оценен коэф-

фициент, характеризующий роль экономического роста в увеличении налоговых 

поступлений (налоговая плавучесть), для краткосрочного периода и обоснованы 

приоритеты налоговой политики с целью обеспечения более высоких налоговых 

поступлений.  

 

Ключевые слова: налоговые поступления, НДС, акцизный налог, подоходный 

налог, налог на прибыль, налоговая политика, налоговая плавучесть, 

налоговая стабильность. 
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Abstract. The Government of Armenia plans to reduce government’s debt-to-GDP 

ratio (63.45% in 2020) over the period 2022-2026, and the economic growth would be 

the main driver that would lead to the decrease in the ratio. Hence, by utilizing 

econometric technique applied in estimating short-run buoyancies of the tax system 

(tax revenues), and major kinds of taxes (PIT, CIT, VAT and excise tax) and relying on 

the quarterly data spanning from the first quarter of 2013 to the fourth quarter of 2020, 

the authors determine that the tax system is not buoyant and pinpoint the priorities of 

the tax policy. The estimated buoyancy coefficient of the tax system (tax revenue) is 

0.746, which means that 1% increase in the real output could cause a 0.746% increase 

in the real tax revenue. The estimated coefficients of CIT and Excise tax are greater 
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than one, while PIT and VAT are not buoyant. The lowest estimate is reported with 

respect to VAT, while CIT is responsive to the downturn. Therefore, the priorities of 

the tax policy in ensuring higher tax receipts and buoyancy of the tax system of the 

country need to be focused on increasing the coefficients of two major taxes: VAT and 

CIT. The article contributes to the respective literature by presenting short-term tax 

buoyancy estimates of a tax system (tax revenue) and major taxes of a particular 

country, thus allowing comparisons among comparator countries with the same 

income level. 

Scientific Novelty of the Article: based on the econometric technique, the short-
run coefficient describing the role of the economic growth in increasing tax reveues 
(tax buoyancy) has been estimated and the main priorities of the tax policy have been 
justified in order to ensure higher tax revenues.  

 
Keywords: tax revenue, tax system, VAT, excise tax, income tax, profit tax, tax 

bouyancy, tax stability. 
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Հավելված  
Աղյուսակ 1 

ՀՀ պետական բյուջե հաշվեգրված իրական հարկային եկամուտներ և պետական տուրք  

(մլրդ ՀՀ դրամ) 1 
 

 

Տարի Աճի տեմպ(%) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2013-

2020 

2017-

2020 

Հարկային 
եկամուտներ 

972.19 993.76 967.35 992.24 1,053.84 1,119.22 1,283.02 1,208.21 6.20 14.64 -5.83 3.15 4.66 

որից՝    

ԱԱՀ 396.69 427.54 396.90 371.35 384.31 401.93 429.09 421.51 4.59 6.76 -1.77 0.87 3.13 

Եկամտային հարկ 274.49 292.77 299.80 315.98 320.80 327.11 371.17 367.50 1.97 13.47 -0.99 4.26 4.64 

Շահութահարկ 124.60 100.58 97.05 120.77 103.39 156.00 163.96 132.97 50.89 5.10 -18.90 0.93 8.75 

Ակցիզային հարկ 31.03 49.09 45.87 56.73 77.40 99.94 115.36 110.43 29.13 15.43 -4.27 19.88 12.58 

 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ պետական բյուջե հաշվեգրված հարկային եկամուտների, բյուջեի պակասուրդի, 

պետական պարտքի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին , որոշ մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների շարժընթացը 2013-2020 թթ.2 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցություն, % 

ՀՀ պետական պարտք 40.86  43.69  48.70  56.75  58.94  55.65  53.46  67.34  

ՀՀ կառավարության պարտք 36.33  39.36  44.13  51.93  53.70  51.23  49.89  63.45  

I. արտաքին պարտք 30.19  32.97  36.92  41.05  42.74  40.09  38.67  47.27  

II. ներքին պարտք 6.14  6.39  7.22  10.87  10.97  11.14  11.22  16.19  

ՀՀ ԿԲ –ի արտաքին պարտք 4.53  4.33  4.57  4.82  5.23  4.42  3.57  3.89  

ՀՀ արտաքին պետական պարտք 34.72 37.30 41.49 45.87 47.97 44.51 42.24 51.16 

ՀՀ պետական բյուջե հաշվեգրված հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ հարաբերակցություն, % 

Հարկային եկամուտներ 21.34 21.20 20.49 20.62 20.14 20.28 21.59 21.86 

ԱԱՀ 8.71 9.12 8.41 7.72 7.35 7.28 7.22 7.63 

Եկամտային հարկ 6.03 6.25 6.35 6.57 6.13 5.93 6.25 6.65 

Շահութահարկ 2.74 2.15 2.06 2.51 1.98 2.83 2.76 2.41 

Ակցիզային հարկ 0.68 1.05 0.97 1.18 1.48 1.81 1.94 2.00 

ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ հարաբերակցություն, % 

Բյուջեի պակասուրդ 0.35 2.09 4.52 5.09 4.57 1.75% 0.97% 5.41% 

Այլ ցուցանիշներ 

ՀՆԱ-ի աճի տեմպը 3.30 % 3.60 % 3.20 % 0.20 % 7.50 % 5.20 % 7.60 % -7.60 % 

Պետական բյուջեի պակասուրդ, մլրդ ՀՀ դրամ 15.74 100.92 228.12 257.81 254.20 105.37 63.94 334.76 
 

                                                            

1  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից վերահսկվող եկամուտների վերաբերյալ տեղե-

կատվության առցանց տվյալների բազաներ, https://www.petekamutner.am: ՀՀ ՎԿ, Գները և գների 

ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, վիճակագրական ժողովածու, Եր., 2018 թ., 2020 թ., 

համապատասխանաբար էջեր՝ 6, 6: ՀՀ ՎԿ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2020 թվա-

կանի հունվար–դեկտեմբեր, վիճակագրական տեղեկագիր, Եր., 2021 թ., էջ 25: Հաշվարկներն իրա-

կանացվել են հեղինակների կողմից: Նշում՝ 2013=100, իսկ հեղինակների կողմից միջին տարեկան 

աճի տեմպերը հաշվարկվել են որպես բաղադրյալ տարեկան աճի տեմպ (Compound Annual Growth 

Rate: CAGR) 
2  ՀՀ ֆինանսների նախարարության «ՀՀ պետական պարտքի տեղեկագիր - 2020 թվական», «2013-2019 

թթ. ՀՀ պետական պարտքի վերաբերյալ ամփոփ տվյալների դինամիկա», ՀՀ ՎԿ-ի «Կենտրոնական 

կառավարության գործառնություններ», «ՀՆԱ օգտագործումը (հիմնական ծախսային բաղադրիչնե-

րով)» առցանց տվյալների բազաներ, https://minfin.am/, https://www.armstat.am/: Հաշվարկներն իրա-

կանացվել են հեղինակների կողմից:  

https://www.petekamutner.am/
https://minfin.am/
https://www.armstat.am/
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Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Հոդվածը ստացվել է` 26.02.2021,  գրախոսվել է`16.04.2021 
 

Ներածություն 

Այլընտրանքային ներդրումները էական դեր են խաղում ցանկացած երկրի 

տնտեսության զարգացման, երկրի պաշտպանության ամրապնդման, սոցիալական 

խնդիրների լուծման գործում: Ըստ էության, դրանք որոշում են ամբողջ երկրի, 

առանձին տնտեսվարող սուբյեկտների ապագան: Ներդրումային ծրագրերի իրա-

կանացումը թույլ է տալիս կատարելագործել արտադրությունը, բարձրացնել 

վաճառքի հանված ապրանքների որակը, ավելացնել աշխատատեղերի քանակը, 

բարձրացնել բնակչության զբաղվածության մակարդակը և, վերջին հաշվով, 

նպաստում է ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը: Այդ պատ-

ճառով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման արդի փու-

լում կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը երկրում ներդրումային գործըն-

թացի աշխուժացումն է, որի լուծումը կարևոր նախապայման է պատերազմից 

հետո տնտեսության վերակառուցման և աշխուժացման համար: 

Ժամանակակից բազմազան և բարդ տնտեսական գործընթացների և հարա-

բերությունների աշխարհում քաղաքացիների, ձեռնարկությունների, ֆինանսա-

կան հաստատությունների, պետությունների ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին 

շուկաների համար սուր խնդիր է, ներդրումների արդյունավետ կատարման 

խնդիրը՝ ինչպես օգտագործել ներդրումային կապիտալը, որպեսզի այն բազմա-

պատկվի և կրկնապատկվի: Ներդրումը մասնագիտական գրականության մեջ 

տարբեր ընկալում ունի՝ սկսած ապագայում շահույթ ստանալու նպատակով 

այսօր առկա և սպառման ենթակա միջոցների նպատակային և ուղղորդված օգ-

տագործումից, սեփականության որևէ տեսակի, արժեթղթերի մեջ մասնակցու-

թյունից և վերջացրած արտադրության կամ ծառայությունների որևէ ձևի կազ-

մակերպմամբ՝ որոշ ժամանակի ընթացքում նյութական օգուտների ստացման 

ակնկալիքով:  

 
Մեթոդաբանություն 

Այլընտրանքային ներդրումների էության ուսումնասիրությունը պահան-

ջում է ներթափանցել ուսումնասիրվող առարկաների և երևույթների էության 

մեջ: Դա հնարավոր է այն պայմաններում, երբ վերջինս վերլուծության է են-

թարկվում իր ծագման և զարգացման ամբողջության մեջ, այսինքն` ցուցաբեր-

վում է էվոլյուցիոն մոտեցում դրա ուսումնասիրությանը: Այս առումով այլընտ-

րանքային ներդրումներին առնչվող աշխատությունները վերլուծության հա-

րուստ հիմք են տրամադրում, քանի որ գիտական նոր արդյունքները և անցյալի 
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փորձն ու գիտելիքները մշտապես դիալեկտիկական փոխազդեցության մեջ են, և 

առավել արդյունավետ ու ուսանելի փորձը պատմության տարբեր փուլերից 

անցնում է ներկային՝ նրան հաղորդելով յուրահատուկ կենսունակություն և ար-

դիականություն:  

Մյուս կողմից, ինչպես գիտության տարբեր ասպարեզներում տարվող հե-

տազոտական աշխատանքների պարագայում, այլընտրանքային ներդրումների 

տնտեսական հիմքերի ուսումնասիրությունը պահանջում է նաև գիտական 

վերացարկումներ, ինչը, իր հերթին, հենվում է տնտեսագիտության նվաճումնե-

րի վրա՝ համարվելով գիտական հետազոտության կարևոր գործոն: Մեր կողմից 

օգտագործվել են նաև վեր հանված երևույթների և միտումների համեմատական 

վերլուծության, դրանց գիտական ընդհանրացումների և այլ մեթոդներ, որոնց 

օգնությամբ հնարավոր է դարձել գնահատել ներդրումներին առնչվող պատմա-

կան հիմքերը: 

 
Վերլուծություն 

Այլընտրանքային տեսակները վերլուծելու համար նպատակահարմար է 

դրանց տարանջատումը մի քանի տեսակների: Այլընտրանքային ներդրումների 

առաջին տեսակին է դասվում գործնականում ցանկացած ակտիվ, որը չի համար-

վում կապիտալի շուկայում պարտքային գործիք: Այլընտրանքային ներդրում-

ների երկրորդ խոշոր խումբն իրենից ներկայացնում է ներդրումները նյութական 

կամ իրական ակտիվներում: Իրական ակտիվներում, ինչպես նաև ֆինանսական 

այլընտրանքային ակտիվներում կատարվող ներդրումները շատ բազմազան են, 

իրենցից ներկայացնում են բացառիկ բնույթի որևէ նյութական ակտիվում կա-

տարվող ներդրումներ և կարող են շահույթ առաջացնել անկախ միջավայրի փո-

փոխությունից1: Այլընտրանքային ներդրումների երրորդ տեսակին կարելի է վե-

րագրել արժեթղթերը, որոնք գտնվում են շրջանառության մեջ AIM շուկայում: 

Այլընտրանքային ներդրումների շուկան ստեղծվել է 1995 թ.՝ որպես Լոնդոնի 

ֆոնդային բորսայում առանձին առևտրային հարթակ, որը նախատեսված է հեշ-

տացնելու հասանելիությունը երիտասարդ, դինամիկ ընկերությունների ամբողջ 

աշխարհում: 

Այլընտրանքային ներդրումների և դրանց օգտագործման մասին կարծիք-

ները նախկինում հակասական էին, մինչև դրանք լայնորեն հայտնի դարձան 

1990-ական թթ. սկզբներին, իսկ ավելի կիրառական նշանակություն ձեռք բերեցին 

քսանմեկերորդ դարի առաջին տասնամյակներին: Այլընտրանքային ներդրում-

ներին համեմատաբար ավելի համակարգված մոտեցումներով հայտնի են, մաս-

նավորապես, Ն. Սոլենբերգի, Ռ. Միլևի և այլոց աշխատությունները2: Ոչ ավան-

                                                            

1  The Latest News in Alternative Investing, https://www.advisorperspectives.com/articles/2017/01/17/the-

latest-news-in-alternative-investing 
2  Robert Mileff, Alternative Lifestyle: The Evolution of Alternative Investments, Nathan Sonnenberg and Scott 

Welch, The Journal of Wealth Management Summer 2012, 15 (1) 27-40. 

https://doi.org/10.3905/jwm.2012.15.1.027  

https://www.advisorperspectives.com/articles/2017/01/17/the-latest-news-in-alternative-investing
https://www.advisorperspectives.com/articles/2017/01/17/the-latest-news-in-alternative-investing
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դական կամ այլընտրանքային ներդրումները, չունենալով հստակ սահմանում, 

տարբեր կերպ են մեկնաբանվում: Այսպես, օրինակ, Լ. Լինը և Հ. Թջիոն պայմա-

նավորում են այլընտրանքային ներդրումների բնույթը թվայնացման դարաշրջանի 

միտումներով և կայուն զարգացման առաջնահերթություններով՝ միաժամանակ 

շեշտելով, որ ավանդական ներդրումների դերը և դրանց տեսակարար կշիռը 

գործարար միջավայրում գնալով նվազում են1: Մյուս կողմից՝ Դ. Ռոբերտսոնը և 

Ե. Վելեզինսկին հիմնականում կենտրոնանում են հեջ ֆոնդերի և կենսաթոշա-

կային հիմնադրամների միջոցների արդյունավետ օգտագործման խնդիրների 

վրա՝ առավել կարևորելով այլընտրանքային ներդրումների այդ տեսակի հետ 

կապված առավելությունները՝ մյուս ձևերի համեմատ2: Ինչ վերաբերվում է 

այլընտրանքային ներդրումների վերաբերյալ Ջ. Փենգի ու Ք. Վանգի3 ուսումնա-

սիրություններին, ապա դրանք հիմնականում առնչվում են տարբեր երկրներում 

այլընտրանքային ներդրումների օգտագործման առանձնահատկություններին՝ 

որոշակի վերապահումներ ունենալով կենսաթոշակային հիմնադրամների մի-

ջոցների երկարատև օգտագործման նպատակահարմարության տեսանկյունից: 

Մինչդեռ, բազմաթիվ փորձագետների վկայությամբ, այլընտրանքային ներդրում-

ներ հասկացության տակ կարող են ներառվել ցանկացած ակտիվներ, որոնք չեն 

հանդիսանում պարտատոմսեր կամ բաժնետոմսեր4: Համապատասխանաբար, 

այլընտրանքային ներդրումների տեսակները ընդգրկում են միջոցների ներդրման 

համար հասանելի միջոցների հսկայական շրջանակ5:  

Նման ձևով, վերլուծելով այլընտրանքային ներդրումների տեսակները, առա-

վել նպատակահարմար կլինի դրանք դասակարգել հետևյալ երեք կատեգորիա-

ներով. 

 այլընտրանքային ֆինանսական ակտիվներ, 

 այլընտրանքային իրական կամ նյութական ակտիվներ, 

                                                            

1  Lin, L., Tjio, H. Alternative Investments, Sustainability in the Digital Age. Eur Bus Org Law Rev 21, 1–5 

(2020). https://doi.org/10.1007/s40804-020-00185-w. 
2  Robertson, D and Wielezynski, E (2008) Alternative Assets and Public Pension Plan Performance. OCC 

Economics Working Paper 2008-2,  Office of the Comptroller of the Currency, 

https://www.occ.gov/publications-and-resources/publications/economics/working-papers-

archived/economic-working-paper-2008-2.html  
3  Peng, J., & Wang, Q. (2020). Alternative investments: Is it a solution to the funding shortage of US 

public pension plans? Journal of Pension Economics and Finance, 19(4), 491-510. 

doi:10.1017/S147474721900012X 
4  Arner, Douglas W.; Buckley, Ross P.; Zetzsche, Dirk A.; Veidt, Robin (2020). Sustainability, FinTech and 

Financial Inclusion. European Business Organization Law Review, 21(1), 7–35. doi:10.1007/s40804-020-

00183-y. Hofmann, Christian (2020). The Changing Concept of Money: A Threat to the Monetary 

System or an Opportunity for the Financial Sector?. European Business Organization Law Review, 21, 

37–68. doi:10.1007/s40804-020-00182-z. Guo, Li (2020). Regulating Investment Robo-Advisors in China: 

Problems and Prospects. European Business Organization Law Review, 21(1), 69–99. 

doi:10.1007/s40804-020-00187-8.  Lin, Lin (2020). Contractual Innovation in China's Venture Capital 

Market. European Business Organization Law Review, 21(1), 101–138. doi:10.1007/s40804-020-00184-x         
5  Cumming, Douglas; Zhang, Yelin (2016). Alternative investments in emerging markets: A review and 

new trends. Emerging Markets Review, 29, 1-23.  doi:10.1016/j.ememar.2016.08.022 

https://doi.org/10.1007/s40804-020-00185-w
https://www.occ.gov/publications-and-resources/publications/economics/working-papers-archived/economic-working-paper-2008-2.html
https://www.occ.gov/publications-and-resources/publications/economics/working-papers-archived/economic-working-paper-2008-2.html
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 արժեթղթեր, որոնք գտնվում են շրջանառության մեջ1: 

Այլընտրանքային ներդրումների առաջին տեսակին է դասվում գործնակա-

նում ցանկացած ակտիվ, որը չի համարվում կապիտալի շուկայում ածանցյալ 

կամ պարտքային գործիք: Այս կատեգորիան, որն իրենից ներկայացնում է 

այլընտրանքային ֆինանսական ակտիվների ամբողջություն, բաղկացած է հե-

տևյալ տեսակներից. 

1. ներդրումների ռիսկային կամ վենչուրային կապիտալներ, որոնք են-

թադրում են ներդրումներ նոր ձևավորված ընկերությունում: Վենչուրային կա-

պիտալ ներդրումների շահութաբերությունը կարող է լինել շատ բարձր:  

2. Ֆյուչերսների կառավարող ֆոնդեր, որոնք իրականացնում են գործարք-

ներ միայն ֆյուչերսային պայմանագրերով բոլոր ապրանքային շուկաներում և 

արժեթղթերի շուկաներում: Տվյալ ֆոնդերի եկամտաբերությունը կախված է 

շուկայական միջավայրի իրավիճակից: 

 3. Հեջ-ֆոնդեր - ներդրումային ավազանները, որոնք կազմավորվում են 

մասնավոր գործընկերությունների ձևով և գրանցված են խոշոր օֆշորային գո-

տիներում՝ նպատակ ունենալով նվազեցնել հարկերը և պետական կարգավո-

րումը:  

4. ETF (exchange-traded funds)-ում ներդրումներ, որոնք իրենցից ներկայաց-

նում են ֆոնդային կառույցներում բաժնետոմսերի ձեռքբերում, որը կապված է 

արդյունաբերության որոշակի ճյուղի կառուցվածքի ցուցանիշի, աշխարհագրա-

կան տարածքի կամ շուկայի հետ ամբողջությամբ: 

Այլընտրանքային ներդրումների երկրորդ խոշոր խումբն իրենից ներկայաց-

նում է ներդրումները նյութական կամ իրական ակտիվներում: Նյութական ակ-

տիվներում իրականացված ներդրումները, ըստ ներդրման օբյեկտների բազմա-

զանության, իրենց հերթին կարող են տարանջատվել հետևյալ տեսակների. 

1. հավաքական արժեքներ կատեգորիային են պատկանում արվեստի 

ստեղծագործություններում և հնաոճ իրերում, ինչպես նաև արվեստի շուկայում 

կատարված ներդրումները: 

2. Թանկարժեք քարեր եւ թանկարժեք մետաղներ կատեգորիային են պատ-

կանում ակնեղենը, ադամանդները, ոսկին, արծաթը, պլատինը, պալադիումը և 

այլն:  

3. Անշարժ գույք. ավանդաբար անշարժ գույքը դիտվում է որպես այլընտ-

րանքային ներդրում իրականացնելու հիմնական օբյեկտ:  

4. Ներդրումներ ռեսուրսներում՝ արտադրական հզորություններում կա-

տարվող ներդրումները, որոնք ստեղծում են կամ հավանաբար ստեղծելու են 

բնական գազ, նավթ, փայտանյութ և այլն: 

5. Ներդրումներ գինու հավաքածուներում, որոնք նույնպես համարվում են 

բավականին հայտնի և եկամտաբեր ներդրման օբյեկտներ: 

Ներկայումս նյութական ակտիվները համարվում են բավականին հայտնի 

                                                            

1  Альтернативные инвестиции и дополнительная диверсификация инвестиционного портфеля 

http://www.globfin.ru/articles/funds/altern.htm 

http://www.globfin.ru/articles/funds/altern.htm


 57 

գործիքներ այլընտրանքային ներդրումների համար ոչ միայն մասնավոր ներ-

դրողների համար, այլ նաև ինստիտուցիոնալ ներդրողների շրջանակներում: 

Սակայն իրական ակտիվներում կատարված ուղղակի ներդրումները կարող են 

լինել նաև բավականին ժամանակատար շնորհիվ բարդ ու տարասեռ բնույթի:  

Հատկանշական է, որ ներդրումների իրականացման տեսանկյուններից դրանք 

բաժանվում են նաև իրական, ոչ նյութական և ֆինանսական ներդրումների, ընդ 

որում՝ վերջին երկուսը միասին անվանում են այլընտրանքային ներդրումներ: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անկախության տարիներին ներդրու-

մային միջավայրը դիմագրավում է որոշակի անկայունություն և բնութագրվում է 

գրավչության ցածր մակարդակով, բնակչության եկամուտների առավել նախընտ-

րելի ներդրումների տարբերակներ են դառնում շարժական և անշարժ գույքի 

տարբեր տեսակները, թանկարժեք մետաղները և քարերը, բանկային ավանդ-

ները:  

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի վիճակի մասին 

պատկերացում ստանալու համար, կարևոր է հստակ պատկերացում կազմել 

դրա հիմնախնդիրների մասին, որոնց վերաբերում են՝ 

1. շրջանառության թույլատրվող արժեթղթերի ընտրության չափանիշների և 

կարգի սահմանումը, 

2. արժեթղթերի բորսայական առևտրի համար տեղի հատկացումը, 

3. արժեթղթերի բորսայական հավասարակշռված գնի ձևավորումը, 

4. ժամանակավորապես ազատ ֆինանսական միջոցների կուտակման և վերա-

բաշխման կազմակերպումը, 

5. արժեթղթերի առևտրի հրապարակայնության և թափանցիկության ապահո-

վումը, 

6. վեճերի լուծման հստակ և անխաթար գործող մեխանիզմների ապահովումը, 

7. բորսայում կայացած գործարքների կատարման երաշխիքների ապահովումը, 

8. բորսայական առևտրի կանոնների, անդամակցության և առևտրի մասնակ-

ցության չափանիշների, առևտրի մասնակցության գործունեության և վարվե-

լակերպի կանոնների սահմանումն ու վերահսկումը, 

9. բորսայական առևտրի արդյունքների ամփոփումը, արժեթղթերի գնանշումը, 

համապատասխան տեղեկատվության ամփոփումը1: 

Ինչ վերաբերում է մակրոտնտեսական իրավիճակին, ապա այն պետք է դի-

տարկել դինամիկայի մեջ՝ հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության անցած ուղին: Այս-

պես` եթե անկախացումից հետո Հայաստանում տնտեսական աճի դինամիկան 

դիտարկենք` բաժանելով երկու ժամանակահատվածների` 1991-2000 թթ. և 

2001-2015 թթ., ապա կարելի է փաստել, որ առաջին փուլում` 1991-2000 թթ. հան-

րապետության տնտեսության զարգացման տեմպերն ու առանձնահատկություն-

ները պայմանավորված են եղել տնտեսության վերափոխումներով, դրա հետ 

կապված ճգնաժամային իրավիճակների հաղթահարման, նոր տնտեսական հա-

                                                            

1  Մանուկյան Ռ. Մ., «Ներդրումային շուկա», «Տնտեսագետ», Երևան, 2008, 55էջ: 
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րաբերություններին ու իրողություններին հարմարվելու, հասարակական կյանքի 

անխտիր բոլոր ոլորտներում արմատական բարեփոխումներ իրականացնելու, 

ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների վերացման, պատերազմի, դրա հետևանքով 

երկու հարևանների հետ հարաբերությունների բացակայության, շրջափակման 

և բազմաթիվ այլ գործոններով: Վերջին երեք տասնամյակներում Հայաստանում 

ձևավորվել է տնտեսություն, որը ոչ միայն ի վիճակի չէ դիմակայելու համաշ-

խարհային տնտեսական ցնցումներին (շոկերին), այլև գնալով անկայուն է դառ-

նում նրա ոչ օպտիմալ կառուցվածքը: Դրա ապացույցն է հատկապես գլոբալ ֆի-

նանսական ճգնաժամի սկզբին երկրում գրանցված տնտեսական անկումը, ինչն 

ունեցավ որոշակի բացասական հետևանքներ տնտեսության հետագա ընթացքի 

և ազգաբնակչության սոցիալական վիճակի վրա: Մասնավորապես՝ կրճատվե-

ցին քաղաքացիների եկամուտները, նվազեց համախառն ներքին պահանջարկը, 

ինչն իր ազդեցությունը թողեց արտադրության ծավալների, ապրանքների և ծա-

ռայությունների սպառման և զբաղվածության շեշտակի կրճատման վրա: Ար-

դյունքում աճեց աղքատությունը: Հայաստան եկող մասնավոր փոխանցումները 

նույնպես կրճատվեցին: Պետությունը ստիպված էր կրկնապատկել և եռապատ-

կել արտաքին փոխառությունների ծավալը՝ տնտեսությունը ճգնաժամից դեպի 

աշխուժացում տանելու համար: Սակայն պետական կառավարման համակար-

գում առկա խնդիրները թույլ չտվեցին վարել արդյունավետ տնտեսական քաղա-

քականություն, ինչը չէր կարող չանդրադառնալ նաև ներդրումային միջավայրի 

վրա: 

 

 
 

Գծապատկեր 1. Կառավարության պարտքի աճի դինամիկան1 

 

2021 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ պետական պարտքը կազմել է 7,97 

միլիարդ դոլար2՝ 2019-ի 7 մլրդ 321 մլն 256 հազ դոլարի փոխարեն և աճել 647 մլն 

                                                            

1  https://168.am/2020/12/22/1433188.html 
2  Հայաստանի պետական պարտքը 2020 թ. կազմել է մոտ 7,97 մլրդ դոլար: 

http://www.armbanks.am/hy/2021/01/25/131766/ 
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230 հազ. դոլարով կամ 8.84 %-ով1: Այդ գումարը պարտքով վերցվել է միջազգա-

յին ֆինանսական կառույցներից։  

Երկրի պետական արտաքին պարտքը շոշափելի աճ արձանագրեց 2008 թ. 

մեկնարկած համաշխարհային ճգնաժամի տարիներին։ Օրինակ՝ 2009 թ. արտա-

քին պարտքը, որը մինչ այդ կազմում էր 1 միլիարդ 550 մլն դոլար, գրեթե եռա-

պատկվեց։ Դրանից հետո արտաքին նոր փոխառությունների հոսքը կրճատվեց, 

իսկ 2019-2020 թթ. դրա ծավալները դարձյալ աճեցին: 

Հանցավորության մասշտաբները և կոռուպցիան չափազանց մեծ բացասա-

կան ազդեցություն են ունենում ներդրումային միջավայրի վրա: Ըստ մոտավոր 

գնահատականների՝ ստվերային տնտեսությունը Հայաստանում կազմում է 

ՀՆԱ-ի մոտ քառորդ մասը: Ապօրինի գործունեությամբ զբաղվող կամ «գորշ» 

տնտեսություն ներկայացնող ընկերությունները կրում են ավելի փոքր հարկային 

բեռ և սովորաբար սերտորեն կապված են քրեական աշխարհի հետ, ինչը հնա-

րավորություն է տալիս նրանց նոր շուկաներում ստեղծել խոչընդոտներ և թույլ 

չտալ օրինապաշտ մրցակիցների մուտքը:  

Յուրաքանչյուր պետություն ինքն է մշակում իր հարկային քաղաքականու-

թյունը։ Հայաստանում ձևավորվել է հարկային միասնական համակարգ։ Հար-

կերը գանձվում են ինչպես համայնքային, այնպես էլ կենտրոնացված՝ պետա-

կան բյուջե։ Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի՝ յուրաքանչյուր 

ոք պարտավոր է ժամանակին վճարել հարկերը, տուրքերը և պարտադիր վճար-

ները2։ Հարկ վճարողների ընդհանուր հաշվառման կարգը հաստատում է երկրի 

գործադիր մարմինը, իսկ հաշվառումն իրականացնում է հարկային մարմինը։ 

Պայմանագրերի ցածր մշակույթը, պայմանագրային պարտավորությունների 

չկատարումը ևս հանդիսանում է ներդրումների հոսքը խոչընդոտող գործոն: Դա 

հատկապես առավել վառ է արտահայտվում ֆինանսական և ոչ նյութական ակ-

տիվներում ներդրվելու ժամանակ: Գործարար էթիկան, գործարար շրջանառու-

թյան սովորությունները, որոնք հանդիսանում են շուկայական հարաբերություն-

ների էական տարրեր, Հայաստանյան գործակալների մեծամասնության համար 

նորմ չեն հանդիսանում, և նրանց չեն հետևում3:  

Հայաստանում այլընտրանքային ներդրումների ներգրավման լուրջ խոչըն-

դոտ է նաև միջազգային շուկայում երկրի մասնակցության ցածր աստիճանը։ 

Հայաստանի արտաքին առևտրային սալդոն անկախությունից հետո միշտ բացա-

սական է, երկրի մասնաբաժինը միջազգային առևտրում աննշան է՝ 0,00003 %, 

իսկ արտաքին առևտրի 4/5-րդ մասը բաժին է ընկնում ընդամենը հինգ պետու-

թյունների։ 

Մյուս կարևոր խոչընդոտը արժեթղթերի շուկայի չկայացած լինելն է, ինչը 

զարգացող տնտեսություն ունեցող երկրների մեծ մասի համար բնորոշ գործոն է։ 

                                                            

1  ՀՀ պետական պարտքը մեկ տարում աճել է 8.84 %-ով: http://fintax.am/product/hh-petakan-partqy-

mek-taroum-achel-e-8-84  
2  ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան, 2015 թ.: 
3  И. Ю. Ткаченко, Н. И. Малых, Инвестиции. М., издательский центр «Академия», 2009, 240с. 
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Դրա պատճառները տարբեր են՝ մենաշնորհների առկայություն, այդ ոլորտը 

կարգավորող օրենսդրանորմատիվային դաշտի անկատարություն, քաղաքական 

անկայունություն և այլն։ Նմանատիպ երկիր է նաև ՀՀ-ն, որն իր անկախացման 

երեք տասնամյակների ընթացքում փաստացի դեռևս չունի արժեթղթերի շուկա։ 

Ընդհանրապես արդյունավետ զարգացում ունեցող արժեթղթերի շուկաները 

ապահովում և հնարավորություն են տալիս նոր զարգացող արտադրական կազ-

մակերպություններին ավելացնել իրենց սեփական կապիտալը ցածր ծախսերով, 

իսկ այսօր նրանք, կախված լինելով բանկային ֆինանսավորումից, կատարում 

են լրացուցիչ ծախսեր՝ ըստ այդմ նվազեցնելով իրենց մրցունակությունը։ Այս 

պարագայում անհրաժեշտ է ֆինանսավորման նոր աղբյուրների և ձևերի 

ներդրումն ազգային տնտեսության մեջ. այդպիսի աղբյուրներ են այլընտրան-

քային ներդրումները։  

Միջազգային հեղինակավոր կառույցների փորձառու ֆինանսական խորհրդա-

տուները կոչ են անում առանձին ներդրողներին հետևել խոշոր հաստատու-

թյունների և համալսարանական հետազոտություններին և իրենց պորտֆելնե-

րում ավելացնել այլընտրանքային ներդրումները:  

Հայաստանի, համեմատած այլ երկրների հետ, այլընտրանքային ներդրում-

ների մասով ունի իր առանձնահատկությունները՝ պայմանավորված ՀՀ աշխար-

հագրական և սոցիալ-տնտեսական պայմաններով:  

Այլընտրանքային ներդրումներն ապրանքներում այդքան էլ նպատակա-

հարմար չէ մեր երկրի համար, քանի որ մեր երկիրը թանկարժեք մետաղների, 

պղնձի, ոսկու առումով, ինչպես մշակաբույսերի առումով այնքան էլ բարենպաստ 

չէ, քանի որ բնական աղետները մեծացնում են այդ ներդրումների ռիսկայնու-

թյունը: 

Այսօր հրատապ խնդիրների շարքին դասվում է ամենաապահով և անվտանգ 

այլընտրանքային ներդրումների որոնումը, որը հանդիսանում է յուրաքանչյուր 

ներդրողի առաջնային խնդիրներից: 

Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր երկում առկա են այլընտրանքային ներդրում-

ների արդյունավետ օգտագործման տարբեր մեթոդներ, որոնց մեջ կան ինչպես 

թերություններ, այնպես էլ առավելություններ: Սակային Հայաստանի պարագա-

յում ավելի կիրառելի և արդյունավետ կարելի է գնահատել հարավկորեական 

համակարգը, քանի որ մինչև ծրագրերի իրականցումը կատարվում է ծրագրերի 

նախնական գնահատման գործընթաց, որը թույլ է տալիս նվազագույնի հասցնել 

ծրագրի իրականացման շրջանակներում սխալները և դրանցից բխող հանգա-

մանքները: Այս առումով անհրաժեշտ է ձևավորել պետական ներդրումների 

կառավարման կենտրոն, որը բազմաթիվ կառույցների ներկայացուցիչների հետ 

միասին կձևավորի տարբեր մասնագիտացումների խմբեր` անհրաժեշտ աշխա-

տանքներ իրականացնելու և դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերը համապա-

տասխան նախարարությանը ներկայացնելու համար: Վերջինս ավելի արդյու-

նավետ և ավելի որակյալ է դարձնում աշխատանքը: Հետևելով Կորեայի և այլ 

երկրների փորձին՝ ՀՀ-ում կարելի է այլընտրանքային ներդրումների արդյունա-

վետությունը հասցնել առավելագույնի և գրանցել տնտեսական մեծ արդյունք: 
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Հայաստանում նախընտրում են ներդրումներ կատարել կենսաթոշակային 

ավանդներում, սակայն ինչպես վկայում է Ֆրանսիայի և Չինաստանի փորձը, 

ներդրողները նախընտրում են ներդրումներ կատարել ոչ ավանդական ոլորտ-

ներում:  

Մեր կարծիքով՝ Հայաստանում ներդրողները պետք է փոխեն իրենց վերա-

բերմունքը՝ կապված ներդրումների և դրանց արդյունավետ օգտագործման ռազ-

մավարության հետ: Ներդրումները շահավետ կարող են լինել ինչպես գինու, 

կոնյակի և մրգային օղու արտադրության ոլորտում, այնպես էլ ոսկու և այլ մե-

տաղների մեջ: Կարելի է ոսկու և այլ մետաղների հանքաքարերն արտահանելու 

փոխարեն դրանք մշակել, այնուհետև արտահանել կամ ներդրումներ կատարել 

էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսության ոլորտում: Հայաստանն ունի մեծ 

պոտենցիալ նաև այլընտրանքային ներդրումների այլ ոլորտներում:  

Այլընտրանքային ներդրումներից շատերը պատմականորեն լայն տարա-

ծում են ունեցել բարձր եկամուտ ունեցող ներդրողների կամ ինստիտուցիոնալ 

ներդրողների շրջանում, ինչպիսիք են, օրինակ, մասնավոր ռեսուրսները: 

 

Եզրակացություն 

Այսպիսով՝ այլընտրանքային ներդրումները Հայաստանում իրենցից ներկա-

յացնում են տարբեր օբյեկտներ միջոցների տեղաբաշխման համար: Ներդրողը 

պետք է հաշվի առնի գործիքների տարբերություններն ու առանձնահատկու-

թյունները այլընտրանքային ներդրումների յուրաքանչյուր կատեգորիայում, որ-

պեսզի առավել ռացիոնալ որոշում կայացնի: 

Այլընտրանքային ներդրումներն օժտված են մի շարք առանձնահատկու-

թյուններով, սակայն յուրաքանչյուր առանձնահատկության կարևորության աս-

տիճանը կարող է տատանվել՝ կախված նրանից, թե այլընտրանքային ներդրում-

ների ինչ տեսակ է վերլուծվում: Այսպես, այլընտրանքային ֆինանսական ակ-

տիվների ներդրման ժամանակ լիկվիդայնության մակարդակը կարող է բարձր 

լինել՝ համեմատած այլ այլընտրանքային ներդրումների հետ, որոնք ներկայաց-

վում են նյութական ակտիվներով: 

Կարելի է եզրակացնել, որ այլընտրանքային ներդրումները Հայաստանում 

տնտեսական աճի երկարաժամկետ բարձր ցուցանիշեր ապահովելու գրավա-

կաններից մեկն է, հատկապես կարևորվում են օտարերկրյա ուղղակի և պորտ-

ֆելային ներդրումների ավելացումը, ընդ որում՝ խոսքը վերաբերում է նաև 

այլընտրանքային ներդրումներին:  

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Մանուկյան Ռ. Մ., «Ներդրումային շուկա», «Տնտեսագետ», Երևան, 2008, 55էջ: 

[Manowkyan R'. M., «Nerdrowmayin showka», «Tntesaget», Er&an, 2008, e'j 55] 

2. Հայաստանի պետական պարտքը 2020 թ. կազմել է մոտ 7,97 մլրդ դոլար: 

http://www.armbanks.am/hy/2021/01/25/131766/. [Hayastani petakan partqy' 

2020t'. kazmel e' mot 7,97 mlrd dolar: 

http://www.armbanks.am/hy/2021/01/25/131766/


 62 

https://www.armbanks.am/hy/2021/01/25/131766/] 

3. ՀՀ պետական պարտքը մեկ տարում աճել է 8.84 %-ով: 

http://fintax.am/product/hh-petakan-partqy-mek-taroum-achel-e-8-84 HH 

petakan partqy' mek tarowm atwel e' 8.84%-ov: http://fintax.am/product/hh-

petakan-partqy-mek-taroum-achel-e-8-84] 

4. https://168.am/2020/12/22/1433188.html 
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ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

ԹԱԹՈՒԼ ՆՈՐԱՅՐԻ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Համառոտագիր: Այլընտրանքային ներդրումները էական դեր են խաղում 

ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման, երկրի պաշտպանության ամրա-

պնդման, սոցիալական խնդիրների լուծման գործում: Ըստ էության, դրանք որո-

շում են ամբողջ երկրի, առանձին տնտեսավարող սուբյեկտների ապագան: Ներ-

դրումային ծրագրերի իրականացումը թույլ է տալիս կատարելագործել ար-

տադրությունը, բարձրացնել վաճառքի հանված ապրանքների որակը, ավելաց-

նել աշխատատեղերի քանակը, բարձրացնել բնակչության զբաղվածության մա-

կարդակը և, վերջին հաշվով, նպաստում է ազգաբնակչության կենսամակարդակի 

բարձրացմանը, և ուրեմն այդ հարցի լուծումը կարևոր նախապայման է 

պատերազմից հետո տնտեսության վերակառուցման և աշխուժացման համար: 

Այս պարագայում խիստ կարևորվում է պետության կողմից իր պայմանա-

գրային պարտավորությունների կատարումը, հակառակ դեպքում դա իր ազ-

դեցությունն կունենա տնտեսության բոլոր բնագավառներում կարգուկանոնի 

պահպանման և ազգային վարկանիշի վրա: Այս գործոնը դառնում է ներդրում-

ների ներգրավման խոչընդոտման ուժեղագույն գործոններից մեկը: Այսպիսով՝ 

որքան բարձր է ռիսկը, այդքանով պակաս ներդրողներ կցանկանան ներդրում-

ներ կատարել այլընտրանքային գործիքներում: 

Ամենաապահով և անվտանգ այլընտրանքային ներդրումների տասնյակը 

տեղայնացնելով ՀՀ օրինակով՝ կարող ենք հստակ պնդել, որ այդ այլընտրանքա-

յին ներդրումները իրենց արդյունքներին կհասնեն, եթե ՀՀ ներդրումային միջա-

վայրը բարենպաստ լինի խոշոր ներդրողների համար: Մասնավորապես՝ ՀՀ-ն 

բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում գինեգործության համար, և այլընտրան-

քային ներդրումը գինեգործության ոլորտում կարող է ներդրողներին ապահովել 

բավականին մեծ եկամտաբերություն: 

 
Բանալի բառեր՝ այլընտրանքային ներդրումներ, մրցունակություն, ներդրումային 

միջավայր, նյութական ակտիվներ, ոչ նյութական ակտիվներ, ռիսկեր 
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

ТАТУЛ НОРАЙРОВИЧ МАНАСЕРЯН 
Доктор экономических наук, профессор 

 

Аннотация. Альтернативные инвестиции играют значительную роль в разви-

тии экономики любой страны, укреплении ее обороноспособности, решении 

социальных проблем. Фактически они определяют будущее всей страны, отдель-

ных хозяйствующих субъектов. Реализация инвестиционных программ позволяет 

улучшить производство, повысить качество продаваемых товаров, увеличить 

количество рабочих мест, повысить уровень занятости населения, в конечном 

итоге способствует повышению уровня жизни населения. Поэтому одним из важ-

нейших вопросов на современном этапе развития экономики Республики Арме-

ния является активизация инвестиционного процесса в стране, решение которого 

является предпосылкой для восстановления и оживления экономики после войны. 

Этот фактор становится одним из самых сильных препятствий для привлече-

ния инвестиций, потому что любой инвестор оценивает потенциальную доход-

ность проекта и потенциальные риски, прежде чем делать вложение. Таким образом, 

чем выше риск, тем меньше инвесторов захотят вкладывать средства в альтерна-

тивные инструменты. 

Локализуя десять самых безопасных альтернативных инвестиций на примере 

Республики Армения, мы можем четко заявить, что эти альтернативные инвести-

ции принесут свои плоды, если инвестиционный климат в Республике Армения 

будет благоприятным для крупных инвесторов. В частности, в Армении созданы 

благоприятные условия для виноделия, альтернативные вложения в виноделие 

могут принести инвесторам достаточно высокую доходность. 

 

Ключевые слова: альтернативные инвестиции, конкурентоспособность, инвести-

ционная среда, материальные активы, нематериальные активы, риски 

 

FACTORS OBSTRUCTING ALTERNATIVE INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 

 

TATUL NORAYR MANASERYAN 
Doctor Sciences (Economics), Professor 
 

Abstract. Alternative investments play a significant role in the development of any 

country's economy, strengthening the country's defense, solving social problems. In 

fact, they determine the future of the whole country, of individual economic entities. 

Implementation of investment programs allows to improve production, increase the 

quality of goods for sale, increase the number of jobs, increase the level of employment 

of the population, ultimately, contributes to raising the living standards of the 
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population. Therefore, the solution of that issue is a precondition for the reconstruction 

and revitalization of the economy after the war. 

In this case, the fulfillment by the state of its contractual obligations is seriously 

hampered, otherwise it will affect the maintenance of order in all sectors of the 

economy and the national rating. 

This factor is becoming one of the strongest factors hindering investment 

attraction. Thus, the higher the risk, the less investors will want to invest in alternative 

instruments. 

By localizing the ten safest alternative investments using the example of the 

Republic of Armenia, we can clearly state that these alternative investments will bear 

fruit if the investment climate in the Republic of Armenia is favorable for large 

investors. In particular, favorable conditions for winemaking have been created in 

Armenia; alternative investments in winemaking can bring investors a fairly high 

profitability. 

 

Keywords: alternative investments, competitiveness, investment environment, tangible 

assets, intangible assets, risks 
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Տնտեսագիտության թեկնածու 
  

«ԱԿԲԱ  Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ  փոխտնօրեն 
 

Հոդվածը ստացվել է՝ 03.02.2021, գրախոսվել է՝ 01.04.2021 
 

Ներածություն 

Դիվերսիֆիկացված տարածաշրջանային տնտեսությունն իրենից ներկա-

յացնում է բազմակողմանի զարգացած, տնտեսական ճգնաժամերի նկատմամբ 

հարաբերականորեն կայուն բազմաճյուղ տնտեսություն: Այսօր, երբ ողջ աշխար-

հը համավարակի պատճառով հայտնվել է տնտեսական ճգնաժամի մեջ, իսկ 

Հայաստանը, բացի համավարակի բացասական հետևանքներից, վերապրել է 

նաև պատերազմ, ավելի քան երբևէ պետք է կարևորել տնտեսության դիվերսի-

ֆիկացման հնարավորությունների բացահայտումը և դրա իրագործման ուղղու-

թյամբ անհրաժեշտ քայլերի կազմակերպումը։ Միևնույն ժամանակ հասկանալի 

է, որ տարածաշրջանային տնտեսության դիվերսիֆիկացիան բավականին բարդ 

երկարաժամկետ գործընթաց է, որի իրականացման համար պահանջվում են 

ռեսուրսային զգալի հնարավորություններ և ծավալներ: Հետևաբար ծագում են 

խնդիրներ՝ կապված տնտեսական նպատակահարմարության, ուղղությունների 

սահմանման և յուրաքանչյուր տարածաշրջանային տնտեսության դիվերսիֆի-

կացիայի հետևանքների գնահատման հետ: Ներկայումս դիվերսիֆիկացումը 

պետական քաղաքականության մոտեցում է, որը նպատակ ունի հաղթահարել 

երկրի կամ տարածաշրջանի տնտեսության կախվածությունը տնտեսական գոր-

ծունեության նեղ շրջանակից, և ուղղված է արտադրության ավելի հավասարա-

կշռված կառուցվածքի ստեղծմանը եկամտի հնարավոր աղբյուրների, զբաղվա-

ծության, ինչպես նաև ցիկլային և շուկայական ռիսկերի տեսանկյունից: Քանի որ 

Հայաստանը չունի բնական ռեսուրսներ, ծով դեպի արտաքին աշխարհ, նույնիսկ 

ցամաքային այլընտրանքային ճանապարհներ, ուստի ՀՀ-ի համար ամենամեծ 

հետաքրքրություն առաջացնում են տնտեսության կառուցվածքային տրանսֆոր-

մացման այն ուղղությունները, որոնք կապված են ինովացիոն զարգացման հետ, 

այսինքն՝ գիտելիքների և ինովացիաների վրա հիմնված ճյուղերի և արտադրու-
թյունների աճի հետ:  

Մեր հետազոտության նպատակն է ներկայացնել ՀՀ տնտեսության դիվեր-
սիֆիկացման հնարավորությունները և ներուժը` շեշտադրելով գիտելիքահենք և 
ինովացիոն տնտեսության անհրաժեշտությունը։ 

 

Տնտեսության դիվերսիֆիկացումը տնտեսական զարգացման գործընթացնե-

րին աջակցելու ամենաարդյունավետ ուղղություններից մեկն է: Տարատեսակ 
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աղբյուրների հաշվին երկրների եկամուտների ձևավորումը արտացոլող դիվեր-

սիֆիկացման քաղաքականությունը լայն հնարավորություններ է ընձեռում 

տնտեսության զարգացման արդյունավետության և շահութաբերության տեսան-

կյունից։ Այս համատեքստում պետք է փաստել, որ Սինգապուրը, չունենալով 

բնական ռեսուրսներ և շատ հողատարածքներ, համարվում է ժամանակակից 

արդյունաբերական կենտրոններից մեկը, որն ունի դիվերսիֆիկացված տնտե-

սություն, և ձեռնարկությունների միջև առևտուրը շարունակում է իր դերն ունե-

նալ իր տնտեսության զարգացման մեջ1։ Դիվերսիֆիկացիան ազդում է արտադ-

րության բացարձակապես բոլոր գործոնների և պայմանների վրա (աշխատուժ, 

մատակարարներ, միջնորդներ, վաճառքի ուղիներ), ինչը մրցակցային պայքարի 

պայմաններում թույլ է տալիս խուսափել ձեռնարկության գործունեության կեն-

սական նշանակության ոլորտների մոնոպոլացումից` դարձնելով ավելի կայուն 

և արդյունավետ2: Կարելի է պնդել, որ ներկա ժամանակաշրջանում տնտեսության 

դիվերսիֆիկացիան ձեռք է բերում ավելի մեծ արդիականություն և դառնում է 

Հայաստանի տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից մեկը: 
 

Գրականության ակնարկ 

Հետազոտությունն ավելի հիմնավորված դարձնելու համար առանձնացնենք 

մի քանի գիտատեսական կոնցեպտներ, որոնք ներկայացնում և բացատրում են 

ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում տնտեսական զարգացման և 

արտադրական կառուցվածքի դիվերսիֆիկացիայի միջև փոխհարաբերություն-

ների բնույթը: 

Էվոլյուցիոն տնտեսություն, որտեղ ուշադրությունը կենտրոնացվում է 

անցյալից կառուցվածքային տրանսֆորմացիաների ուղղությունների և արագու-

թյան վրա: Զարգացման անցած ուղուց կախվածության բեռը անհամամասնորեն 

ծանրաբեռնում է տարածաշրջաններն ու երկրները. որոշ կուտակված իրազե-

կություններ (կոմպետենցիաներ) կարևոր են միայն որոշակի տեսակի արտադ-

րանքի կամ ապրանքների խմբերի համար (օրինակ՝ հատուկ տեխնիկական 

գիտելիքներ), իսկ մյուսները կարևոր են ցանկացած գործունեության համար: 

Որպես նման համընդհանուր իրազեկություններ հաճախ դիտարկվում են, օրի-

նակ, ինովացիոն և հարմարվողական ունակությունները, սոցիալական կապի-

տալը, պետական կառավարման որակը և այլն: Սակայն մինչ այժմ ոչ շատ հե-

տազոտություններում ձեռնարկվում են փորձեր՝ վերլուծելու, թե ինչպես են տե-

ղի ունենում տարածաշրջանային տնտեսության կառուցվածքի փոփոխություն-

ները (դիվերսիֆիկացիա/ մասնագիտացում): Կան հետազոտություններ, որոնք 

ցույց են տալիս, որ արտադրական և տեխնոլոգիական դիվերսիֆիկացման մեջ 

                                                            

1  Սարգսյան Լ., Գրիգորյան Դ., «Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում 

(Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությու-

նում- հատոր 1), գիտաժողովի նյութեր/ գիտ. խմբագիր` Վ. Լ.Հարությունյան, Եր., ՀՀ ԳԱԱ 

«Գիտություն» հրատ., 2020, էջ 177: 
2  Чарочкина Е. Ю., Каширцева А. Ю., Диверсификация промышленного комплекса региона (на ма-

териалах Курской области) // Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. 
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կարևոր դեր են խաղում արդեն գոյություն ունեցող ֆիրմաները և ճյուղերը, և որ 

հաջողություն կունենա կապակցված դիվերսիֆիկացիան1։ 

Եվրոպացի շատ հետազոտողներ2,3 կիսում են «կապակցված դիվերսիֆիկա-
ցիայի» հաշվին տարածաշրջանային զարգացումը խթանելու գաղափարները, 

այսինքն` արդեն կուտակված ակտիվների, գիտելիքների և հմտությունների վրա 

հիմնված բազմազանության աճը։ Ներկայումս Եվրամիությունը հայտարարել է 

«խելացի մասնագիտացման» (Smart Specialization) քաղաքականությունը որպես 

գերակայություն, որը ենթադրում է տարածաշրջանների մրցակցային առավե-

լությունների ամրապնդում տեխնոլոգիաների համեմատաբար նեղ հատվածում 

բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկատիրության խթանման հաշվին: Մասնագի-

տացման առավելությունները, որպես տարածաշրջանային տնտեսության աճի 

ուղղություն, ներկայացվում և մեկնաբանվում են մի շարք աշխատություններում4: 

Կառուցվածքային փոփոխությունների գործընթացների վրա ինստիտուտ-

ների ազդեցության ուսումնասիրության մեջ ներառված նշանակալից հասկա-

ցություններից մեկը կապիտալիզմի բազմազանության տեսությունն է: Առիթի 

բերումով նկատենք, որ շուրջ մեկ դար առաջ գերմանացի հայտնի տնտեսագետ 

Վ. Ջոմբարտը ապագա հասարակության համար գծում էր տնտեսական ու 

սոցիալական բազմաթիվ բաղադրիչներից բաղկացած բարդ պլյուրալիստական 

համակարգ՝ նկատելով, թե «սխալվում են բոլոր նրանք, ովքեր կանխագուշակում 

են, որ ապագայում պետք է իշխի մեկ տնտեսական համակարգ։ Կարելի է հաս-

տատել, որ պատմության ընթացքում զուգահեռաբար գոյություն ունեցող տնտե-

սագետների թիվը ավելի ու ավելի է մեծանում»5: 

Զարգացած երկրներում ձևավորվել են ազգային տնտեսության կազմա-

կերպման մի քանի տարբերակներ՝ լիբերալ շուկայական և համակարգվող շու-

կայական տնտեսություններ6: Համակարգված շուկայական տնտեսություններն 

ավելի նպաստավոր են աստիճանական ինովացիաներին. աշխատողներն ավե-

լի պաշտպանված են աշխատանքը կորցնելուց և կարող են հասնել ավելի բարձր 

մակարդակի, որը հատուկ է գոյություն ունեցող տեխնիկական հմտություն-

ներով ճյուղերին: Սակայն լիբերալ շուկայական տնտեսությունն ավելի շատ 

աջակցում է «արմատական» ինովացիաներին. ֆիրմաները առավել շարժական 

շուկաներում կարող են հեշտությամբ գտնել անհրաժեշտ հմտություններով աշ-

                                                            

1  Neffke, F., Henning, M. and Boschma, R. (2011). How do regions diversify over time? Industry 

relatedness and the development of new growth paths in regions. Economic Geography, 87(3), 237–265. 
2  Asheim, B. T., Boschma, R. and Cooke, P. (2011). Constructing regional advantage: Platform policies based 

on related variety and differentiated knowledge bases. Regional studies, 45(7), 893–904. 
3  Frenken, K., Van Oort, F.G., Verburg, T. (2007). Related variety, unrelated variety and regional eco-

nomic growth. Regional Studies, 41(5), 685–697. 
4  Fagerberg, J. and Srholec, M. (2016). Explaining regional economic performance: the role of competi-

tiveness, specialization and capabilities. Papers in Innovation Studies, CIRCLE. WP, 2, 29 p. 
5  Սարինյան Ռ., Տնտեսագիտական ուսմունքի պատմություն, Եր., 2004, էջ 85: 
6  Hall, P.A., Soskice, D. (eds.): Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative 

Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001. An Introduction. 
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խատողների, ձեռք բերել նոր տեխնոլոգիաներ ունեցող ընկերություններ, հա-

սանելիություն ունենալ ֆինանսական ռեսուրսներին, որոնք անհրաժեշտ են 

ավելի ռիսկային նախագծեր իրականացնելու համար: Ռ. Բոշմայի և Ջ. Կապո-

նեի հետազոտությունները (Boschma and Capone, 2015) ապացուցում են, որ ոչ 

կապակցված դիվերսիֆիկացիայի զարգացման հավանականությունը առավել 

մեծ է ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում, ընդ որում՝ կա-

պակցված դիվերսիֆիկացիան ավելի մեծ է այն երկրներում, որտեղ ինստի-

տուտները ավելի շատ աջակցում են աշխատաշուկային, կորպորատիվ կառա-

վարմանը և միջֆիրմային փոխգործողություններին։ Այսպիսով՝ ինստիտուցիո-

նալ միջավայրը նշանակալից կերպով կարգավորում և կանխորոշում է երկրի 

տնտեսական և տեխնոլոգիական մասնագիտացումը1: Հարկ է նշել նաև, որ Մ. 

Ֆելդմանի և Դ. Աուդրետչի (Feldman and Audretsch, 1999) դասական աշխատու-

թյունում հիմնավորվում են տնտեսական աճին նպաստող ինովացիաների և 

տեխնոլոգիական փոփոխությունների համար որպես կատալիզատոր հանդես 

եկող դիվերսիֆիկացիայի առավելությունները2: Դիվերսիֆիկացման գործոնների 

վերաբերյալ հայտնի գիտական պատկերացումները նշանակալից կերպով կապ-

ված են ինովացիոն գործունեության հետ: Ըստ Ս. Ն. Ռաստվորցևայի3՝ «զարգաց-

ման նախորդ հետագծից հեռանալ հնարավոր է միայն տեխնոլոգիական ինովա-

ցիաների միջոցով, որոնք պատասխանատու են նորարարական տնտեսության 

առաջացման համար»: Ի. Վ. Գրեբենկինի աշխատությունը նվիրված է տնտեսու-

թյան ինովացիոն ակտիվության վրա դիվերսիֆիկացիայի աստիճանի ազդեցու-

թյան ուսումնասիրությանը, ձևակերպված են եզրահանգումներ ինովացիոն ար-

տադրության վրա դիվերսիֆիկացիայի դրական ազդեցության վերաբերյալ4։ 
 

Հետազոտության տեսամեթոդական հիմքերը 

Սույն հետազոտության համար մեթոդաբանական հիմք են ծառայել համ-

ընդհանուր գիտական մեթոդներ` տրամաբանական, համակարգային մոտեցման, 

համեմատական վերլուծության, գրաֆիկական, քանակական և այլ մեթոդներ, 

որոնք հնարավորություն են տալիս գիտելիքահենք և ինովացիոն տնտեսությունը 

բնութագրող ցուցանիշները և համաթվերը դիտարկել դինամիկայի մեջ, բացա-

հայտել առաջացած հակասությունները և բնորոշ առանձնահատկությունները։ 

Քանակական գնահատման համար լայնորեն կիրառվել են ինովացիոն տնտե-

սությունը գնահատող համաթվեր և գործակիցներ։ 

Նախանշված հետազոտական նպատակի իրագործման համար հիմք են 

                                                            

1  Boschma, R. and Capone, G. (2015). Institutions and diversification: Related versus unrelated diversification 

in a varieties of capitalism framework. Research Policy, 44, 1902–1914. 
2  Feldman, M. and Audretsch, D. (1999). Innovation in Cities: Science-Based Diversity, Specialization and 

Localized Competition. European Economic Review, 43(2), 409–429. 
3  Растворцева С. Н., Теоретические аспекты возможности ухода экономики региона от траектории 

предшествующего развития // Журнал экономической теории, 2018, т. 15, № 4, с. 633–642. 
4  Гребенкин И. В., Влияние уровня диверсификации на инновационную активность в обрабатываю-

щей промышлености, Экономика региона, 2018, т. 14, вып. 2, с. 600–611. 
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հանդիսացել հայրենական և արտասահմանյան հեղինակների աշխատանքները 

և գիտական հոդվածները։ Իսկ տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել Համաշ-

խարհային բանկի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և այլ կառույցների պաշ-

տոնական նյութերը։ Տեսական վերլուծությունների ընթացքում հատուկ ուշադ-

րություն է դարձվել տեսությունների տնտեսագիտական ու մեթոդաբանական 

առավելություններին և թերություններին։ 
 

Հիմնական վերլուծություն 

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ժամանակակից փուլը բնու-

թագրվում է նրանով, որ շատ երկրներ, անշուշտ հաջողության տարբեր աստի-

ճաններով, փորձում են հետևել առաջատար երկրների օրինակին և իրենց զար-

գացման մեջ գլխավոր շեշտը դնել մարդկային ռեսուրսների վրա` ստեղծելով 

ինովացիոն տնտեսություն, այն է՝ գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսություն։ 

«Գիտելիքի տնտեսություն» եզրույթի տարածումը վերագրվում է Փ. Դրաքերին, 

որը համարում է, որ գիտելիքի տնտեսությունը վերաբերում է գիտելիքի օգտա-

գործմանը` տնտեսական օգուտներ քաղելու համար: Գիտելիքահենք տնտեսու-

թյան շարժիչ ուժերի հետ կապված ևս կան մի շարք կարծիքներ։ Ըստ Ջ. Հաֆ-

թոնի և Փ. Շիհեաի` գիտելիքահենք տնտեսությունն առաջանում է առանձնահա-

տուկ երկու ուժերից` տնտեսական գործունեության մեջ գիտելիքի ինտենսիվու-

թյան մեծացումից և տնտեսական հարաբերությունների գլոբալացումից1։ Ըստ Գ. 

Վարդանյանի՝ բոլոր ժամանակներում էլ գիտելիքը կարևորվել է տնտեսական 

աճի և զարգացման տեսանկյունից, սակայն ներկայումս արագ աճող տնտեսու-

թյուններն է՛լ ավելի են կախված գիտելիքի ստեղծումից, ձեռքբերումից և տարա-

ծումից, և դրանցում աշխատուժի գիտելիքները, հմտությունները, փորձը և նո-

րարարության ներուժն ավելի մեծ արժեքներ են ներկայացնում, քան ար-

տադրության հիմնական միջոցները2։ Ներկայացվածին ի հավելումն նշենք, որ 

արդյունաբերական տնտեսության մեջ մրցակցային առավելության հիմք են էժան 

հումք ձեռք բերելու հնարավորությունը, էժան աշխատուժը և այլն (Ճապոնիան 

պատերազմից հետո, Հարավային Կորեան), սակայն գիտելիքների վրա հիմնված 

տնտեսության մեջ մրցակցային առավելության հիմք են նոր գիտելիքների ձեռք-

բերման և ինովացիաների ներդրման արագությունը, վենչուրային ռազմավա-

րությունը և այլն։ Հայաստանի համար այսօրվա պայմաններում՝ համավարակի 

առկայության և հետպատերազմական իրավիճակում, ավելի քան անհրաժեշտ է 

ունենալ գիտելիքահենք և ինովացիոն տնտեսություն, հակառակ դեպքում հաջորդ 

տարիների ընթացքում կարող ենք բախվել կործանարար խնդիրների։ Ինովա-

ցիոն տնտեսության քաղաքականությունը կարևորագույն դեր ունի զարգացող 

տնտեսություն ունեցող երկրներում, ինչպես նաև շուկա ձևավորող երկրներում, 

                                                            

1  A Primer on the Knwledge Economy. Prepered by John Houghton and Peter Sheehan. CSES working 

Paper No.18, February 2000.  
2  Վարդանյան Գ. Ի., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, 

Եր., «Գիտություն» հրատ., 2008, 402 էջ, էջ 13: 
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որտեղ նորարարությունն ունի հսկայական ազդեցություն ռազմավարություն-

ների և պլանների մշակման գործընթացում, ինչպես նաև հանդիսանում է որոշիչ 

գործոն այնպիսի սոցիալական խնդիրների լուծման համար, ինչպիսիք են` 

առողջապահությունը, աղքատությունը և գործազրկությունը1։ 

Գիտելիքահենք և ինովացիոն տնտեսությունում գիտելիքի և ինովացիաների 

ներուժի գնահատման, ինչպես նաև առկա իրավիճակի վերաբերյալ վերլուծու-

թյուններ կատարելու համար օգտագործվում են տարբեր համաթվեր և ցուցա-

նիշներ` GII-BCG, ICI, EUI Innovation Index և GII INSEAD (Համաշխարհային 

նորարարության համաթիվ- ՀՆՀ), GCI-ի (Համաշխարհային մրցունակության 

համաթիվ–ՀՄՀ) 12-րդ ենթահամաթիվը` նորարարության կարողություններ, 

KEI (գիտելիքի տնտեսության համաթիվ) և GKI (Համաշխարհային գիտելիքի հա-

մաթիվ–ՀԳՀ) և այլ ցուցանիշներ։ Անհրաժեշտ է նշել, որ ներկա պայմաններում 

սրանցից որոշները չեն հաշվարկվում` GII ICI, իսկ KEI-ը վերջին անգամ հաշ-

վարկվել է 2012 թվականին, և վերջինս վերլուծել նպատակահարմար չէ։ Հետևա-

բար մեր հետազոտության համար որպես գիտելիքի և ինովացիաների ներուժի 

գնահատման ցուցանիշներ կվերցնենք ՀԳՀ, ՀՆՀ և ՀՄՀ-ի 12-րդ ենթահամաթիվը` 

ինովացիաների կարողությունը (innovation capability)։ 

Համաշխարհային գիտելիքի համաթիվը (ՀԳՀ) սկսել է հաշվարկվել 2017 

թվականից. այն ամփոփ ցուցանիշ է 7 ոլորտներում գիտելիքի կատարողակա-

նին հետևելու համար. 

1. մինչհամալսարանական կրթություն,  

2. տեխնիկական և մասնագիտական կրթություն և թրեյնինգներ, 

3. բարձրագույն կրթություն,  

4. հետազոտություն, զարգացում և նորարարություն, 

5. տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ, 

6. տնտեսություն,  

7. ընդհանուր բարենպաստ միջավայր։  

ՀԳՀ-ն նպատակ ունի չափել գիտելիքի բազմաբնույթ հասկացությունը: Վեր-

ջինս հաճախ կապված է հարակից հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են «գի-

տելիքի տնտեսությունը» կամ «գիտելիքների հասարակությունը»: ՀԳՀ-ն միտված 

է ներդնել գիտելիքի ավելի համակարգված ընկալում՝ գաղափարը բաժանելով 

դրա բաղկացուցիչ մասերի և ներկայացնելով «գիտելիքներ» հասկացության 

բազմաչափ բնույթը բոլոր համատեքստերում և կիրառական ծրագրերում, որոնք 

վերաբերում են տնտեսական և սոցիալական կառուցվածքներին: Այս համաթիվը 

թույլ է տալիս ավելի իմաստալից և խորաթափանց ուսումնասիրել գիտելիքների 

քաղաքականությունը տարբեր ոլորտների վերաբերյալ: Բացի այդ, այն նաև 

հնարավորություն է տալիս ավելի գիտական և հիմնավորված կապ ստեղծել ու 

ներկայացնել տնտեսության զարգացման և գիտելիքների միջև։ 

                                                            

1  Ваганян Г., Ваганян О., Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12. Ч. 1 / 

РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В. И. Герасимов. М., 2017, стр 534. 
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Ներկայացնենք Հայաստանի համար ՀԳՀ կառուցվածքը և դիրքը 2017-2020 

թվականներին (տե'ս աղյուսակ 1)։ 
 

Աղյուսակ 1  
Հայաստանի համաշխարհային գիտելիքի համաթիվը իր կառուցվածքային 

7 ցուցանիշներով 2017-2020 թթ. կտրվածքով1 

 
 2017 2018 2019 2020 

№ 

 

Ցուցանիշի անվանումը 
 

Դիրքը 131 

երկրների մեջ 

Դիրքը 134 

երկրների մեջ 

Դիրքը 136 

երկրների մեջ 

Դիրքը 138 

երկրների մեջ 

 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՀԱՄԱԹԻՎ 

(ՀԳՀ, GKI) 
76 85 79 84 

1. Մինչհամալսարանական կրթություն 35 79 74 87 

2. Տեխնիկական, և արհեստագործական 

կրթություն ու ուսուցում 
126 129 122 121 

3. Բարձրագույն կրթություն, 83 81 95 100 

4. Հետազոտություն, զարգացում և 

նորարարություն, 
68 74 66 76 

5. Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 

տեխնոլոգիաներ 
70 72 73 69 

6. Տնտեսություն 76 73 66 68 

7. Ընդհանուր բարենպաստ միջավայր 79 76 73 68 

 

Հարկ ենք համարում նշել, որ ՀԳՀ-ով Հայաստանը գտնվում է ոչ ցանկալի 

դիրքերում, ինչը մտահոգվելու տեղիք է տալիս։ Համեմատության համար նշենք, 

որ հետ ենք մնում հարևան երկրներից. 2020 թ. Ադրբեջանի ԳՀ-ն կազմել է 64, 

Թուրքիայինը՝ 69, Վրաստանինը՝ 63։ ԵԱՏՄ երկրների շրջանակներում բոլոր 

երկրներին ևս զիջում ենք, բացի Ղրղզստանից` 94: Աղյուսակ 1-ը վերլուծելով՝ 

կարող ենք փաստել, որ ՀԳՀ-ի կառուցվածքային տարրերից ամենավատ դիր-

քերում են գտնվում կրթությունը բնութագրող ցուցիչները (1, 2, 3)։ Հայաստանի 

այսօրվա կրթական համակարգը չի համապատասխանում երկրի երկարատև և 

կայուն զարգացման պահանջներին, և կրթական համակարգը բնութագրող ցու-

ցիչների այդքան ցածր լինելը ունի բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներ, սակայն 

դրանք այս հետազոտության շրջանակներում չենք վերլուծի։ 

Նորամուծական տնտեսությունը հաճախ բնութագրվում է նաև մի շարք հա-

մաշխարհային համաթվերով՝ ՀՆՀ-ով և ՀՄՀ-ով։ Նորարարությունը գոյատևման 

նախապայման է և հետևաբար առանցքային գործոն տնտեսական աճի համար։ 

Նորամուծությունը գործընթաց է, որը սկսվում է գիտական հետազոտությունից 

և ավարտվում նորարարության իրացմամբ` գիտական նորույթի առևտրայնաց-

մամբ, որն ամենակարևորն է, քանի որ վերջինիս շնորհիվ է ապահովվում երկրի 

մրցունակության բարձրացում և ի վերջո տնտեսական ագրեգացում և աճ։ Նո-

                                                            

1  Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից հիմաք ընդունելով https://knowledge4all. com/en/Ranking 

կայքը և Global knowledge index 2020, Achim Steiner United Nations Development Programme 

(UNDP), p.30 
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րամուծական կարողության մեծությունը պարամետր է, որ թույլ է տալիս տա-

րածաշրջանը գնահատել իր նորարարական գործունեության հնարավորու-

թյունների մեջ և որոշել նորարարական զարգացման ռազմավարությունը: Նո-

րարարությունը համալիր խնդիրների համար լուծումներ որոնելու մշտական 

գործընթաց է, որը հիմնված է շարունակական ուսուցման և գիտելիքներ կուտա-

կելու վրա։ Հենց այս տրամաբանությամբ է կառուցված ՀՆՀ-ն, որը որպես ծախ-

սերի և արդյունքի հարաբերակցություն հնարավորություն է տալիս օբյեկտիվո-

րեն գնահատել այս կամ այն երկրում ինովացիայի զարգացմանն ուղղված ջան-

քերի արդյունավետությունը (տե՛ս աղյուսակ 2): Որքան ՀՆՀ-ում ներառված ցու-

ցանիշի միավորը մոտենում է 100-ին, այնքան տվյալ ենթաինդեքսի և ցուցանիշի 

դիրքը բարելավվում է և հակառակը։ 
Աղյուսակ 2  

Հայաստանի համաշխարհային նորարարական համաթիվը իր երկու 

ենթահամաթվերով և ցուցանիշներով 2018-2020 թթ. կտրվածքով 1 
 

№ Ցուցանիշի անվանումը 

2018 2019 2020 

Միա-

վորը 

(0-100) 

Դիրքը 126 

երկրների 

շարքում 

Միա-

վորը 

(0-100) 

Դիրքը 

129 

երկրների 

շարքում 

Միա-

վորը 

(0-100) 

Դիրքը 

131 

երկրների 

շարքում 

1 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ  

(ՀՆՀ, GII) 
32.81 68 33.98 64 32.67 61 

2 

Ենթահամաթիվ 1. Ինովացիոն հե-
տազոտության համար անհրաժեշտ 
ռեսուրսները և պայմանները 
(Innovation Input). 

24.7 94 39.36 85 39.13 83 

2.1  Ինստիտուտներ 60.8 67 63.2 64 64.3 64 

2.2 
 Մարդկային կապիտալ և հետա-

զոտություններ 
15.2 110 19.9 107 20.5 94 

2.3 Ենթակառուցվածքներ 36.5 93 40.2 85 34.4 90 

2.4 
 Շուկայի զարգացվածության 

աստիճան 
43.5 81 50.1 55 49.6 68 

2.5 
 Գործարար միջավայրի զարգաց-

վածության աստիճան 
26.1 88 26.3 89 24.6 69 

3 

Ենթահամաթիվ 2. Ինովացիաների 
իրականացումը և ձեռքբերված 
գործնական արդյունքը  
(Innovation Output) 

34.1 50 26.80 50 27.15 47 

3.1 
 Գիտելիքի և տեխնոլոգիայի 

արդյունքներ 
23.2 62 25.5 54 28.5 45 

3.2  Ստեղծագործական արդյունքներ 35.0 48 32.2 48 25.8 56 

                                                            

1  Աղյուսակը կազմվել է հեղինակների կողմից` հիմք ընդունելով` Global innovation index 2018, 

Energizing the World with Innovation, 11th edition, p. 221, Global innovation index 2019, Energizing 

the World with Innovation, 12th edition, p. 221, Global innovation index 2020, Energizing the World 

with Innovation, 13th edition, p. 218. 
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Ինչպես նկատում ենք աղյուսակ 2-ից, ՀՆՀ-ն 2019 թվականից սկսած առկա է 

դիրքերի բարելավում` 2018 թ. զբաղեցրել է 68–րդ հորիզոնականը, 2019 և 2020 թթ.` 

համապատասխանաբար 64 և 60–րդ դիրքերը։ Սա պատահական չէ, քանի որ 

դիրքերի բարելավում է նկատվել նաև 2-րդ (Innovation Input) և 3–րդ (Innovation 

Output) ենթահամաթվերում` համապատասխանաբար 85-ից 83 և 50-ից 45–րդ 

դիրքեր։ Եվ անհրաժեշտ է նշել, որ առաջին ենթահամաթվի մեջ առկա 2.5 ցու-

ցանիշի` գործարար միջավայրի զարգացվածության աստիճան, դիրքի կտրուկ 

փոփոխություն է նկատվել 2020 թ. 2019–ի համեմատ` 20 տեղով։ Այս ցուցանիշի 

մեջ ներառված են այնպիսի ցուցիչներ, ինչպիսիք են` գիտելիքներով օժտված 

աշխատակիցներ (knowledge workers), նորարարական կապեր (innovation linkages), 

գիտելիքի կլանում (knowledge absorotion), որոնց մասով ունեցել ենք դիրքերի 

բարելավում: Երկրորդ համաթվի մեջ 3.1 ցուցանիշը` գիտելիքի և տեխնոլոգիայի 

արդյունքներ, ևս ապահովել է դիրքի աճ` 54-ից 45։ Այս ցուցանիշի կազմում 

ներառված են հետևյալ ցուցիչները` գիտելիքի ստեղծում (knowledge creation), 

գիտելիքի ազդեցություն (knowledge lmpact), գիտելիքի տարածում (knowledge 

diffusion), որոնց հետ կապված ապահովվել է դիրքերի բարելավում։ Հարկ է նշել, 

որ առաջին ենթահամաթվի մեջ ներառված 2.2 ցուցանիշի` մարդկային կապի-

տալ և հետազոտություններ, դիրքը ամենավատն է, թեկուզև բարելավվել է նա-

խորդ տարիների նկատմամբ (107-ից–94), բայց և այնպես շատ հեռու է՝ հասնելու 

մյուս ցուցանիշների մակարդակին։ Անհրաժեշտ է փաստել, որ 2.2 ցուցանիշի 

մեջ են մտնում կրթություն (education), բարձրագույն կրթություն (tertiary education), 

գիտական հետազոտություններ և մշակումներ (research and development R&D) 

ցուցիչները, որոնք բավականին վատ դիրքերում են գտնվում, ինչի մասին էր 

վկայում նաև Համաշխարհային գիտելիքի համաթվի վերլուծությունը աղյուսակ 

1–ում, որտեղ ևս կրթության մասով բոլոր ցուցանիշները գտնվում էին ոչ բարվոք 

դիրքերում։ ՀՀ-ն ներկայումս ԵԱՏՄ անդամ է, և այդ միության անդամ երկրների 

հետ համագործակցությունում հնարավոր չէ առանց նորարարական առաջըն-

թացի, ուստի կարևորում ենք ԵԱՏՄ երկրների դիրքերի ուսումնասիրություն 

ՀՆՀ-ի մասով։ Հետաքրքրական է նաև ուսումնասիրել տարածաշրջանի երկրնե-

րի ՀՆՀ-ի դիրքերը ուսումնասիրել։ Գծապատկեր 1–ում կներկայացնենք ԵԱՏՄ և 

տարածաշրջանի երկրներն 2019-2020 թթ. դիրքերը։ 

Ինչպես նկատում ենք գծապատկեր 1–ից, 2020 թ. ԵԱՏՄ երկրների շրջա-

նակներում Հայաստանի ՀՆՀ–ն իր դիրքով զիջում է միայն Ռուսաստանին, իսկ 

հարևան երկրների մեջ` միայն Թուրքիային։ Սա ևս մեկ անգամ հավաստում է, 

որ ՀՀ-ն ունի մեծ ներուժ իր տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու ինովացիաների 

համատեքստում և դառնալու տարածաշրջանի և ԵԱՏՄ երկրներում գիտելիքի և 

ինովացիաների ագրեգացման կենտրոն։ 
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Գծապատկեր 1. ԵԱՏՄ և հարևան երկրների դիրքը համաշխարհային նորարարական 
համաթվի վարկանշավորման մեջ 2019-2020 թթ. 

 

Ինչպես վերևում նշել ենք, ինովացիոն տնտեսությունում գիտելիքի և ինո-

վացիաների ներուժի գնահատման համար իր ուրույն տեղն ունի Համաշխար-

հային մրցունակության համաթվի (ՀՄՀ)–ի 12–րդ ցուցանիշը` նորարարության 

կարողությունը։ Նորամուծական կարողության մեծությունը պարամետր է, որ 

թույլ է տալիս տարածաշրջանը գնահատել իր նորարարական գործունեության 

հնարավորությունների մեջ և որոշել նորարարական զարգացման ռազմավա-

րությունը: Հայաստանը ՀՄՀ-ով 2019 թ. զբաղեցրել է 69-րդ դիրքը, իսկ 2018 թ.՝ 

70-րդ, սակայն «Ինովացիոն կատարողական» ենթահամաթվով՝ համապատաս-

խանաբար 60-րդ և 62-րդ դիրքերը: Անհրաժեշտ է նշել, որ 2018 թվականից 

սկսած ՀՄՀ-ն սկսել է հաշվարկվել նոր մեթոդաբանությամբ, որը ներկայացված 

է «Համաշխարհային մրցունակության հաշվետվություն 2018» տարբերակում1, 

որն այժմ կոչվում է ՀՄՀ 4.0: Ըստ նոր մեթոդաբանության՝ ներառված են նոր 

ցուցանիշներ, որոնք առավել դիպուկ են բնութագրում «Չորրորդ արդյունաբե-

րական հեղափոխությունը» Մեզ համար առավել կարևոր 12-րդ ենթահամաթվի՝ 

ինովացիոն կատարողականը, նախկին տարբերակում ներառված էին 7 ցուցա-

նիշ, իսկ ՀՄՀ 4.0-ում՝ 10 ցուցանիշ, որոնցից հարկ է նշել «Կլաստերների զար-

գացման պայմանները» բնութագրող ցուցանիշները։  

Նորամուծական գործունեության իրականացման կարևորագույն ուղղու-

թյուններից մեկը կլաստերների ձևավորումն է, որը տնտեսական և գիտատեխ-

նիկական զարգացման ժամանակակից միտումների պայմաններում որոշակի 

հիմքեր է ապահովում նոր գաղափարների առևտրայնացման գործուն մեխա-

նիզմների ստեղծման համար: ՀՀ-ն լիարժեք հնարավորություն ունի նաև արտա-

հանման վրա հիմնված զարգացմանն անցնելու, և զուգահեռաբար ինովացիոն 

զարգացման ինստիտուտներ ներդնելու համար կառավարության առաջնահերթ 

                                                            

1  Schwab К. The Global Competitiveness Report 2018. Available at: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf 

(accessed 1.04.2021)., p 631-649 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
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նպատակներից մեկը պետք է դառնա գոյություն ունեցող և պոտենցիալ զարգաց-

ման կլաստերների իդենտիֆիկացումը ինչպես արտահանման ներուժի, այնպես 

և ինովացիոն զարգացման հնարավորությունների տեսանկյունից1: Եվ մի շարք 

վերլուծություններ փաստում են, որ Հայաստանում բացակայում է գիտություն–

տնտեսություն կապը, որի հետևանքով էլ գեներացված նորարարական, գիտա-

կան, ինժեներական կարողությունները արդյունավետ կերպով չեն առևտրայ-

նացվում և մտնում տնտեսություն2։ Ընդ որում՝ ինովացիոն գործունեության 

կազմակերպման կլաստերային ձևը հանգեցնում է ինովացիայի հատուկ տե-

սակի՝ «միասնական դիվերսիֆիկացված ինովացիոն արտադրանքի» ստեղծմանը: 

Այդպիսի ինովացիան հանդիսանում է տնտեսության իրական և ֆինանսական 

հատվածների կառավարող սուբյեկտների գործունեության արդյունք, ինչը թույլ 

է տալիս արագացնել դրանց տարածումը ընդհանուր տարածաշրջանային 

տնտեսական տարածքում փոխկապակցվածությունների ցանցի միջոցով: Բացի 

այդ, տարբեր աղբյուրների տեխնոլոգիական գիտելիքների և կապերի բազմա-

զանությունը հեշտացնում է մրցակցային առավելություններին հասնելու գոր-

ծոնների համադրությունը և դառնում ցանկացած ինովացիայի նախապայման: 

Ուղղահայաց ինտեգրման հիման վրա դիվերսիֆիկացված կլաստերի մեջ միա-

վորումը ստեղծում է տարատեսակ տեխնոլոգիական գյուտերի ոչ թե ինքնաբուխ 

կենտրոնացում, այլ նոր գիտելիքների և տեխնոլոգիաների տարածման որոշակի 

համակարգ: Ընդ որում՝ գյուտերի՝ դեպի ինովացիա, իսկ ինովացիաներինը՝ դեպի 

մրցակցային առավելություններ արդյունավետ տրանսֆորմացիայի կարևորա-

գույն պայման է համարվում դիվերսիֆիկացված կլաստերի բոլոր մասնակիցնե-

րի միջև կայուն գործընկերային կապերի ձևավորումը: 

Դիվերսիֆիկացված կլաստերի առավելությունը նաև ընդգրկման ազդեցու-

թյունն է, որն առաջանում է, երբ կա արտադրության գործոն, որը կարող է միա-

ժամանակ օգտագործվել մի քանի տեսակի ապրանքների արտադրության հա-

մար: Այս գործոնը բնութագրվում է իր բազմաֆունկցիոնալ բնույթով: Դիվերսի-

ֆիկացված կլաստերներում ֆիրմաների խմբավորման դեպքում ընդգրկման ազ-

դեցությունը նշանակալի կերպով ուժեղանում է, քանի որ առաջանում է հնա-

րավորություն՝ օգտագործելու բազմաֆունկցիոնալ գործոնը տարբեր ձեռնար-

կություններում դրա փոխանցման հետ կապված գործարքի ծախսերը նվազա-

գույնի հասցնելու դեպքում: Հարկ է նշել, որ նորամուծական կլաստերն իրենից 

ներկայացնում է ոչ միայն բիզնեսի ներկայացուցիչների, այլ նաև գիտական կազ-

մակերպությունների, կրթական հաստատությունների, կառավարման մարմին-

                                                            

1  Հարությունյան Վ., Հարությունյան Դ., Տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություննե-

րը և վճարային հաշվեկշռի պետական կարգավորման բարելավման հեռանկարները. Սոցիալ-

տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտ. 

հոդվ. ժողովածու – 2016) / ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան ՏԻ: Պատ. խմբագիր` Վ. Լ. Հարու-

թյունյան, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, էջ 131: 
2  Даллакян С. А., Инновационное развитие и конкурентоспособность экономики РА, Тенденции и 

перспективы развития. Ежегодник. Вып. 15, ч. 2 / РАН.ИНИОН. Отд. науч. Сотрудничества. Отв. 

ред. В. И. Герасимов. М., 2020. стр. 347.  
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ների, սպառողների ռեսուրսները և հիմնական կարողությունները միավորող 

ռազմավարական միջկազմակերպական ցանց։ Նորամուծական կլաստերը՝ որ-

պես սիներգետիկական համակարգ, ընդունակ է համակցել փոխլրացնող տար-

րերի և միավորվող սուբյեկտների ռեսուրսները և ապահովել տնտեսական ար-

դյունքների աճ1։ Ըստ Գ. Վահանյանի կատարած վերլուծության՝ սիներգիզմի 

էֆեկտ կարող է ապահովվել ՌԴ ազգային ինտելեկտուալ կապիտալի հզորաց-

ման պարագայում՝ բարձրագույն կրթության, առևտրային կազմակերպություն-

ների և ինովացիաների միջոցով: Մեգակլաստերների ձևավորման ու զարգացման 

արդյունավետ կառավարումը՝ ԵԱՏՄ երկրների ընդգրկմամբ, հնարավորություն 

կտա այն ապահովել կարճ ժամանակահատվածում: Վերջինիս համար անհրա-

ժեշտ է ազգային ինտելեկտուալ կապիտալի հավասարակշռված աճ2: 

Այս հետազոտության մեջ մենք վերլուծել ենք ՀՀ տնտեսության դիվերսիֆի-

կացման արդիականությունը և ներուժը, մի շարք համաթվերի և ցուցանիշների 

միջոցով փորձել ենք ներկայացնել ՀՀ ինովացիոն և գիտելիքահենք տնտեսու-

թյան զարգացման հեռանկարները։ Հիմք ընդունելով համաշխարհային նորարա-

րական համաթվի երկու կշռադատված ենթահամաթվերը (innovation input, 

output), համաշխարհային գիտելիքի համաթվի 7 ցուցանիշները և համաշխար-

հային մրցունակության համաթվի 12-րդ ենթահամաթվի՝ ինովացիոն կատարո-

ղականի ցուցանիշները՝ իրականացրել ենք ՀՀ տնտեսության դիվերսիֆիկաց-

ման հնարավորության գնահատում գիտելիքի և ինովացիայի համատեքստում։ 

Մշակել ենք սեփական մոտեցում՝ նպատակ ունենալով գնահատելու նոր տեխնո-

լոգիական իրականության մեջ ինովացիոն գաղափարի զարգացման արմատա-

պես այլ ուղի։ Ներկայացված բուրգում հստակ մշակված անհրաժեշտ և խթանող 

գործոնների ներազդմամբ ինովացիոն գաղափարը բուրգի առաջին մակարդակից 

բարձրանում է երկրորդ, որտեղ խթանող գործոններին միանում են ռեսուրսներ՝ 

մարդկային, կրթական (մինչհամալսարանական, արհեստագործական և բարձ-

րագույն կրթությամբ), ֆինանսական, հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ 

և ենթակառուցվածքներ, որոնց շնորհիվ ինովացիոն արդյունքը հայտվում է 

բուրգի վերևի մակարդակում, որտեղ ստեղծագործական և հետազոտական 

արդյունքի վրա հիմնվելով ապահովում է գիտական արդյունքի առևտրայնա-

ցում (տե՛ս գծապատկեր 2)։ 

                                                            

1  Портер М., Конкуренция / Пер. с англ., М., изд. дом «Вильямс», 2005. стр. 543. 
2  Vahanyan G. A., Vahanyan H., Ghazaryan M., (2018) "Interactive innovative tool for early diagnosis of 

global pre-crisis processes (based on measurement and assessment of the virtual intellectual capital)", 

Journal of Intellectual Capital, https://doi.org/10.1108/ JIC-05-2017-0074, p. 204. 
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Գծապատկեր 2. Ինովացիոն գաղափարի շարժը ծնունդից մինչև առևտրայնացում 

 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

Այսպիսով՝ դիվերսիֆիկացիայի նշանակությունը մեծացել է ժամանակակից 

գլոբալ տնտեսական հարաբերությունների համակարգում: Ապրանքային շու-

կաների անկայունության և երկրների տնտեսությունների վրա այդ տատանում-

ների ազդեցության պատճառով կարճ ժամանակահատվածում տնտեսական դի-

վերսիֆիկացման քաղաքականությունը դարձել է այդ բացասական հետևանքնե-

րից պաշտպանվելու ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը: Միևնույն ժամանակ, 

տնտեսության մեջ հնարավոր երևույթների կանխատեսման դժվարությունը, 

երկրների կողմից տնտեսական հարաբերությունների` որպես քաղաքական 

գործիք հաճախակի օգտագործման միտումների աճը, տնտեսական դիվերսիֆի-

կացիայի կարևորության բարձրացումը ևս մեկ անգամ վկայում են այն մասին, 

որ այն տնտեսական զարգացման արդյունավետ ուղղություն է: 

Տարածաշրջանային տնտեսության դիվերսիֆիկացման կառավարման մեթոդ-

ների, ձևերի և մեխանիզմների մշակման խնդիրներն ունեն արդիական հնչեղու-

թյուն, քանի որ դրանց լուծման արդյունքում կբացահայտվեն տարածաշրջանա-

յին համակարգի մրցակցային առավելություններ և ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման հնարավորություններ։ Այս համատեքստում խնդրի լուծման ար-

դյունավետ ուղղություններից մեկը տարածաշրջանի տնտեսության առանձին 

բաղադրիչների կլաստերացումն է: Տարածաշրջանային տնտեսական համա-

կարգերի դիվերսիֆիկացիան լուծում է տարածաշրջանի ոլորտային և տեղական 

շահութաբերության հավասարեցման, հանրային վերարտադրության անհամա-

չափության վերացման, անհրաժեշտ վերափոխման և դինամիկ կայունության 
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հասնելու խնդիրները: Դիվերսիֆիկացված կլաստերների առկայությունը տա-

րածաշրջանային տնտեսությանը հնարավորություն են ընձեռում պահպանել իր 

առավելություններն այլ տարածաշրջանների նկատմամբ, որոնք ավելի հակված 

են նորացման և նորարարությունների: Դիվերսիֆիկացված կլաստերները հան-

դիսանում են խոշոր կապիտալ ներդրումների, իշխանությունների և հասարա-

կության ուշադրության շարժառիթ, այսինքն՝ կլաստերը դառնում է ավելին, քան 

բիզնեսի առանձին արդյունքներ. 

1. ինովացիոն ինստիտուլիզացիա, բարենպաստ ինստիտուցիոնալ ինովա-

ցիոն միջավայրի ձևավորում՝ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ինովացիոն 

ինստիտուտների համակարգերի ստեղծման միջոցով։  
2. Հաշվի առնելով կլաստերներից բխող սիներգիկ էֆեկտը՝ նորամուծական 

զարգացման տարածաշրջանային կառավարումը իրականացնել նորամուծական 

կլաստերների ձևավորման արդյունքում ստեղծված տարածքային նորամուծական 

համակարգի միջոցով: 

3. Գիտությանը աջակցություն: ԳՀՓԿԱ և գիտական կազմակերպությունների 

աջակցության (առաջին հերթին ֆինանսավորման) համակարգի ձևավորում: 

4. Ենթակառուցվածքային խտություն: «Խիտ» ինովացիոն ենթակառուցվածքի 

կառուցում, որը գործնականում կիրառում է իր բոլոր հնարավոր և արդյունա-

վետ ձևերը: 

5. Փոքր բիզնեսի զարգացում: Փոքր և միջին ինովացիոն և արդյունաբերա-

կան ձեռնարկության զարգացում: 

6. Վենչուրային հատվածի զարգացում: Վենչուրային ֆինանսավորման և 

ձեռնարկատիրության զարգացում: 

7. Համագործակցային բոլոր ձևերի զարգացում: Մասնավոր ընկերություն-

ների և գիտական կազմակերպությունների, իշխանության, բիզնեսի և հասարա-

կության միջև համագործակցության ապահովում և այլն: 

8. Քաղաքական և տնտեսական կայունություն: Տարածաշրջանում քաղաքա-

կան և տնտեսական կայունության բարձրացում, որոնք որոշիչ են միջին ինո-

վացիոն և արդյունաբերական ձեռնարկատիրության զարգացման գործում: 

9. Գիտության և կրթության ինտեգրում: Կրթական և գիտական պրոֆիլի 

կազմակերպությունների ինտեգրում` մասնագետների պատրաստման մակար-

դակը բարձրացնելու նպատակով: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Հարությունյան Վ., Հարությունյան Դ, Տնտեսական քաղաքականության առաջ-

նահերթությունները և վճարային հաշվեկշռի պետական կարգավորման 

բարելավման հեռանկարները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմ-

նախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտ. Հոդվածների ժո-

ղովածու – 2016) / ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան ՏԻ: Պատ. խմբագիր` 

Վ. Լ. Հարությունյան, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 470 էջ: 

[Harowt'yownyan V., Harowt'yownyan D, Tntesakan qaghaqakanowt'yan ar'ajna-
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hert'owt'yownnery' & vtwarayin hashvekshr'i petakan kargavorman barelavman 

her'ankarnery'. Social-tntesakan zargacman ardi himnaxndirnery' Hayastani Han-

rapetowt'yownowm (git.hodv.jhoghovac'ow – 2016) / HH GAA M. Qot'anyani anv. 

TI: Pat. xmbagir` V.L.Harowt'yownyan. -Er.: HH GAA «Gitowt'yown» hrat., 2016, 

470 e'j] 

2. Սարգսյան Լ., Գրիգորյան Դ., «Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղի-

ները Հայաստանում (Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնա-

խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում - հատոր 1), գիտաժողովի 

նյութեր/ գիտ. խմբագիր` Վ. Լ. Հարությունյան, Եր., 2020, 480 էջ: [Sargsyan L., 

Grigoryan D., «Tntesakan hrashqnery'». gorc'arkman owghinery' Hayastanowm 

(Social-tntesakan zargacman ardi himnaxndirnery' Hayastani Hanrapetowt'yownowm- 

hator 1), gitajhoghovi nyowt'er/ git. xmbagir` V.L.Harowt'yownyan, Er., 2020t'. 

480 e'j] 

3. Սարինյան Ռոբերտ, Տնտեսագիտական ուսմունքի պատմություն, Եր., «Ճար-

տարագետ» հրատ., 2004, էջ 85: [Sarinyan R'obert, Tntesagitakan owsmownqi 

patmowt'yown, Er., 2004, e'j 85] 

4. Վարդանյան Գ. Ի., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և 

մարտահրավերներ, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2008, 402 էջ: [Vardanyan G.I., 

Giteliqahenq tntesowt'yown. hnaravorowt'yownner & martahraverner – Er.: 

«Gitowt'yown» hrat., 2008 -402 e'j] 

5. Ваганян Г., Ваганян О., Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегод-

ник. Вып. 12, ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. Сотрудничества. Отв. ред. В. И. 

Герасимов. М., 2017, стр 534. [Vaganjan G., Vaganjan O., Rossija: tendencii i 

perspektivy razvitija. Ezhegodnik. Vyp. 12. Ch. 1 / RAN. INION. Otd. nauch. 

sotrudnichestva; Otv. red. V.I. Gerasimov. – M., 2017, str. 534] 
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ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ՆԵՐՈՒԺԸ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԵՎ ԻՆՈՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

ՍՎԵՏԼԱՆԱ  ԱՐԿԱԴԻԻ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու 

  

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
«ԱԿԲԱ  Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ  փոխտնօրեն 
 

Համառոտագիր։ Տնտեսության դիվերսիֆիկացումը տնտեսական զարգաց-

ման գործընթացներին աջակցելու ամենաարդյունավետ ուղղություններից մեկն 

է: Հոդվածում ներկայացվել են ՀՀ տնտեսության դիվերսիֆիկացման հնարավո-

րությունները գիտելիքահենք և ինովացիոն տնտեսության համատեքստում։ 

Ներկայացրել ենք գրականության ակնարկ տնտեսության դիվերսիֆիկացման 

անհրաժեշտության և հիմնավորվածության, ինչպես նաև գիտելիքահենք տնտե-

սության վերաբերյալ։ Տնտեսության դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների 

բացահայտման տեսանկյունից դիտարկել ենք կառուցվածքային փոփոխություն-

ների գործընթացների վրա ինստիտուտների ազդեցության ուսումնասիրության 

մեջ ներառված նշանակալից հասկացություններից կապիտալիզմի բազմազա-

նության և այլ տեսություններ։ ՀՀ գիտելիքի և ինովացիոն ներուժի գնահատման 

համար վերլուծության ենք ենթարկել Համաշխարհային գիտելիքի համաթիվ 

(ՀԳՀ), Համաշխարհային նորարարության համաթիվ (ՀՆՀ) և Համաշխարհային 

մրցունակության համաթվի (ՀՄՀ) 12–րդ ենթահամաթիվը` նորարարության կա-

րողություններ (innovation capability)։ Վերլուծության արդյունքում պարզ է դար-

ձել, որ ՀՀ-ն ՀՆՀ–ով 2020 թ. ԵԱՏՄ և տարածաշրջանային երկրների (Ադրբեջան, 

Վրաստան, Իրան, Թուրքիա) ցանկում առաջատար դիրք ունի` 61-րդ տեղ, և 

զիջում է միայն ՌԴ-ի և Թուրքիային։ Իսկ ՀԳՀ–ով 84-րդ տեղում ենք, և պատ-

ճառն այն է, որ ՀԳՀ-ի կառուցվածքային տարրերից ամենավատ դիրքերում են 

գտնվում կրթությունը բնութագրող ցուցիչները։ Հոդվածում շեշտադրում է կա-

տարվել, որ նորամուծական գործունեության իրականացման կարևորագույն 

ուղղություններից մեկը կլաստերների ձևավորումն է, և դիվերսիֆիկացված 

կլաստերը ունի առավելություն ընդգրկման ազդեցություն, որն առաջանում է, 

երբ կա արտադրության գործոն, որը կարող է միաժամանակ օգտագործվել մի 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
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քանի տեսակի ապրանքների արտադրության համար:  

Հոդվածի նորույթը. վերլուծված համաթվերի և ենթահամաթվերի, ցուցանիշ-

ների հիման վրա գնահատվել են ՀՀ ինովացիոն իրավիճակը և ներուժը, որի հի-

ման վրա մշակվել է սեփական մոտեցում` հիերարխիկ մոդել (գծապատկեր 2), 

ինչը ներկայացված է բուրգի տեսքով, որում ուղենշվում են նոր տեխնոլոգիական 

իրականության մեջ ինովացիոն գաղափարի շարժը` ծննդից մինչև առևտրայ-

նացում։ Բուրգում առանձնացված են 4 մակարդակներ` անհրաժեշտ գործոններ 

և պայմաններ, ռեսուրսների առկայություն, կատարողական արդյունք և առևտրայ-

նացում, որին հետևելու դեպքում կապահովենք գիտություն–տնտեսություն կա-

պը, ինչի հետևանքով էլ գեներացված նորարարական, գիտական, ինժեներական 

կարողություններն արդյունավետ կերպով կառևտրայնացվեն։  

Հոդվածը եզրափակել ենք առաջարկներով, որոնք կապված են գիտելիքահենք 

և ինովացիոն տնտեսության կայացման, ինչպես նաև կլաստերների սիներգիկ 

ազդեցության հետ։ Վերջիններս կապահովեն տարածաշրջանի ինովացիոն էկո-

համակարգի զարգացում և հավասարակշռված տնտեսություն: 
 

Բանալի բառեր՝ տնտեսության դիվերսիֆիկացիա, արտադրական և տեխնոլո-

գիական դիվերսիֆիկացման ինստիտուցիոնալ պայմաններ, կլաստեր, 

սիներգիա, գիտելիքահենք տնտեսություն, առևտրայնացում 
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Аннотация. Диверсификация экономики - одно из наиболее эффективных 

направлений поддержки в процессе экономического развития. В статье представ-

лены возможности диверсификации экономики РА в контексте инновационной 

экономики, основанной на знаниях. Мы представили обзор литературы о необхо-

димости и обоснованности диверсификации экономики, а также об экономике, 

основанной на знаниях. С точки зрения выявления возможностей экономической 

диверсификации, из значимых концепций, включенных в исследовании влияния 

институтов на процессы структурных изменений, мы рассмотрели разнообразия 

капитализма и другие теории. В целях оценки знаний и инновационного потен-

циала РА, мы проанализировали 12-ый субиндекс Глобального индекса знаний 

(ГИЗ), Глобального инновационного индекса (ГИИ) и Индекса глобальной конку-

рентоспособности (ИГК) - инновационная способность (innovation capability). В 

результате анализа выяснилось, что в ГИИ в 2020 г. РА занимает лидирующие 

позиции в списке стран ЕАЭС и региональных стран (Азербайджан, Грузия, Иран, 
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Турция) - 61-е место, уступая только России и Турции. А в ГИЗ мы занимаем 84-е 

место, и причина в том, что показатели, характеризующие образование, находятся 

в худшем положении среди структурных элементов ГИЗ. Анализ также показывает, 

что в РА отсутствует связь наука- экономика, в результате чего и сгенерированные 

инновационные, научные и инженерные способности не коммерциализируются 

эффективно для того, чтобы войти в экономику, и в целях перспективного раз-

вития инновационной экономики РА, основанной на знаниях, надо, чтобы были 

сделаны заметные шаги именно по этой части. В статье подчеркивается, что од-

ним из важнейших направлений к реализации инновационной деятельности яв-

ляется формирование кластеров. Диверсифицированный кластер обладает преи-

муществом эффекта охвата, которое возникает, когда существует фактор произ-

водства, который можно использовать для производства нескольких видов товаров 

одновременно.  

Научная новизна: На основании проанализированных индексов, субиндексов 

и индикаторов была представлина инновационная ситуация в РА и ее потенциал, 

на основе которой был разработан собственный подход – иерархическая модель 

(рис. 2), которая представлена в виде пирамиды, направляющая к новой техноло-

гической реальности: движению инновационной идеи - от зарождения до ком-

мерциализации. В пирамиде выделены 4 уровня: необходимые факторы и ус-

ловия, наличие ресурсов, исполнительный результат и коммерциализация, при 

наблюдения чего мы обеспечим связь наука-экономика, в результате которой ге-

нерированные инновационные, научные, инженерные способности будут эффек-

тивно коммерциализированны. 

Мы завершили статью предложениями, касающимися создания инновацион-

ной экономики, основанной на знаниях, а также синергетическим эффектам клас-

теров. Последние обеспечат развитие инновационной экосистемы региона и сба-

лансированную экономику. 
 

Ключевые слова: экономическая диверсификация, производственная и технологи-

ческая диверсификация, институциональные условия, кластер, синергия, 

экономика основанная на знаниях, коммерциализация. 
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Abstract. Economic diversification is one of the most effective ways to support the 

process of economic development. The article presents the opportunities of diversi-



 85 

fication of the RA economy in the context of knowledge-based and innovation eco-

nomy. Hereby we have presented literature review on the necessity and validity of 

economic diversification, as well as on knowledge-based economy. From the point of 

view of revealing the opportunities for economic diversification, we have considered 

the diversity of capitalism and other theories among the significant concepts included 

in the study of the influence of institutions on the processes of structural change. To 

assess the science and innovation potential in RA, we have analyzed the 12th sub-index 

of Global Knowledge Index (GKI), the Global Innovation Index (GII) and Global Com-

petitiveness Index (GCI) - innovation capability. As a result of the analysis, it became 

clear that in 2020 according to GII RA has a leading position in the list of EAEU 

countries and regional countries (Azerbaijan, Georgia, Iran, and Turkey) - it is in the 

61st place yielding its positions only to Russia and Turkey. And according to GKI we 

take the 84th place and the reason for that is the fact that the indicators characterizing 

education take their worst positions among the structural elements of GKI. The article 

emphasizes that one of the most important ways to realize innovational activity is the 

formation of clusters. The diversified cluster has the advantage of coverage effect, 

which occurs when there is a factor of production that can be simultaneously used to 

produce several types of goods. 

Novelty of the article: on the basis of the analyzed indexes and subindexes, 

indicators the innovation situation of RA and its potential has been evaluated, 

according to which a personal approach as to say a hierarchical model has been 

developed (Fig. 2), which is presented in the form of a pyramid, aiming to point out the 

new technological reality: the progress of innovation idea - from birth to commercia-

lization. There are 4 levels in the pyramid: necessary factors and conditions, availability 

of resources, executive result and commercialization and in case of following that we 

will provide the science-economy connection, as a result of which the generated 

innovative, scientific, engineering capacities will be effectively commercialized. 

We have concluded the article with some suggestions related to the establishment 

of a knowledge-based and innovation economy, as well as the synergistic effect of 

clusters. The latter will ensure the development of the region's innovative ecosystem 

and a balanced economy. 

 

Keywords: economic diversification, production and technological diversification, 

institutional conditions, cluster, synergy, economics based on knowledge, 

commercialization 
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Տնտեսագիտության թեկնածու  
 

Հոդվածը ստացվել է՝ 07.02.2021, գրախոսվել է՝ 29.04.2021 

 
Ավանդաբար ճգնաժամային կառավարման հասկացությունը առավելապես 

կիրառվել է ձեռնարկությունների կամ միկրոտնտեսագիտության մակարդակում1։ 

Այն դիտվում է որպես կազմակերպության վրա բացասական մեծ ազդեցություն 

ունեցող երևույթների ի հայտ գալու ժամանակ կառավարչական որոշումների 

կայացման ամբողջություն` ուղղված այդ ազդեցությունը նվազեցնելուն կամ չե-

զոքացնելուն2։ Ձեռնարկության ճգնաժամային կառավարման գործիքակազմը 

բավականին լայն է և ընդգրկում է կազմակերպության կառավարման մեթոդա-

բանության սկզբունքորեն ողջ ներկապնակը։ Միկրոմակարդակում կազմակեր-

պության ճգնաժամային կառավարման նպատակներից են կազմակերպության 

կրած ֆինանսական կորուստների կրճատումը, մրցակցային դիրքերի պահպա-

նումը, սնանկացման կանխումը, արտադրության անընդհատության ապահո-

վումը, պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը և այլն։ 

Առողջ դատողությունը հուշում է, որ տնտեսությունը կամ նրա առանձին 

ոլորտը կարելի է դիտել որպես մեգակազմակերպություն, որին բնորոշ են կազ-

մակերպությունների շատ բնութագրիչներ։ Ընդ որում՝ ճգնաժամերի բնու-

թագրման և դրանց հետևանքների նկարագրությունը շատ դեպքերում անմի-

ջապես կիրառելի է նաև տնտեսության կամ նրա առանձին ճյուղերի նկատմամբ։ 

Ընդհանրապես տնտեսության պետական կարգավորման հայեցակարգը, առնվազն 

տեսական դատողությունների տեսանկյունից, խորթ է շուկայական տնտեսու-

թյան և ազատ մրցակցության հիմնադրույթներին։ Ավելին, դասական ընկալման 

տեսանկյունից պետության ցանկացած միջամտությունը խեղաթյուրում է շու-

կայական հավասարակշռությունը և դիտվում որպես անցանկալի երևույթ։ 

Պատմական իրողությունները, սակայն, ցույց տվեցին մաքուր շուկայական հա-

րաբերությունների անկարողությունը՝ լուծելու փաստացի առաջ եկող մարտա-

հրավերներն ու շուկայական խափանումները։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ 

տնտեսական գործակալները կամ տնտեսական հարաբերությունների մասնա-

կիցները տիրապետում են ասիմետրիկ տեղեկատվության և կարող են չարա-

շահել մրցակցային դիրքերը` չառաջնորդվելով շուկայական մեխանիզմներով։ 

Ավելին, վերջին տասնամյակներում մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել վար-

                                                            

1  Манушин Д. В., Обзор и уточнение понятия «антикризисное управление макроэкономикой. Фи-

нансовая аналитика: проблемы и решения, 37 (2015), с. 51–64. 
2  Добровинский А. П., Антикризисное управление организацией: учебное пособие. Томск, изд-во 

Томского политехнического университета, 2013, с. 45. 
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քագծային տնտեսագիտությունը, որը ժխտում է տնտեսական որոշումներում 

ռացիոնալության անվերապահ առաջնահերթությունը՝ արժևորելով հոգեբանա-

կան գործոնները։ Այս առումով, չնայած բազմաթիվ երկրներում հայտարարվում 

է շուկայական տնտեսության առկայությունը, փաստացի նկատի է առնվում խառը 

տնտեսությունը, որտեղ պետությունը ունի որոշակի կարգավորիչ գործառույթ-

ներ1։ Ցավոք, ժամանակակից տեսությունները որևէ կերպ չեն կարողացել հիմ-

նավորել պետական միջամտության օպտիմալ չափը, և, ըստ էության, յուրա-

քանչյուր երկիր այս հարցին մոտենում է յուրովի։  

Տնտեսության ճգնաժամային կառավարումը հանդես է գալիս որպես տնտե-

սական հարաբերություններում պետության ուղղակի միջամտություն՝ ուղղված 

մակրոտնտեսական անկայունություն առաջացնող երևույթների հաղթահարմանը2։ 

Տնտեսության ճգնաժամային կառավարումը բնորոշ է, օրինակ, խոշորամասշտաբ 

և երկարաժամկետ պատերազմական ժամանակաշրջաններին, երբ անձնական 

շահով առաջնորդվող մասնավոր հատվածի գործողությունները կարող են հա-

կասել պետական շահին։ Կարող ենք արձանագրել, որ Երկրորդ համաշխար-

հային պատերազմից հետո, գլոբալ առումով, մասնավոր ձեռնարկատիրությունը 

սկզբունքորեն բավարարել է հանրային պահանջմունքները, իսկ ազգային կա-

ռավարությունները տնտեսության համապետական կառավարման գործառույթ-

ները հաջողության տարբեր աստիճաններով կարողացել են բավարարել անուղ-

ղակի ազդեցության գործիքակազմով։ Տնտեսության ճգնաժամային կառավարման 

անհրաժեշտությունը լուծվել է լոկալ խնդիրների մակարդակով՝ ունենալով 

միայն առանձին ճգնաժամերի հաղթահարման ռազմավարություններ կամ գոր-

ծողությունների պլաններ (օրինակ՝ աէկ վթարներ, ջրհեղեղներ և այլն)։ 

2020 թվականից մոլեգնող կորոնավիրուսային համաճարակը ցույց տվեց, որ 

ոչ միայն Հայաստանում, այլև սկզբունքորեն ամբողջ աշխարհում խիստ անբա-

վարար մակարդակի վրա են գտնվում տնտեսության ճգնաժամային կառավար-

ման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները։ Համակարգելով տնտեսության ճգնաժա-

մային կառավարման գործադրված մեխանիզմները` աներկբայորեն կարող ենք 

արձանագրել, որ դրանք շատ դեպքերում բնութագրվում են հախուռն, տրամա-

բանական շղթայից զուրկ, իրավիճակային և հասցեականության վիճելիության 

բնորոշիչներով։ Պետք է արձանագրել, որ, չնայած տնտեսության տարատեսակ-

վածությանը և բացությանը, մրցակցային առավելությունների գործադրման մե-

խանիզմները շատ դեպքերում առաջարկվում են որպես ճգնաժամերի հաղթա-

հարման գործիքակազմ3, բայց դրանք որևէ երկրում չեն երաշխավորել համավա-

րակի արդյունքում տնտեսական գործընթացների անխաթար ընթացքը, ինչը 

                                                            

1  Հարությունյան Վ., Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-

թյուն» հրատ., 2009, էջ 38: 
2  Государственное антикризисное управление: учебник для бакалавриата и магистратуры, под общ. 

ред. Е. В. Охотского. М., издательство «Юрайт», 2017, с. 75. 
3  Մակարյան Ա. Ռ., Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման ուղիների 

ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 107։ 
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արդիական է դարձնում տնտեսության ճգնաժամային կառավարման նոր գործի-

քակազմի մշակումն ու համապատասխան ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածք-

ների ձևավորումը։ 

Հայաստանի Հանրապետության համար ճգնաժամային կառավարման մե-

խանիզմների անհրաժեշտությունը բազմակի անգամ ավելի արդիական է։ Կորո-

նավիրուսային համավարակով պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում 

կարող է կրկնվել ոչ միայն նոր վիրուսի ի հայտ գալու ռիսկով, այլև աէկի խոշոր 

վթարի, Արցախյան չհանգուցալուծված հակամարտության գոտում լայնամասշ-

տաբ պատերազմական գործողությունների վերսկսման, տարածաշրջանային 

զարգացումների, ներքաղաքական իրավիճակի սրման և այլ հիմնախնդիրներով 

պայմանավորված, ինչը անհետաձգելի է դարձնում տնտեսության ճգնաժա-

մային կառավարման հիմնախնդիրների բացահայտումն ու համապատասխան 

լուծումների առաջադրումը։ 

Ճգնաժամային կառավարման գործիքակազմը և նպատակները միկրո և 

մակրոմակարդակներում ունեն սկզբունքային տարբերություններ1։ Միկրոմա-

կարդակում ճգնաժամային կառավարումը նպատակ ունի հաղթահարել կազմա-

կերպությանը սպառնացող այն վտանգները, որոնք կարող են հանգեցնել կազ-

մակերպության չգոյության։ Սակայն այս համատեքստում կարևոր է արձանա-

գրել, որ կազմակերպությունների ծնունդը, զարգացումը, սնանկացումն ու վե-

րացումը բնական երևույթներ են` պայմանավորված շուկայական տնտեսության 

հիմնադրույթներով։ Մրցակցության հայեցակարգը, որը հանդիսանում է շուկա-

յական տնտեսության հիմնասյուներից մեկը, անվիճելիորեն ենթադրում է, որ 

մրցակցային պայքարում պետք է լինեն ինչպես հաղթողներ, այնպես էլ 

պարտվողներ։ Այս տնտեսական շրջապտույտում գոյատևում են ամենամրցու-

նակները, ամենաճկուն և առաջադեմ գաղափարներ կրողները, ինչը ի վերջո 

հանգեցնում է հասարակական բարեկեցության ավելացմանը։ Եվ պատահական 

չէ, որ յուրաքանչյուր տարի ամբողջ աշխարհում ստեղծվում և վերանում են 

միլիոնավոր կազմակերպություններ։ Այս տեսանկյունից ճգնաժամային կառա-

վարումը կարելի է ներկայացնել որպես կազմակերպության փրկության ճիգ, 

որի հաջողությունը ունի որոշակի հավանականություն` կախված ճգնաժամա-

յին կառավարման արհեստավարժությունից, ընտրված գործիքակազմից և ներ-

քին ու արտաքին այլ գործոններից։ Կազմակերպությունների ճգնաժամային կա-

ռավարումը ունի ոչ միայն հետևանքների մեղմման և վերացման, այլև կան-

խարգելիչ գործառույթ։ Ընդ որում, հաշվի առնելով ճգնաժամային երևույթների` 

անկառավարելի աճելու բնական հատկությունը և ճգնաժամի ի հայտ գալու 

պահը հընթացս ախտորոշելու գործնական դժվարությունները, ճգնաժամային 

կառավարման կանխարգելիչ գործառույթի ամբողջական իրագործումը հնարա-

վորություն կտա բազմակի անգամ ավելի քիչ ռեսուրսներով հաղթահարել ճգնա-

                                                            

1  Коротков Э. М., Антикризисное управление: учебник для бакалавров. М., издательство «Юрайт», 

2014, с. 54. 



89 

 

ժամային երևույթները1։ 

Միկրոմակարդակում ճգնաժամային կառավարման անհաջողությունը, որը 

հանգեցնում է կազմակերպության սնանկացման, կարելի է դիտել որպես բնա-

կան և ընդունելի ելք։ Նույնը չի կարելի ասել մակրոմակարդակում ճգնաժամային 

կառավարման վերաբերյալ։ Ոչ կատարյալ շուկայական տնտեսության պայման-

ներում ճգնաժամային կառավարումը այլ նրբերանգներ է ստանում։ Նախ՝ ան-

հավասար մրցակցային դիրքերում կամ անբարեխիղճ մրցակցության արդյուն-

քում կազմակերպությունները կարող են հայտնվել ճգնաժամային իրավիճակնե-

րում, որտեղ կազմակերպությունների սնանկացման և վերացման գործընթացը 

չի կարելի անվերապահորեն դիտել որպես բնական գործընթաց։ Միաժամանակ, 

խոշոր կազմակերպությունների դեպքում, որոնք տարածաշրջանային տեսան-

կյունից ունեն կարևոր և համակարգաստեղծ նշանակություն, շուկայական 

մրցակցությանը ապավինելը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Օրի-

նակ՝ քաղաքաստեղծ հանքարդյունաբերական ձեռնարկության սնանկացումը 

կարող է հանգեցնել ամբողջ բնակավայրերի վերացման և շղթայական բացասա-

կան ազդեցությունների պարբերաշրջանի ամբողջ տարածաշրջանի մակարդա-

կում։  

Այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել մակրոմակարդակում 

ճգնաժամային կառավարման կարևորագույն առաքելությունը։ Տնտեսության 

ճգնաժամային կառավարման օբյեկտը մակրոտնտեսությունն է։ Տնտեսության 

ճգնաժամային կառավարման գործիքակազմը ավելի նեղ է և ընդգրկում է կազ-

մակերպական–տնտեսական և նորմատիվ–իրավական գործիքներ։ Որպես կանոն, 

գլոբալ ճգնաժամերի ժամանակ մեծ դերակատարություն են ստանձնում միջազ-

գային կազմակերպությունները2, սակայն առաջնային պատասխանատվություն 

կրողը ազգային կառավարություններն են։ Տնտեսության հակաճգնաժամային 

կառավարման հիմնական նպատակը ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված 

կազմակերպությունների, տնտեսության առանձին ճյուղերի, ոլորտների կամ 

կլաստերների աջակցությունն է` ուղղված ճգնաժամային վիճակները պայմա-

նավորող գործոնները վերացնելուն, մեղմելուն, այլընտրանքային ռազմավարու-

թյուններ առաջադրելուն ու կարգավորիչ այլ մեխանիզմներ գործադրելուն։ Հարկ 

է արձանագրել, որ կարգավորման օբյեկտի համար մինչճգնաժամային իրավի-

ճակի վերականգնումը տնտեսության ճգնաժամային կառավարման ռազմավա-

րություններից միայն մեկն է։ Նման ռազմավարության հակադիր բևեռում կար-

գավորման օբյեկտի լիկվիդացումն է` հաշվի առնելով բոլոր կողմերի` աշխա-

տակիցների, սեփականատերերի, պետության, գործընկերների, ֆինանսական 

միջնորդների, հասարակության, և այլ շահառուների համահունչ և հակադրվող 

շահերը։  

                                                            

1  Балдин К. В., Быстров О. Ф., Рукосуев А. В., Антикризисное управление: макро- и микроуровень, 

учеб. пособие. М., издат. торговая корпорация "Дашков и К", 2005, с. 252. 
2  Հարությունյան Վ., Սարգսյան Կ., Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության միջազ-

գային փորձը և դրա վերլուծությունը։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 71: 
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Ճգնաժամային կառավարման գործադրման ժամանակ հարկ է առաջ-

նորդվել մի շարք հիմնական սկզբունքներով։ Դրանցից է ճգնաժամերի վաղ ախ-
տորոշման սկզբունքը։ Ճգնաժամային կառավարման արդյունավետության վրա 

վճռորոշ նշանակություն ունի ճգնաժամի ախտորոշումը։ Շուկայական տնտե-

սության հայեցակարգային դրույթները հուշում են, որ կազմակերպությունների, 

տնտեսության առանձին ճյուղերի և ոլորտների գործունեությունը չի կարող 

բնութագրվել կատարյալ կայունությամբ։ Դրանք բնութագրող ֆինանսական և 

տնտեսական ցուցանիշերը անընդհատ փոփոխվում են` արձանագրելով շուկա-

յում տեղի ունեցող փոփոխությունները, մրցակիցների գործողությունները, մի-

ջազգային շուկայի տատանումները և այլ երևույթներ։ Նման բնականոն տատա-

նումների հաղթահարումը միկրոմակարդակում լուծվող խնդիր է, և մակրոկար-

գավորումը ոչ միայն անօգուտ է, այլև կարող է լուրջ վնաս հասցնել մրցակցային 

միջավայրին։ Կարելի է բազմաթիվ օրինակներ նկարագրել, երբ իր էությամբ 

դրական երևույթը հանգեցնում է շուկայական հավասարակշռության ժամանա-

կավոր խաթարմանը։ Օրինակ՝ նոր, ավելի առաջադեմ և արդյունավետ տեխնո-

լոգիա յուրացրած կազմակերպության մուտքը շուկա կարող է հանգեցնել շու-

կայում գործող բոլոր խաղացողների դիրքերի խաթարմանը, և այս պարագայում 

հավասարակշռության վերականգնմանը ուղղված միջամտությունը կհանգեցնի 

տեխնոլոգիական առաջընթացի դանդաղման։ Հետևաբար ճգնաժամի ախտորո-

շումը կարևոր փուլ է, որի ճիշտ իրականացումից է պայմանավորված տնտեսու-

թյան ճգնաժամային կառավարման նպատակահարմարության հարցը։ 

Միևնույն ժամանակ ճգնաժամի ախտորոշման ուշացումը նույնպես ռիսկեր 

է պարունակում։ Ճգնաժամերը, որպես կանոն, բնութագրվում են «ձնագնդի 

էֆեկտով», ինչը ենթադրում է, որ առանձին ոլորտում ի հայտ եկած ճգնաժամը 

կարող է շատ արագ և անկառավարելի տարածվել այլ ոլորտների վրա, որի հե-

տևանքները հաղթահարելը արդեն բազմակի մեծ ռեսուրսներ կենթադրի։ 

Հետևաբար ճգնաժամերի ախտորոշման համար անհրաժեշտ է բացահայտել 

ճգնաժամային վտանգներ պարունակող ռիսկերը, մշակել դրանց մշտադիտարկ-

ման հնարավորինս ինքնաշխատ համակարգեր, ինչը կերաշխավորի ճգնաժա-

մերի ախտորոշման ժամանակին իրականացումը1։  

Ճգնաժամային կառավարման հրատապության սկզբունքը ենթադրում է, որ 

հակաճգնաժամային միջոցառումների իրականացումը պետք է իրականացնել 

հրատապ` ճգնաժամերի հետագա խորացումը թույլ չտալու նպատակով։ Ճգնա-

ժամի ախտորոշումը նշանակում է, որ տնտեսությունը կամ դրա առանձին մասը 

մտել է ճգնաժամի հետագա ընդլայնման փուլ, որի հաղթահարումը ինքնահոսի 

թողնելու դեպքում ընթացքը կդառնա անկանխատեսելի և, ամենայն հավանա-

կանությամբ, կլինի շատ ավելի երկարատև, քան դրանց հաղթահարման ակտիվ 

և պասիվ միջոցառումներ իրականացնելու դեպքում։ Հակաճգնաժամային միջո-

                                                            

1  Плужников В. Г., Шикина С. А., Антикризисное управление: учебное пособие под ред. В. Г. Мохова. 

Челябинск, издательский центр ЮУрГУ, 2016, с. 11. 
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ցառումների հրատապության սկզբունքը պահանջում է ոչ միայն առկա լուծում-

ներ, այլև համապատասխան միջոցների առկայություն։ Համաշխարհային տնտե-

սական պատմությունը բազմաթիվ դրվագներ է պարունակում, երբ հակաճգնա-

ժամային միջոցառումները ուշանում են` հանգեցնելով ոչ միայն դրանց արդյու-

նավետության նվազմանը, այլև բազմակի անգամ ավելի շատ ռեսուրսներ վատ-

նելուն։ Նման իրողության ակունքներում պետությունների անպատրաստ լինելն 

է, երբ ուշացած ախտորոշմանը հետևում է միջոցառումների մշակման բյու-

րոկրատական երկարատև գործընթաց։ Գործընթացն իր հերթին դանդաղում է 

համապատասխան մասնագետների ներգրավման, համաշխարհային փորձի 

ուսումնասիրության, համապատասխան միջոցների հայթայթման, իրավական 

փաստաթղթերի մշակման, հաստատման և կիրարկման գործընթացի օբյեկտիվ 

և սուբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված։  

Ճգնաժամային կառավարման համարժեքության սկզբունքը ենթադրում է, որ 

ճգնաժամային կառավարման ինտենսիվությունը պետք է համարժեք լինի այն 

ռիսկերին, որոնք բխում են անբարենպաստ զարգացումների սցենարներից։ 

Հակաճգնաժամային միջոցառումների գերգործադրումը բացասաբար է ազդում 

շուկայական մեխանիզմների բնականոն գործունեության վրա, բացասական 

ազդակներ է հաղորդում շուկայի բոլոր մասնակիցներին և կարող է հանգեցնել 

մեծածավալ ֆինանսատնտեսական ռեսուրսներ վատնելուն։ Համարժեք արձա-

գանքի գործադրման համար վճռորոշ է ճիշտ ախտորոշումը, որի պարագայում 

միայն կատարված կանխատեսումները կլինեն խելամիտ և հիմնավորված։ 

Պետք է արձանագրել նաև, որ հակաճգնաժամային միջոցառումների գործա-

դրումը կարող է պարունակել կոռուպցիոն ռիսկեր, որն արտահայտվում է առկա 

ռիսկերը գերագնահատելու և համապատասխան աջակցություն ստանալու 

հեռանկարի տեսքով։ Բացի այդ, հակաճգնաժամային խթանող միջոցառումների 

չարաշահումը շահառուների մոտ կարող է առաջացնել պասիվ հարմարվողա-

կանության վարքագիծ, երբ, օրինակ, խթանող միջոցառումներից ստացված 

տնտեսական օգուտները գերազանցում են բնականոն գործունեության տնտե-

սական ակնկալիքները։ Այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է մշակել ռիսկերի գնա-

հատման վերահսկելի մեխանիզմներ, որոնց գործադրման պարագայում հակա-

ճգնաժամային միջոցառումների ինտենսիվությունը կլինի կանխատեսելի և օբ-

յեկտիվ։ 

Ճգնաժամային կառավարման հասցեականության սկզբունքը ենթադրում է, 

որ ճգնաժամային կառավարման խթանող միջոցառումները պետք է լինեն հաս-

ցեական` ուղղված կոնկրետ շահառուների։ Գլոբալ ճգնաժամերի պարագայում 

հակաճգնաժամային միջոցառումների շահառուներ կարող են հանդիսանալ բո-

լորը, սակայն նման սցենարը առավելապես բացառություն է և ոչ թե սկզբունք։ 

Ընդ որում` վստահության բարձր մակարդակով կարելի է պնդել, որ եթե բոլորը 

հանդիսանում են հակաճգնաժամային միջոցառումների շահառու, ապա համա-

պատասխան լիազորություններ ունեցող պետական կառավարման մարմինները 

թերացել են ճգնաժամերը ժամանակին ախտորոշելու գործառույթը իրականաց-

նելու պարտականությունը կատարելիս` հանգեցնելով ճգնաժամի ազդեցության 
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տարածմանը ամբողջ տնտեսության վրա։ Հակաճգնաժամային միջոցառումների 

հասցեականության խախտումը հանգեցնում է ոչ միայն մեծածավալ ռեսուրս-

ների վատնմանը, այլ սոցիալական և տնտեսական արդարության խեղաթյուր-

մանը։ Հասցեականության ապահովման համար պարտադիր նախապայման է 

պոտենցիալ շահառուների ֆինանսատնտեսական կարողությունների գնահատ-

ման հնարավորությունը, որի իրականացման նպատակով պետք է գործեն ինք-

նաշխատ տեղեկատվական համակարգեր։ Նման գնահատումը հընթացս իրա-

կանացնելու դեպքում կարող են խաթարվել հրատապության և համարժեքու-

թյան սկզբունքները, մանավանդ եթե բացակայում են համապատասխան ելակե-

տային տվյալները, կամ եթե շահառուների շրջանակը բավականաչափ լայն է։ 

Ճգնաժամային կառավարման համամասնակցության սկզբունքը ենթադրում 

է, որ հակաճգնաժամային միջոցառումների շահառուները ևս պետք է բոլոր 

ջանքերը գործադրեն՝ ուղղված ճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարմանը։ 

Նման վարքագիծ խթանելու նպատակով հակաճգնաժամային միջոցառումները 

հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ է փոխկապակցել շահառուների որո-

շակի վարքագծի հետ, ինչն ունի ճգնաժամը հաղթահարելու որոշակի ներուժ։ 

Միակողմանի, առանց ջանքերի և պարտականությունների, անհատույց ար-

դյունքները շահառուների հետագա պասիվության ուժեղ խթաններ են և կարող 

են հանգեցնել վարքագծի այնպիսի խեղաթյուրումների, որոնք նպաստում են 

ճգնաժամի հետագա խորացմանը։ 

Ճգնաժամային կառավարման ժամանակավորության սկզբունքը ենթադրում 

է, որ հակաճգնաժամային միջոցառումները չեն կարող կրել մշտական բնույթ։ 

Մշտական բնույթ կրող միջոցառումները լուրջ բեռ են պետական գանձարանի 

համար և հանգեցնում են հանրային միջոցների չհիմնավորված վերաբաշխման։ 

Հնարավորության պարագայում միջոցառումները պետք է փոխկապակցված 

լինեն ճգնաժամը առաջացնող այնպիսի երևույթի հետ, որն ունի ակնհայտ 

վերջավոր բնույթ։ Այս սկզբունքի չպահպանումը կարող է հանգեցնել խրոնիկ 

ճգնաժամի, որը հանրության կողմից դիտվում է ոչ թե որպես արտառոց իրա-

վիճակ, այլ տնտեսության նոր բնութագիր։ 

Ճգնաժամային կառավարման մշակված սկզբունքների համակարգային վեր-

լուծությունը ցույց է տալիս, որ ճգնաժամային կառավարման արդյունավետ հա-

մակարգ ունենալու համար անհրաժեշտ է մշակել ճգնաժամային կառավարման 

ոլորտային ռազմավարություններ։ Դրանցում պետք է գնահատվեն ոլորտին 

սպառնացող ռիսկերը, դրանց թողած հնարավոր հետևանքները, մշտադիտարկ-

ման մեխանիզմներն ու միջոցառումների այն շրջանակը, որը պիտի կիրառվի 

այս կամ այն ռիսկը ի հայտ գալու պարագայում։ Միայն նման իրավական ուժ 

ունեցող փաստաթուղթը կարող է երաշխիք հանդիսանալ ճգնաժամային կառա-

վարման հրատապ և համարժեք միջոցառումներ գործադրելու համար։ Համա-

պատասխան ոլորտային ռազմավարությունների մշակումը պետք է պատվիրակվի 

համապատասխան ոլորտային գերատեսչություններին, իսկ դրանց իրավական 

ուժ ունենալու հանգամանքը զերծ կպահի տնտեսությունը քաղաքական և 

արտաքին անկայունության պայմաններում լուրջ ցնցումներից։ 
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Ճգնաժամային կառավարման անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը 

մեծապես կապված է այն վաղ ախտորոշելու և համապատասխան միջոցառումներ 

ձեռնարկելու կարողության հետ։ Համապետական մակարդակում ճգնաժամային 

կառավարման անկյունաքարը գործուն մշտադիտարկման համակարգի առկա-

յությունն է։ Այն պետք է գործի չափելի ցուցանիշների ընտրության թույլատրելի 

շեղումների սահմանման, արձանագրված շեղումներին համապատասխան 

ռազմավարությունների գործարկման և արդյունքների վերահսկման համակար-

գերի համակցության տեսքով։ Ընդ որում՝ նման հակաճգնաժամային համակարգն 

ինքնին մշտապես զարգացող համակարգ է, որը պետք է համապատասխան 

մեխանիզմներ ներդնի բոլոր առաջացող մարտահրավերների համար։ Օրինակ՝ 

ընդամենը 2 տարի առաջ դժվար էր անգամ ենթադրել 2020 թ. մոլեգնած կորոնա-

վիրուսային համավարակի՝ նման մասշտաբներ ընդգրկելու անգամ հավանա-

կանությունը։ Նման հիմնախնդիրների առաջացումը ազդակ է ճգնաժամային 

կառավարման նոր ուղղության, դրան համապատասխան արագ արձագանքման 

ռազմավարությունների մշակման և ներդրման համար, ինչը կերաշխավորի 

ապագայում նմանատիպ հիմնախնդիրներ առաջանալու դեպքում արագ և հա-

մակարգված գործելու մարտավարությունը։ 

Ճգնաժամերի առաջին երևակումները արձանագրելու և համապատասխան 

ռազմավարության իրագործումը գործարկելու նպատակով մշտադիտարկման 

ենթակա գործոնների շարքում կարող ենք առանձնացնել` 

1. մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների կտրուկ տատանումները` ին-

ֆլյացիա, գործազրկության մակարդակ, ՀՆԱ, հարկային եկամուտների կտրուկ 

տատանումներ, փոխարժեքի կտրուկ տատանումներ։ 

2. Օրենսդրաիրավական դաշտի փոփոխություններ` գործող օրենսդրության 

արմատական փոփոխություններ, գործող հարկատեսակների և դրանց դրույ-

քաչափերի փոփոխություններ, տնտեսական միություններին անդամակցու-

թյամբ պայմանավորված պարտավորությունների կատարում։ 

3. Շուկայական իրավիճակի փոփոխություններ` խոշոր, համակարգաստեղծ 

կազմակերպությունների շուկայական դիրքի փոփոխություններ, հակամե-

նաշնորհային քաղաքականություն անկարողություն, շուկայական կարգա-

վորումների փոփոխություններ, միջազգային մրցակցության փոփոխություն-

ներ։ 

4. Քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն` տնտեսական վեկտորի փոփո-

խություն, քաղաքական ճգնաժամեր, նախընտրական և հետընտրական լար-

վածություններ, հեղափոխություններ։ 

5. Ֆորս-մաժորային իրավիճակներ` տարերային աղետներ, տեխնածին վթար-

ներ, պատերազմներ, համաճարակներ, քրեածին իրավիճակի անվերահսկե-

լիություն, գործադուլներ, սաբոտաժ։ 

Ճգնաժամային իրավիճակների ախտորոշմանը հետևում է համապատասխան 

ռազմավարության իրագործումը, որը հիմնված է պետական քաղաքականության 

որոշակի գործիքակազմի վրա։ Ազատ շուկայական տնտեսությամբ երկրներում 

պետական միջամտության գործիքակազմը պետք է նպաստի շուկայական հա-
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վասարակշռության վերահաստատմանը և համապատասխանի ճգնաժամային 

կառավարման սկզբունքներին։ Միջոցառումների ցանկը կարող է ընդգրկել իրա-

վական, ֆինանսական, իրական հատվածի և սոցիալական կարգավորման 

ոլորտները։ 

Իրավական կարգավորման գործիքակազմում ընդգրկվում են տնտեսության 

վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող իրավական կարգավորումների փոփո-

խությունները, որոնք կարող են արտահայտվել ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու 

հեշտացման, հարկային և վարչական վերահսկողության այլ մեխանիզմների 

դյուրինացման, արտաքին տնտեսական գործունեության իրավական կարգավո-

րումների դյուրինացման և այլ գործիքների տեսքով։ Իրավական կարգավորման 

գործիքակազմը գործնականում կարող է բավականին կաշկանդված լինել ոչ 

միայն տարբեր միջազգային կազմակերպություններին անդամակցությամբ պայ-

մանավորված պարտավորություններով, այլև բիզնես միջավայրում ձևավորված 

մշակույթով և հավասար հնարավորությունների ապահովման հրամայականով։ 

Ավելին, իրավական կարգավորումներով ձեռք բերված նոր տնտեսական իրո-

ղությունները հետագայում, հնարավոր է, չափազանց դժվար լինի վերափոխել, 

այդ պատճառով իրավական կարգավորումները հաճախ հաստատում են նոր 

իրողություններ և խաղի կանոններ` առանց նախկինի վերադառնալու տեսլա-

կանի։ Ավելին, իրավական կարգավորումների փոփոխությունները իրենք կարող 

են ճգնաժամային երևույթների հանգեցնել, որոնք նույնպես կարող են պետական 

միջամտություն պահանջել։ Հետևաբար ճգնաժամային կառավարման գործիքա-

կազմում իրավական դաշտի վերափոխումները պետք է քննարկել լայն համա-

տեքստում` գնահատելով ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ռիսկերը։  

Ֆինանսական կարգավորման գործիքակազմը ներառում է վարկային, դրա-

մաշնորհային միջոցների ապահովումը, հարկային հակազդող և փոխհատուցող 

գործիքների ներդրումը, սակագնային քաղաքականությունը, ֆինանսական հա-

մակարգի կայունության ապահովումը և այլն։ Ֆինանսական կարգավորման 

գործիքակազմը նպատակ ունի խթանել և ապահովել տնտեսական գործակալ-

ներին՝ վերականգնելու իրենց տնտեսական գործունեությունը, այսինքն` իրենց 

էությամբ անուղղակի գործիքներ են։ Այդ գործիքակազմը պետք է ուղեկցվի հա-

մատեղության սկզբունքի հետ, այլապես կարող է խեղաթյուրել շուկայական ազ-

դակները` նպաստելով ոչ շուկայական հավասարակշռության հաստատմանը։ 

Իրական հատվածի կարգավորման գործիքներն անմիջական ազդեցություն 

են թողնում իրական հատվածի վրա և ապահովում են ամենաարագ ազդեցու-

թյունը։ Դրանց շարքում են պետական պատվերի տեղաբաշխումը, կապիտալ 

շինարարության ավելացումն ու ակտիվացումը, գիտական և գիտահետազոտա-

կան նախագծերի ընդլայնված ֆինանսավորումը, գիտական և փորձակոնստրուկ-

տորական աշխատանքների ծախսերի փոխհատուցումը կամ համատեղ ֆինան-

սավորումը, խոշոր և համակարգաստեղծ ձեռնարկություններին նյութական և 

ֆինանսական աջակցությունը, ՓՄՁ խթանող գործիքների ընդլայնումն ու 

ներդրումը, ձեռնարկությունների պարտավորությունների վերակառուցումը, տե-
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ղական արտադրողի մաքսային և ոչ մաքսային գործիքակազմերով պաշտպանու-

թյունը և այլն։  

Իրական հատվածին ուղղված ճգնաժամային կառավարման գործիքները ոչ 

միայն ապահովում են ամենաարագ արձագանքը, այլև հնարավորություն են 

տալիս թիրախավորել նպատակային ոլորտներն ու ձեռնարկությունները։ Իրա-

կան հատվածին ուղղված միջոցառումները շատ դեպքերում իրենց բնույթով 

դրվագային են և չեն առաջացնում շարունակականության սպասումներ։ Ընդհա-

կառակը, դրանք նպաստում են արտադրական հզորությունների պահպանմանն 

ու զարգացմանը, որոնք ճգնաժամի բնականոն հաղթահարման կարևորագույն 

նախապայմաններ են։ 

Սոցիալական ոլորտի աջակցության գործիքակազմը հիմնականում ուղղված 

է բնակչության կենսական անվտանգության ապահովմանն ու մարդկային կա-

պիտալի զարգացմանը։ Այն ճգնաժամերի հաղթահարման գործում ունի միջ-

նորդավորված ազդեցություն, որը հիմնականում արտահայտվում է բնակչու-

թյան գնողունակության պահպանման և որոշակի ընդլայնման տեսքով։ Սոցիա-

լական կարգավորման կենսական ապահովման գործիքակազմից կարելի է 

առանձնացնել եկամտային հարկերի կրճատումը, կենսաթոշակների, կրթաթո-

շակների և նպաստների վճարումը, հասարակության խոցելի հատվածների 

պարենային և կենսական ապահովումը։ Մյուս կողմից՝ առավել արդյունավետ և 

երկարաժամկետ են այն մեխանիզմները, որոնք ուղղված են առողջության պահ-

պանմանը, կրթությանը, վերամասնագիտացման ծրագրերին և այլ նմանատիպ 

միջոցառումների, որոնք չնայած շատ դեպքերում չեն ապահովում ակնթարթա-

յին արդյունք, այնուամենայնիվ նպաստում են սոցիալական համակարգի կեն-

սունակության ավելացմանն ու խոցելիության հաղթահարմանը։ 

Տնտեսագիտական հետազոտություններում և գիտահանրամատչելի հրա-

պարակումներում հաճախ կարելի է հանդիպել ճգնաժամային կառավարման և 

տնտեսության պետական կարգավորման համատեղ քննարկումների։ Չնայած 

այս երկու ոլորտների գործիքակազմերի մի շարք ընդհանրություններին` պետք 

է հստակ տարանջատել այն սահմանագիծը, որտեղ ավարտվում է տնտեսու-

թյան պետական անընդհատ կարգավորման գործընթացը, և սկիզբ է առնում 

ճգնաժամային կառավարման ակտիվ միջամտությունը։ Տնտեսության պետա-

կան կարգավորումը ուղղված է տնտեսության ընթացիկ կենսագործունեության 

անընդհատության ապահովմանը, քաղաքական և տնտեսական առաջնահերթ 

խնդիրների իրագործմանը` օգտագործելով առկա ընթացիկ ֆինանսական, նյու-

թական և մարդկային ռեսուրսները։ Ճգնաժամային կառավարման անհրա-

ժեշտությունը ծագում է բացասական հախուռն զարգացումների ժամանակ, երբ 

ընթացիկ մեխանիզմները ոչ միայն ունակ չեն կարգավորելու տնտեսական բնա-

կանոն ընթացքը, այլև առկա են ռիսկեր ավելի խոր բացասական զարգացում-

ների ի հայտ գալու համար։ Որոշ վերապահումներով կարելի է պնդել, որ տնտե-

սության պետական կարգավորման ձախողումները կարող են հանգեցնել ճգնա-

ժամային երևույթների և անհրաժեշտություն առաջացնել տնտեսության ճգնա-

ժամային կառավարման գործիքակազմի գործադրման համար, սակայն պետք է 
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հիշել, որ ճգնաժամային երևույթները կարող են ի հայտ գալ նաև տարերային, 

արտաքին և այլ գործոններով պայմանավորված։  
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ՀԱՅԿ ԱՇՈՏԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Համառոտագիր: Ավանդաբար ճգնաժամային կառավարման հասկացությունը 

կիրառվել է ձեռնարկությունների կամ միկրոտնտեսագիտության մակարդա-

կում։ Վերջին տասնամյակներում, շուկայական տնտեսության խափանումների 

հաճախանալուն զուգահեռ, հիմնավորվում է տնտեսության ճգնաժամային 

կառավարման համակարգի անհրաժեշտությունը, որը հանդես է գալիս որպես 

տնտեսական հարաբերություններում պետության ուղղակի միջամտություն՝ 

ուղղված մակրոտնտեսական անկայունություն առաջացնող երևույթների հաղ-

թահարմանը։ 2020 թվականից մոլեգնող կորոնավիրուսային համաճարակը 

ցույց տվեց, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլև սկզբունքորեն ամբողջ աշխարհում 

խիստ անբավարար մակարդակի վրա են տնտեսության ճգնաժամային կառա-

վարման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները։ Համակարգելով տնտեսության ճգնա-

ժամային կառավարման գործադրված մեխանիզմները` աներկբայորեն կարող 

ենք արձանագրել, որ դրանք բնութագրվում են հախուռն, տրամաբանական շղթա-

յից զուրկ, իրավիճակային և հասցեականության վիճելիության բնորոշիչներով, 

ինչը արդիական է դարձնում տնտեսության ճգնաժամային կառավարման նոր 

գործիքակազմի մշակումն ու համապատասխան ինստիտուցիոնալ ենթակա-

ռուցվածքի զարգացումը: 

Հոդվածի գիտական նորույթն այն է, որ հիմնավորվել է ճգնաժամային կա-

ռավարման արդյունավետ համակարգ ունենալու համար ճգնաժամային կառա-

վարման ոլորտային ռազմավարություններ մշակելու անհրաժեշտությունը` 

հիմնված ճգնաժամերի վաղ ախտորոշման, հրատապության, համարժեքության, 

հասցեականության, համամասնակցության և ժամանակավորության սկզբունք-

ների վրա։ Դրանցում պետք է գնահատվեն ոլորտին սպառնացող ռիսկերը, դրանց 

թողած հնարավոր հետևանքները, մշտադիտարկման մեխանիզմներն ու միջո-

ցառումների այն շրջանակը, որը պիտի կիրառվի այս կամ այն ռիսկը ի հայտ 

գալու պարագայում` ներառելով իրավական, ֆինանսական, իրական հատվածի 

և սոցիալական կարգավորման ոլորտներին առնչվող միջոցառումների ցանկ։ 

Ճգնաժամային կառավարման առաջարկվող մեխանիզմի անկյունաքարը 

գործուն մշտադիտարկման համակարգի առկայությունն է։ Այն պետք է գործի 

չափելի ցուցանիշների ընտրության, թույլատրելի շեղումների սահմանման, ար-

ձանագրված շեղումներին համապատասխան ռազմավարությունների գործարկ-

ման և արդյունքների վերահսկման համակարգերի համակցության տեսքով։ 

Միայն նման իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթը կարող է երաշխիք հան-

դիսանալ ճգնաժամային կառավարման հրատապ և համարժեք միջոցառումներ 

գործադրելու համար, իսկ դրանց իրավական ուժ ունենալու հանգամանքը զերծ 
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կպահի տնտեսությունը քաղաքական և արտաքին անկայունության պայմաննե-

րում լուրջ ցնցումներից։ 

 

Բանալի բառեր՝ Ճգնաժամ, համավարակ, հակաճգնաժամային կառավարում, 

կարգավորում, աջակցություն, ռազմավարություն, ախտորոշում, 

համապետական, քաղաքականություն 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКОЙ 

 

МАРКОСЯН АЙК АШОТОВИЧ 
Кандидат экономических наук 

 
Аннотация. Концепция антикризисного управления традиционно использо-

валась на уровне предприятий или микроэкономики. В последние десятилетия, 

наряду с участившимися случаями провалов рыночной экономики, обосновы-

вается необходимость системы антикризисного управления в экономике, который 

действует как прямое вмешательство государства в экономические отношения, 

направленных на преодоление явлений, вызывающих макроэкономическую 

нестабильность. Бушующая с 2020 года эпидемия коронавируса показала, что не 

только в Армении, но в принципе во всем мире институциональные механизмы 

антикризисного управления экономикой находятся на недостаточном уровне. 

Анализируя механизмы антикризисного управления экономикой, можем одно-

значно констатировать, что они могут быть охарактеризованы как беспорядочные, 

ситуативные и спорные с точки зрения адресовоннасти, что делает актуальной 

разработку нового инструментария управления кризисами и развитие соответствую-

щей институциональной инфраструктуры.  

Научная новизна статьи состоит в том, что обоснована необходимость разра-

ботки отраслевых стратегий антикризисного управления для создания эффектив-

ной системы антикризисного управления, основанные на принципах ранней 

диагностики кризисов, срочности, адекватности, адресности, совместного участия 

и темпоральности. Они должны оценить риски, возможные последствия, меха-

низмы мониторинга и мер, связанных с правовым, финансовым, реальным секто-

ром и социальным регулированием, которые следует применять в случае того или 

иного риска. 

Краеугольным камнем предлагаемого механизма антикризисного управления 

является наличие эффективной системы мониторинга. Это должно включать 

сочетание измеримых показателей, определения допустимых отклонений, реали-

зации стратегий в соответствии с зарегистрированными отклонениями и систем 

контроля результатов. Такой документ с юридической силой может служить гаран-

тией реализации неотложных и адекватных антикризисных мер, а их юридичес-
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кая сила убережет экономику от серьезных потрясений в условиях политической 

и внешней нестабильности. 

 

Ключевые слова: кризис, пандемия, антикризисное управление, регулирование, 

поддержка, стратегия, диагностика, общенациональный, политика 

 

 

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF CRISIS MANAGEMENT OF ECONOMY 

 

HAYK ASHOT MARKOSYAN  
Ph.D. in Economics 

 

Abstract. Traditionally, the concept of crisis management has been used at the 

level of enterprises or microeconomics. In recent decades, along with the increasing 

incidence of market economy failures, the need for a crisis management system of the 

economy is substantiated, which acts as a direct state intervention in economic 

relations aimed at overcoming the causes of macroeconomic instability. The raging 

coronavirus pandemic in 2020 showed that not only in Armenia, but also in principle 

all over the world the institutional mechanisms of crisis management of the economy 

are at a very insufficient level. By systemizing the mechanisms of crisis management of 

the economy, we can unequivocally state that they can be characterized as fierce, with 

lack of logical chain, situational and disputability of addressability, which makes the 

development of relevant economic crisis management toolkit and appropriate institu-

tional infrastructure a substantial problem. 

The scientific novelty of the article is that in order to have an effective crisis 

management system the need to develop sectoral crisis management strategies has been 

substantiated, based on the principles of early diagnosis of crises, urgency, adequacy, 

targeting, participation and temporality. They should assess the risks, possible conse-

quences, monitoring mechanisms and the range of measures to be applied, including a 

list of measures related to the legal, financial, real sector and social regulation. 

The cornerstone of the proposed crisis management mechanism is the existence of 

an effective monitoring system. It should work in the form of a combination of selected 

measurable indicators, definition of permissible deviations, implementation of 

strategies in accordance with the recorded deviations, and results control systems. Such 

document with legal force can be a guarantee for the implementation of urgent and 

adequate crisis management measures, and the fact that they have legal force will 

prevent the economy from serious shocks in the conditions of political and external 

instability. 

 

Keywords: crisis, pandemic, anti-crisis management, regulation, support, strategy, 

diagnosis, national, policy 
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Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Ասպիրանտ 

 
Հոդվածը ստացվել է՝ 09.04.2021, գրախոսվել է՝ 20.05.2021 

 

Հարկերի ու հարկագանձման հիմնախնդիրները բոլոր ժամանակներում ու 

երկրներում եղել ու շարունակում են մնալ տնտեսագետների, փիլիսոփաների ու 

այլ մասնագետների, քաղաքական ու հասարակական գործիչների, ինչպես նաև 

հասարակության անդամների զգալի մասի ուշադրության կենտրոնում, քանի որ 

հարկագանձման դրսևորումներն այնքան շատ են, որ շոշափում են հասարա-

կության յուրաքանչյուր անդամի շահերը, որոնց ընկալումները տնտեսագետ-

ների, փիլիսոփաների, քաղաքական ու հասարակական գործիչների, աղքատ-

ների ու հարուստների մոտ տարբեր են։ Իսկ ՀՀ հարկային գործող օրենսդրու-

թյան կիրարկման փորձն ու կատարված ուսումնասիրությունները և վերլուծու-

թյունները վկայում են, որ ՀՀ–ում հարկերի հաշվարկման օրենսդրական ու 

մեթոդաբանական մոտեցումները կատարելագործման կարիք ունեն, ինչն էլ 

պայմանավորում է տվյալ հոդվածի թեմայի արդիականությունը։  

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետությունում 

ուղղակի հարկերի վիճակը, դրանց դինամիկան, ինչպես նաև գնահատել ուղղա-

կի հարկերի գծով փոփոխությունները։ Հոդվածի շրջանակներում աշխատանք-

ները կատարվել են համընդհանուր` համակարգային, համեմատական վերլու-

ծություն, պատմատրամաբանական, կառուցվածքաֆունկցիոնալ, և մասնավոր` 

տնտեսավիճակագրական, համադրելիության, գրաֆիկական, գիտական մեթոդ-

ների օգնությամբ։ 

Ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ 2015-

2018 թթ. ընկած ժամանակաշրջանում եկամտային հարկի դրույքաչափը թերևս 

ամենաշատն է փոփոխության ենթարկվել։ Այսպես, ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց 

հետո անդամ պետությունների մեջ միայն ՀՀ–ում էր գործում եկամտային հարկի 

տարբերակված տոկոսադրույք, որը նաև ամենաբարձրն էր. մինչև 150 000 դրամ 

եկամուտ ունեցողների համար այն կազմում էր 24,4 %, 150000 – 2000000 դրամից՝ 

28 %, իսկ 2000000-ից բարձր եկամուտ ունեցողները վճարում էին 36 % եկամտա-

յին հարկ։ Համեմատության համար նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում 

ֆիզիկական անձանց եկամուտներից հարկի դրույքաչափը 13 % է1, Ղազախստա-

                                                            

1  Федеральная налоговая служба, https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/ 
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նում` 10 %1, Բելառուսի Հանրապետությունում` 13 %2, իսկ Ղրղզստանի Հանրա-

պետությունում` 10 %3։  

Հայաստանի Հանրապետությունում այս հարկատեսակի մասով բարեփո-

խումների առաջին քայլը միասնական տոկոսադրույքի սահմանումն էր՝ 23 %, 

երբ պրոգրեսիվ հարկման համակարգից անցում կատարվեց հարկման համա-

հարթ դրույքաչափի։ Սակայն նույնիսկ նախատեսվող շարունակական նվազե-

ցումների (մինչև 20 %–ի) պայմաններում էլ այն շարունակում է բարձր մնալ` 

համեմատած ԵԱՏՄ անդամ պետություններում գործող դրույքաչափի հետ։  

Հայաստանում 2018 թ. նոր կառավարության ծրագրով երկարաժամկետ 

տնտեսական աճին նպաստելու նպատակով նախատեսվել էր իրականացնել 

ուղղակի հարկերի բեռի նվազեցում՝ ի հաշիվ անուղղակի հարկերի, ինչը թույլ 

կտար բարձրացնել տնտեսության մրցունակությունը, որի արդյունքում հեռա-

նկարային զարգացման տեսանկյունից կարևոր՝ արտահանելի հատվածում կա-

ճեին շահութաբերությունն ու ներդրումների իրականացման խթանները: Նա-

խատեսվում էր նվազեցնել շահութահարկի տոկոսադրույքը և 2020 թ. հունվարի 

1–ից սահմանել շահութահարկի 18 % դրույքաչափ նախկին 20 %–ի փոխարեն։ 

Շահութահարկի տոկոսադրույքի նվազեցումը, իհարկե, կարող է խթանել ձեռ-

նարկատիրությունը։ 
Աղյուսակ 1 

ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կառուցվածքը 2015-2017 թթ. 

 (մլն դրամ)4  

 2015 թ. 2016 թ. 2017 թ. 

Պետական բյուջեի հարկային եկամուտներ, որից` 1,033,239.0 1,044,984.5 1,119,300.6 

Ավելացված արժեքի հարկ 423,933.5 391,087.7 408,783.7 

Ակցիզային հարկ 48,988.9 59,745.2 82,324.8 

Եկամտային հարկ 320,220.9 332,778.7 341,226.8 

Շահութահարկ 103,659.9 127,186.5 109,976.8 

Շրջանառության հարկ 11,859.4 15,259.6 18,290.9 

 

Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի ընթացքում (2015-2020թթ.) հարկա-

բյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության վրա եղել է 

առավելապես խթանող: Գաղտնիք չէ, որ ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների 

գերակշիռ մասը կազմում են հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը, 

որոնցից հարկային եկամուտները 2015-2017 թթ. ընթացքում տարեցտարի ավե-

                                                            

1  Налоговый кодекс, пункт 1 статьи 320 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#pos=8755;-30 
2  П. 1 ст. 214 Кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З "Налоговый кодекс Республики 

Беларусь (Особенная часть)", http://nalog.gov.by/ru/stavki-podohodnogo-naloga/ 
3  Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики, 

https://www.sti.gov.kg/  
4  Տվյալները` ՀՀ ՊԵԿ, Հարկային վիճակագրական տվյալներ` 2015 թ., 2016 թ.,2017 թ., 

https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTITaxStatData 
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լացել են։ Հարկային եկամուտների ավելացմանը մեծապես նպաստել են ոլոր-

տում իրականացված շարունակական բարեփոխումները։ Իրականացված բա-

րեփոխումների ֆոնին, այնուամենայնիվ, հարկային եկամուտների 30 %–ից 

ավելին ապահովվել է ավելացված արժեքի հարկի հաշվին։ Իր մեծությամբ երկ-

րորդ տեղը զբաղեցնող եկամտային հարկը 2017 թվականին 2015 թվականի 

համեմատ ավելացել է 21,005.9 մլն դրամով։ Իսկ ահա 2015 թվականի ընթացքում 

շրջանառության հարկի գրանցած արդյունքը մեծամասամբ պայմանավորված է 

եղել «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխություն-

ներով: Ու կարելի է նկատել, որ իրականացվող հարկային քաղաքականությունը 

տվել է իր դրական արդյունքները։  

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի` 2020-2024 թթ. զարգացման և վար-

չարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով նախատեսված բազում 

կետերից մեկն է նաև օրինապահ հարկ վճարողի համակարգի կատարելագոր-

ծումը, մասնավորապես՝ հավաստագրի տրման ներկա համակարգը նորացված 

չափանիշների հիման վրա փոփոխությունը` ներդնելով խրախուսական ավելի 

գրավիչ համակարգ1։ Վերջինս նպատակ է հետապնդում ավելի շահագրգռել 

հարկատուներին հարկերի վճարման համար, ինչի արդյունքում էլ զգալիորեն 

կկրճատվի նաև ստվերային տնտեսությունը։ 2018 թ. հունիսի 1-ից դեկտեմբերի 

31–ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ իրավասու մարմինների վարույթում 

կոռուպցիոն բնույթի և հարկերը վճարելուց խուսափելու վերաբերյալ հարուցվել 

է մոտ 1080 քրեական գործ, որոնց շրջանակներում արձանագրվել է պետությանը 

պատճառած գրեթե 67 մլրդ դրամի գույքային վնաս, որից փաստացի վճարվել է 

բյուջե շուրջ 23 մլրդ դրամ։ Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ քրեական 

գործերի քննության ընթացքում մասնակից անձանց կողմից կամավոր վճարվել 

է շուրջ 9.5 մլրդ դրամ գումար2։ Տվյալ երևույթը շարունակվել է նաև 2019 թվա-

կանին։ Իսկ ստվերային տնտեսության կրճատմանն ուղղված գործուն քայլ կլինի 

նաև անկանխիկ գործարքների խրախուսումը, որը պետք է կրի նաև օրենսդրա-

կան բնույթ։ 

Աղյուսակ 2–ում զետեղված է ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կառուց-

վածքը 2018-2020 թթ.3։ 

                                                            

1  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=152301  
2   https://www.petekamutner.am/ 
3   Տվյալները` ՀՀ ՊԵԿ, Հարկային վիճակագրական տվյալներ` 2018 թ., 2019 թ.,2020 թ. 

https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTITaxStatData 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կառուցվածքը 2018-2020 թթ. (մլն. դրամ) 

 

 2018 թ. 2019 թ. 2020 թ. 

Պետական բյուջեի հարկային եկամուտներ, որից` 1,258,121.2 1,464,300.1 1,385,199.1 

Ավելացված արժեքի հարկ 438,219.2 474,377.1 471,588.0 

Ակցիզային հարկ 108,961.8 127,535.3 123,555.7 

Եկամտային հարկ 356,639.3 410,348.2 411,165.3 

Շահութահարկ 170,086.9 181,265.6 148,763.3 

Շրջանառության հարկ 21,339.3 28,998.2 26,599.2 

 

Ինչպես և նախորդ տարիների ընթացքում, ուսումնասիրվող ժամանակա-

հատվածի համար նույնպես ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կազմում մեծ 

տեսակարար կշիռ են կազմել հարկային եկամուտները։  

2020 թ. ընթացքում պետական բյուջե է մուտքագրվել 1 տրիլիոն 385 միլիարդ 

199 միլիոն դրամ՝ նախորդ տարվա 1 տրիլիոն 464 միլիարդ 300 միլիոն դրամի 

փոխարեն։ Նկատելի է, որ 1 տարվա կտրվածքով պետական բյուջե մուտքա-

գրված հարկերն ու պետական տուրքերը նվազել են 79,1 միլիարդ դրամով կամ 

5,4 %-ով։ Ըստ ՊԵԿ վիճակագրական տվյալների՝ 2020 թ. ընթացքում պետական 

բյուջե հաշվեգրված հարկերի ու տուրքերի ամենամեծ նվազումը տեղի է ունեցել 

մայիս և հունիս ամիսներին՝ երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելուց 2 

ամիս անց։ Կրկին նվազում է գրանցվել հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին, երբ 

երկրում, Արցախյան երկրորդ պատերազմով պայմանավորված, հայտարարված 

էր ռազմական դրություն։ 

Ստացվում է, որ վերջին հինգ տարիների (2015-2020 թթ.) ընթացքում Հայաս-

տանի Հանրապետության համար պետական բյուջեի եկամուտներն ամենաբարձրն 

են եղել 2019 թ.։ Դեռևս 2019 թ. կանխատեսվում էր1, որ ՀՀ տնտեսությունը 2020 թ. 

աճ կգրանցի։ Մինչդեռ, կորոնավիրուսի համավարակի (COVID 19) ազդեցությամբ 

պայմանավորված, վերանայվեցին նաև երկրի տնտեսական զարգացումների 

կանխատեսումները2։ 

Համավարակի բռնկումը ճգնաժամային ազդեցություն է ունեցել նաև ՀՀ պե-

տական բյուջեի հարկային եկամուտների վրա: Սա մեծ մասամբ տնտեսական 

գործունեության սահմանափակումների, ինչպես նաև տնտեսական ակտիվու-

թյան էական նվազման հետևանք է։  

Այսպիսով, 2020 թ. ապրիլից սկսած նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատ-

մամբ հարկային եկամուտներն աստիճանաբար սկսել են նվազել։ Արդյունքում 

2020 թ. 9 ամիսների ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտները 

կազմել են 1075,1 միլիարդ դրամ՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 

համեմատ նվազելով 6.4 %-ով, իսկ հարկեր և տուրքերը կազմել են 1016,8 

                                                            

1  https://minfin.am/hy/page/byuje_e_kataroghakan/ 
2  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, https://www.who.int/ru/ 
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միլիարդ դրամ՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազե-

լով 5.8 %-ով1։  

Հարկային եկամուտների նվազման վրա ազդեցություն է ունեցել նաև շա-

հութահարկի գծով հիմնարար փոփոխությունների իրականացումը, որը, համա-

վարակով պայմանավորված, կարելի է բնորոշել նաև որպես աջակցություն 

շահութահարկ վճարող տնտեսավարող սուբյեկտներին:  

Ինչպես նախատեսվել էր, վերանայվել է շահութահարկի դրույքաչափը` նվա-

զեցնելով և հասցնելով 18 %–ի։ 2020 թ. 9 ամիսների ընթացքում ՀՀ պետական 

բյուջեի հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի 12,1 %-ն ապահովվել է 

շահութահարկի միջոցով, որը կազմել է 122,6 միլիարդ դրամ2:  

2019 թ. հունվարի 25-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու և 2018 թվականի հունիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2017 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենս-

գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրեն-

քում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքով էլ կարելի է պայմանա-

վորել տեղի ունեցած փոփոխությունները3։ Համաձայն օրենսդրական փոփոխու-

թյունների՝ առանց մշտական հաստատության Հայաստանի Հանրապետությու-

նում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի 

կողմից ստացվող շահաբաժինների մասով շահութահարկի դրույքաչափը սահ-

մանվել է 5 տոկոս` նախկինում սահմանված 10 տոկոս դրույքաչափի փոխարեն: 

Իրենց ազդեցությունն են ունենում նաև «Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-

258-Ն և «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» ՀՕ-302-Ն ՀՀ օրենքները։ Ըստ կատարված փոփո-

խությունների՝ ամբողջությամբ վերանայվել էր շահութահարկի կանխավճար-

ների համակարգը, և, բացի այդ, սահմանվել էր, որ 2020 թ. երկրորդ եռամսյակի 

համար տնտեսվարող սուբյեկտները շահութահարկի կանխավճարներ առհա-

սարակ չեն իրականացնելու:  

Եկամտային հարկի մասով սահմանված փոփոխություններն իրականաց-

վելու են հետևյալ ժամանակացույցով. 

1) 2020 թ. հունվարի 1-ից՝ 23 %, 

2) 2021 թ. հունվարի 1-ից՝ 22 %, 

3) 2022 թ. հունվարի 1-ից՝ 21 %, 

4) 2023 թ. հունվարի 1-ից՝ 20 %: 

Նշենք, որ 2020 թ. առաջին 9 ամիսների ընթացքում եկամտային հարկի 

                                                            

1  Տվյալները՝ ՀՀ հարկային ծառայություն, https://www.petekamutner.am/DefaultTs.aspx?sid=ts  
2  Տվյալները՝ ՀՀ հարկային ծառայություն, https://www.petekamutner.am/DefaultTs.aspx?itn=ts 
3  «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, «Հարկեր, տուրքեր և վճարներ», առաջին մաս, Եր., 2009: 
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մուտքերը կազմել են 310,5 միլիարդ դրամ` ապահովելով պետական բյուջեի 

հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի 30,5 %-ը1:  

Շահութահարկի մասով հարկ է նշել, որ վերջինիս հաշվարկման ժամանակ 

պետք է օգտագործվեն գիտականորեն հիմնավորված և տրամաբանական մոտե-

ցումներ, որոնք պետք է վերաբերեն ոչ միայն հարկվող շահույթի հաշվարկին 

(որը կոչվում է հարկման օբյեկտ), այլ նաև կիրառվող դրույքաչափերին2: Փոփո-

խությունների վրա կարող էր ազդեցություն ունենալ «Հայաստանի Հանրապե-

տության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

և 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրեն-

քում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը։ 

Այսպիսով, ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում, 

բացահայտվել են ՀՀ շահութահարկի և եկամտային հարկի հարկային պարտա-

վորությունների հաշվարկման օրենսդրական և մեթոդաբանական թերություն-

ները և բացթողումները. 

 շահութահարկի մասով դրանք վերաբերում են հարկվող շահույթի որոշ-
ման ժամանակ` 
1. համախառն եկամտից կատարվող նվազեցումներին, 
2. համախառն եկամտի ստացման հետ կապված անհրաժեշտ ու փաստաթղթե-

րով հիմնավորված ծախսերին, որոնց մի մասը երբեմն չարդարացված և 
անհասկանալի ձևով նորմավորվում է, իսկ ծախսերի մի այլ մաս չարդարաց-
ված չի նորմավորվում` ավելացնելով նվազեցումների չափը3։ 
Վերոնշյալ թերությունների ու բացթողումների բացահայտման հետ մեկտեղ 

առաջարկվել է տարբերակել շահութահարկի դրույքաչափերը և բարձր դրույքա-

չափ սահմանել այն ոլորտներում, որտեղ բարձր է շահութաբերության մակար-

դակը, այսինքն` «շատից՝ շատ», «քչից՝ քիչ» հարկելու մոտեցումը տեղադրել շա-

հութահարկի դրույքաչափերում` դրանք տարբերակելով ըստ շահութաբերու-

թյան մակարդակների, ինչը «ինքնաբերաբար» կնվազեցնի նաև մենաշնորհային 

ապրանքների բարձր գները։ 

 Եկամտային հարկի մասով կարևորվել է չհարկվող նվազագույն շեմի 
բարձրացումը` կապված կոմունալ վարձերի, գույքային հարկերի բարձրացման 
և դրամի արժեզրկման հետ, և առաջարկվում է բարձրացնել եկամտային հարկի 

                                                            

1  Տվյալները՝ ՀՀ հարկային ծառայություն, https://www.petekamutner.am/DefaultTs.aspx?itn=ts  
2   Harutyunyan V. L., Harutyunyan T. V, Modern approaches to application of taxation principles with 

respect to direct taxes, Наука сегодня: история и современность: материалы международной научно-

практической конференции, г. Вологда, 31 октября 2018 г.: в 2 частях. Часть 2, Вологда, ООО 

«Маркер», 2018, стр. 9. 
3  Հարությունյան Վ., Հարությունյան Դ., Մտորումներ ՀՀ Հարկային օրենքների շուրջ («Հողի հարկի 

մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հաստատագրված վճարների մասին» և «Շահութահարկի մասին» 

ՀՀ օրենքներ), Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրա-

պետությունում. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, էջ 44: 
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ամսական չհարկվող նվազագույն սահմանը (շեմը) և այն հավասարեցնել ապ-
րուստի նվազագույնին։ Ընդ որում՝ անհրաժեշտ ենք համարում եկամտային 
հարկի հաշվարկման մոտեցումների հիմքում դնել ռեզիդենտի ոչ թե անձնական, 
այլ ընտանիքի բոլոր անդամների եկամուտները, ինչպես արվում է Արևմտյան 
Եվրոպայի բազմաթիվ երկրներում (Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա, Գերմանիա, 
Իտալիա և այլն)1 և ԱՄՆ-ում։ Հարկման նման մոտեցման պարագայում փաս-
տորեն կարևորվում է անհատի վճարունակությունը, որն առավել կարևոր է և 
բխում է հարկման արդարության սկզբունքից։ 

Վերոնշյալ բարեփոխումների համատեքստում կարևոր են դառնում ստորև 

բերվող երեք առաջարկություններ, որոնց գործարկումը էական դեր կունենա ՀՀ 

հարկային քաղաքականության կատարելագործման գործում. 

1. անուղղակի և ուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը հօգուտ երկրորդի 

փոփոխելը։ Բանն այն է, որ որքան բարձր է լինում անուղղակի հարկերի 

մասնաբաժինը, այնքան քիչ ուշադրություն է դարձվում հարկման արդարու-

թյան սկզբունքը պահպանելուն, քանի որ անուղղակի հարկերը ներառվում 

են ապրանքների և ծառայությունների գների մեջ` հարկային բեռն ուղղելով 

սպառողներին, որոնց գերակշիռ մասն ազգաբնակչությունն է։ 

2. Այս համատեքստում առաջարկվում է նաև մինչև 30 %-ի հասցնել հարկեր/ՀՆԱ 

տոկոսային հարաբերակցության ցուցանիշը, որը միշտ եղել է պետական 

գանձարանի համալրման հիմնական ուղենիշերից մեկը։ Ուստի առաջարկ-

վում է այն դիտարկել նաև որպես մակրոտնտեսական ցուցանիշ։ 

3. Առաջարկվում է նաև եկամտային հարկի հաշվարկման մոտեցումների հիմ-

քում դնել ռեզիդենտի ոչ թե անձնական, այլ ընտանիքի բոլոր անդամների 

եկամուտները, իսկ շահութահարկի դրույքաչափերը տարբերակել ըստ շա-

հութաբերության մակարդակների։ 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, 

https://www.who.int/ru/: [Ar'oghjapahowt'yan hamashxarhayin kazmakerpowt'yown, 

https://www.who.int/ru/] 

2. Բագրատյան Հ., Հայաստանը դարերի սահմանագծին։ Եր., «Նաիրի», 2003: 

[Bagratyan H., Hayastany' dareri sahmanagc'in։ Er., «Nairi», 2003] 

3. Բոստանջյան Վ., Կիրակոսյան Գ., Սաֆարյան Ա., «Հարկաբյուջետային քաղա-

քականության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրա-

պետությունում», Երևան, 2004, 158 էջ: [Bostanjyan V., Kirakosyan G., Safaryan A., 

«Harkabyowjetayin qaghaqakanowt'yan katarelagorc'man himnaxndirnery' Hayas-

tani Hanrapetowt'yownowm», Er&an, 2004, 158 e'j] 

4. «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, «Հարկեր, տուրքեր և վճարներ», առա-

                                                            

1  Русакова И. Г., Кашин В. А., Толкушкин А. Б. и др., Налоги и налогообложение, М., ЮТИТИ, 2000, 

стр. 305. 

https://www.who.int/ru/
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ջին մաս, Եր., 2009: [«Ekamtayin harki masin» HH o'renq, «Harker, towrqer & 

vtwarner», ar'ajin mas, Er., 2009] 

5. Եղիազարյան Բ. Է., Ասատրյան Ա., «Հարկային տնտեսագիտության առաջ-

նայնությունները», Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքա-

կանության արդի հիմնահարցերը (գիտական հոդվածների ժողովածու), 

«Ասողիկ» հրատ., Ե., 2003: [Eghiazaryan B.E'., Asatryan A., «Harkayin tntesagi-

towt'yan ar'ajnaynowt'yownnery'», Hayastani Hanrapetowt'yan tntesakan qagha-

qakanowt'yan ardi himnaharcery' (gitakan hodvac'neri jhoghovac'ow), «Asoghik» 

hrat., E., 2003] 

6. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փո-

փոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-258-Ն օրենք: [«Hayastani Hanrape-

towt'yan harkayin o'rensgrqowm lracowmner & p'op'oxowt'yown katarelow 

masin» HO'-258-N o'renq] 

7. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքում փոփոխություն կատա-

րելու մասին» ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը: [«Hayastani Hanrapetowt'yan harkayin o'rens-

grqowm p'op'oxowt'yownner & lracowmner katarelow masin» HO'-266-N o'ren-

qowm p'op'oxowt'yownner & lracowmner katarelow masin» HO'-338-N o'renqowm 

p'op'oxowt'yown katarelow masin» HO'-68-N HH o'renqy'] 

8.  «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ՀՕ-302-Ն ՀՀ օրենք: [«Hayastani Hanrapetowt'yan harkayin 

o'rensgrqowm p'op'oxowt'yownner katarelow masin» HO'-302-N HH o'renq] 

9. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք: [Hayastani Hanrape-
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ՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԾՈՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

ԵՎԳԵՆՅԱ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու 
 

ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱԶԳԵՆԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ 
Ասպիրանտ 
 

Համառոտագիր: Տնտեսության կայուն զարգացման համատեքստում մեծ 

նշանակություն ունի արդյունավետ հարկային համակարգը: Ինչպես գիտենք, 

արդյունավետ հարկային համակարգի գործունեության մասին է վկայում այն 

հանգամանքը, որ հարկային օրենսգրքում լուծված լինեն հարկային բեռի ար-

դարացի բաշխման խնդիրները: Քանի որ հարկային համակարգի գործունեու-

թյան նպատակը պետության առջև ծառացած խնդիրների լուծումն է՝ հաշվի 

առնելով երկրի զարգացման միտումներն ու սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն շարունա-

կաբար աշխատում է հարկային վարչարարության արդիականացման և հարկա-

տուներին մատուցվող ծառայությունները բարելավելու ուղղությամբ: Մեծապես 

կարևորվում է ուղղակի հարկատեսակների դերի մեծացմանն ուղղված միջո-

ցառումների իրականացումը` նպատակ ունենալով ապահովվել ուղղակի և 

անուղղակի հարկերի հարաբերակցության օպտիմալ մակարդակ: 

Հարկերի հարաբերակցության հիմնախնդիրները մշտապես եղել և մնում են 

նաև ՀՀ հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում։  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
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Հոդվածում ուսումնասիրվել են ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կա-

ռուցվածքը 2015-2018 և 2018-2020 թթ.։ Առավել մեծ ուշադրության են արժանա-

ցել ուղղակի հարկերի գծով փոփոխություններն ու դրանց դինամիկան։ 

Համապարփակ կերպով ուսումնասիրվել են 2018 թվականից հետո իրակա-

նացված օրենսդրական դաշտի փոփոխություններն ու դրանց հնարավոր ազ-

դեցությունները հարկային եկամուտների, մասնավորապես՝ ուղղակի հարկերի 

վրա։ Դիտարկվել է նաև համավարակի (COVID 19) և 2020 թ. Արցախյան երկրորդ 

պատերազմի կործանարար ազդեցությունը հարկային եկամուտների վրա։ Ար-

դյունքում եկել ենք այն եզրահանգմանը, որ իրականացված փոփոխություններն, 

այնուամենայնիվ, ապագայում կարող են է՛լ ավելի բարենպաստ ազդեցություն 

ունենալ բյուջետային մուտքերի աճն ապահովելու գործում։ 

Վերլուծությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել 

են ուղղակի հարկերի հաշվարկման օրենսդրական և մեթոդաբանական դեռևս 

առկա թերություններն ու բացթողումները, որոնց վերացմանն էլ ուղղված են 

ներկայացված առաջարկությունները։  

Հոդվածում նշված բարեփոխումների համատեքստում կարևոր են դառնում 
ստորև բերվող երեք առաջարկությունները, որոնց գործարկումը էական դեր կու-
նենա ՀՀ հարկային քաղաքականության կատարելագործման գործում. 

1. անուղղակի և ուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը հօգուտ երկրորդի 
փոփոխելը։ Բանն այն է, որ որքան բարձր է լինում անուղղակի հարկերի մաս-
նաբաժինը, այնքան քիչ ուշադրություն է դարձվում հարկման արդարության 
սկզբունքը պահպանելուն, քանի որ անուղղակի հարկերը ներառվում են ապ-
րանքների և ծառայությունների գների մեջ` հարկային բեռն ուղղելով սպառող-
ներին, որոնց գերակշիռ մասն ազգաբնակչությունն է։ 

2. Այս համատեքստում առաջարկվում է նաև մինչև 30 %-ի հասցնել հար-
կեր/ՀՆԱ տոկոսային հարաբերակցության ցուցանիշը, որը միշտ եղել է պետա-
կան գանձարանի համալրման հիմնական ուղենիշերից մեկը։ Ուստի առա-
ջարկվում է այն դիտարկել նաև որպես մակրոտնտեսական ցուցանիշ։ 

3. Առաջարկվում է նաև եկամտային հարկի հաշվարկման մոտեցումների 
հիմքում դնել ռեզիդենտի ոչ թե անձնական, այլ ընտանիքի բոլոր անդամների 
եկամուտները, իսկ շահութահարկի դրույքաչափերը տարբերակել ըստ շահու-
թաբերության մակարդակների։ 

 
Բանալի բառեր. հարկային համակարգ, հարկային օրենսդրություն, հարկային 

եկամուտներ, ուղղակի հարկեր, անուղղակի հարկեր, եկամտային հարկ, 

շահութահարկ, ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ: 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ И ИХ ДИНАМИКА В РЕСПУБЛИКЕ 

АРМЕНИЯ 

 

ЕВГЕНИЯ АРТАШЕСОВНА АКОПЯН  
Кандидат экономических наук 
 

ТАТЕВИК ВАЗГЕНОВНА ШАГИНЯН 
Аспирант 

 

Аннотация. Эффективная налоговая система имеет большое значение в кон-

тексте устойчивого экономического развития. Как известно, о деятельности эф-

фективной налоговой системы свидетельствует то, что в налоговом кодексе реше-

ны вопросы справедливого распределения налоговой нагрузки. Поскольку целью 

налоговой системы является решение проблем, стоящих перед государством, с 

учетом тенденций развития страны и социально-экономической ситуации, Коми-

тет государственных доходов Республики Армения продолжает работу по модер-

низации налогового администрирования и улучшению предоставляемых услуг 

налогоплательщикам. Широко используются меры, направленные на повышение 

роли прямых налогов с целью обеспечения оптимального уровня соотношения 

прямых и косвенных налогов. 

Вопросы налогового соотношения всегда были и остаются в центре внимания 

исследователей РА. 

В рамках статьи исследована структура доходов государственного бюджета 

РА в 2015-2018 и 2018-2020 гг. Больше внимания привлекли изменения в прямых 

налогах и их динамике. 

Были всесторонне изучены изменения в законодательной базе, осуществлен-

ные после 2018 года, и их возможное влияние на налоговые поступления, в част-

ности, прямые налоги. 

Также наблюдены разрушительные воздействия вспышки эпидемии (COVID 19) 

и Второй Арцахской войны 2020 г. на налоговые поступления. В результате мы 

пришли к выводу, что внесенные изменения, однако, могут иметь еще более поло-

жительное влияние на обеспечение роста доходов бюджета в будущем. 

В результате проведенного анализа и исследования были выявлены сущест-

вующие законодательно-методические недостатки, а также упущения при исчис-

лении прямого налога, и представленные предложения направлены на их устра-

нение. 

В контексте реформ, упомянутых в статье, становятся важными следующие 
три предложения, реализация которых сыграет значительную роль в улучшении 
налоговой политики Республики Армения: 

1. изменение соотношения косвенных налогов к прямым в пользу последних. 
Дело в том, что чем выше доля косвенных налогов, тем меньше внимания уделяется 
соблюдению принципа налоговой справедливости, поскольку косвенные налоги 
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включаются в цены товаров и услуг, перекладывая налоговую нагрузку на потре-
бителей, большинство из которых является население. 

2. В этом контексте предлагается увеличить процентное соотношение налог / 
ВВП до 30 %, что всегда было одним из основных направлений пополнения госу-
дарственной казны. Поэтому предлагается рассматривать его как макроэкономи-
ческий показатель. 

3. Также предлагается основывать подходы к исчислению подоходного на-
лога с доходов всех членов семьи резидента, а не личный доход и дифференци-
ровать ставки налога на прибыль по уровням рентабельности. 
 

Ключевые слова: налоговая система, налоговое законодательство, налоговые дохо-

ды, прямые налоги, косвенные налоги, подоходный налог, налог на при-

быль, резидент, нерезидент. 

 

CHANGES IN DIRECT TAXES AND THEIR DYNAMICS IN THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 

 

YEVGENYA ARTASHES HAKOBYAN  
Ph.D. in Economics 
 

TATEVIK VAZGEN SHAHINYAN 
 Ph.D. student 

 
Abstract. An effective tax system is essential in the context of sustainable economic 

development. As we know, the activity of an effective tax system is evidenced by the 

fact that the tax code has resolved the issues of fair distribution of the tax burden. As 

the purpose of the tax system is to solve the problems facing the state, taking into 

account the country's development trends and socio-economic situation, the State 

Revenue Committee of the Republic of Armenia continues to work to modernize the 

tax administration and improve services provided to taxpayers. 

Measures are widely used to enhance the role of direct taxes in order to ensure the 

optimal level of the ratio of direct and indirect taxes.  

The issues of tax ratio have always been and remain in the focus of RA researchers. 

The article studies the structure of RA state budget revenues in 2015-2018 and 

2018-2020. The changes in direct taxes and their dynamics received more attention. 

Changes in the legal framework implemented after 2018 and their possible impact 

on tax revenues, in particular direct taxes, were comprehensively studied. The devas-

tating impacts of the outbreak of the pandemic (COVID 19) and the Second Artsakh 

War on September 27, 2020 on tax revenues were also observed. As a result, we came 

to the conclusion that the changes introduced, however, may have an even more 

positive impact on ensuring the growth of budget revenues in the future. 

As a result of the analysis and research, the existing legislative and methodological 
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shortcomings, as well as omissions in calculating the direct tax, were identified, and the 

proposals presented are aimed at eliminating them.  
 

In the context of the reforms mentioned in the article, the following three 
proposals become important, the implementation of which will play a significant role 
in improving the tax policy of the Republic of Armenia. 

1. Change in the ratio of indirect taxes to direct taxes in favor of the latter. The 
fact is that the higher the share of indirect taxes, the less attention is paid to the 
observance of the principle of tax fairness, since indirect taxes are included in the 
prices of goods and services, shifting the tax burden onto consumers, most of whom are 
the population. 

2. In this context, it is proposed to increase the tax / GDP ratio to 30%, which has 
always been one of the main directions for replenishing the state treasury. Therefore, it 
is proposed to consider it as a macroeconomic indicator. 

3. It is also proposed to base approaches to the calculation of income tax on the 
income of all family members of a resident, rather than personal income, and to 
differentiate income tax rates by profitability levels. 

 

Keywords: tax system, tax legislation, tax revenues, direct taxes, indirect taxes, income 

tax, profit tax, resident, non-resident. 
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Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
 

Հոդվածը ստացվել է՝ 07.04.2021, գրախոսվել է՝ 18.05.2021 

 

Հարկերը վճարումներ են, որոնք պարտադիր կարգով վճարում են իրա-

վական և ֆիզիկական անձինք, անհատները, ձեռնարկությունները, կազմակեր-

պությունները և այլոք: Հարկերը հանդիսանում են հասարակության և պետու-

թյան առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման հիմնական աղբյուր:  

Պատմական զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներում պետության 

դերը, նշանակությունը և գործառնությունները հասարակական զարգացմանը 

զուգընթաց ընդլայնվել են, ինչն անդրադարձել է նաև հարկ կատեգորիայի վրա։ 

Հարկերի տնտեսագիտական էությունը առաջին անգամ արձանագրել է 

Դ.Ռիկարդոն (1772-1823)։ Նրա կարծիքով հարկերը կազմում են պետության ար-

տադրանքի և աշխատանքի այն մասը, որը պետության տրամադրության տակ է, 

դրանք միշտ վճարվում են կապիտալից կամ երկրի եկամուտներից: 

Դասական տեսության հայեցակարգում հարկերը սկսեցին դիտվել որպես 

պետական քաղաքականության գործիք և պետական եկամուտները պայմանա-

վորող միջոց: Դասական տնտեսագիտության տեսության զարգացումը կապված 

է տնտեսագետներ Ու.Պետտիի, Դ. Ռիկարդոյի, Ա. Սմիթի հետ:  

Հարկերի մասին առաջին հետազոտություններից մեկը վերագրվում է անգ-

լիացի տնտեսագետ Ու. Պետտիին: Հատկանշական է տնտեսագետի տեսակետը 

հարկատուի դժգոհությունից խուսափելու վերաբերյալ, որը ենթադրում է հար-

կերի համամասնական բաժանում բնակչության կտրվածքով՝ միասնական հարկի 

արդար գաղափար: Պետտին վստահեցնում էր, որ այդ պարագայում, որքան էլ 

որ մեծ լինի հարկի չափը, ոչ ոք դրա պատճառով չի զրկվի հարստությունից: 

Ըստ Սմիթի 1776թ.-ին հրատարակված «Ժողովուրդների հարստության 

բնույթի և պատճառների ուսումնասիրություն» աշխատության, հարկերի գումարի 

չափերի, վճարման ժամկետների և եղանակների որոշման հարցում անհրաժեշտ 

է անկողմնակալ մոտեցում։ 

Ավելի ուշ, երբ փոխվեցին տնտեսագետների պատկերացումները հարկային 

հարաբերությունների մասին, առաջացավ նոր տեսություն, որը զարգացավ մի 

շարք տնտեսագետների՝ Ն. Կոնարի, Ջ. Միլի, Ս. Վիտտեր, Ի. Յանժլի և այլոց 

կողմից: Տեսությունը տնտեսական հարաբերությունները դիտում էր միակողմանի 

ներդրում և երկրորդային էին դառնում առանձին անհատների շահերի ապահո-

վումը: Մասնավորապես Յանժիլը պնդում էր, որ հարկը հանգանակություն է 

բնակչության կողմից պետությանը, որի համար բնակչությունը պետք է կրի 

օրենքով սահմանված պարտավորություն, իսկ պետությունը պետք է ծածկի 
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բնակչության կարիքների և հանրային բարիքների ապահովման համար կա-

տարված ծախսերը: Իսկ Ջ. Միլը իր «Քաղաքատնտեսության հիմունքներ» գրքում 

հարկերը և պետական ծախսերը դիտարկում է փոխադարձ կապի և կապ-

վածության տեսանկյունից։ Առաջին անգամ խոսվում է չհարկվող նվազագույն 

եկամուտ հասկացության՝ հարկատուի գոյությունը պաշտպանելու համար 

անհրաժեշտ նվազագույն գումարի մասին։ 

19-րդ դարի վերջում և 20-րդ դարի սկզբում, պայմանավորված սահմանային 

օգտակարության մասին տեսությամբ, կարծիք կար, որ պետական ծառայու-

թյունների սահմանային օգտակարությունը պետք է համապատասխանի հար-

կերի սահմանային օգտակարությանը։ Սակայն 20-րդ դարում պետության դերն 

էական մեծանում էր, որն արտացոլվում էր ՀՆԱ-ի կառուցվածքում պետական 

ծախսերի տեսակարար կշռի ավելացմամբ։ 20-րդ դարի առաջին կեսին առաջ է 

քաշվում քեյնսյան հայեցակարգը, որին են վերագրվում տնտեսության պետա-

կան կարգավորման և դրա դերի կարևորության մասին արմատական փոփո-

խությունները։ Քեյնսյան տեսության հիմքում ընկած էր արդյունավետ պահան-

ջարկի և վճարունակության ընդլայնման գաղափարը, որը ենթադրում էր ցածր 

եկամուտների ազատում եկամտահարկից, իսկ միջին և բարձր եկամուտների 

դեպքում՝ պրոգրեսիվ անուղղակի հարկում։  

Հարկման տեսության հետագա զարգացումը կապված է նեոդասական 

տեսության տնտեսագետների մոտեցումների հետ: Տեսության նշանավոր ներ-

կայացուցիչներն են Ա. Մարշալը, Դ.Կլարկը, Ա.Պիգուն, Լ.Վալրասը, Վ. Պարրե-

տոն, ովքեր գտնում էին, որ հասարակության ինչպես կոլեկտիվ, այնպես էլ 

անհատական պահանջմունքների աճին զուգահեռ առանցքային է պետության 

համակարգի գործառույթների սահմանումը: Տեսությունում հարկերի հավա-

քագրումը անհրաժեշտ է հանրային պահանջների բավարարման համար, այդ-

պիսով նեոդասականները սահմանում էին պահանջմունք կատեգորիան: 

1950-ական թթ.-ին առաջանում է մոնետարիզմի տեսությունը՝ շրջանառու-

թյան մեջ գտնվող փողի քանակի կառավարման հարցում կառավարության դերի 

անհրաժեշտությունը, հիմք դառնալով մոնետարիզմի հարկային տեսության 

ձևավորմանը։ Ըստ մոնիտարիստների, հարկերի միջոցով շրջանառությունից 

դուրս է բերվում ավելցուկային դրամական զանգվածը1։  

Մինչև 1970-ական թվականները շահութահարկի բարձր դրույքաչափերի 

կիրառմանը զուգահեռ տրամադրվում էին բազմատեսակ հարկային արտոնու-

թյուններ՝ տնտեսությունում գերակա ճյուղերի զարգացման համար անհրաժեշտ 

նախադրյալներ և պայմաններ ստեղծելու, ապահովելու համար։ Սակայն տնտե-

սական ճգնաժամային երևույթների հետևանքով քեյնսյան տեսության տնտեսա-

կան և իրավական հիմքերը թուլացան, և 1970-80-ականների զարգացած արևմտյան 

երկրներում ձևավորվեց հարկային հարաբերությունների նոր մոտեցում, որի 

                                                            

1  Брисгалин А., Налоги и налоговое право, Москва 1997, с. 54. 
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հիման վրա կառուցվեցին կիրառական հարկային քաղաքականության հիմնա-

դրույթները1։  

Այսպիսով, կարելի է արձանագրել, որ հարկաբյուջետային քաղաքականու-

թյունը պետության տնտեսական նպատակներն իրագործելու անուղղակի մեթոդ 

է, որի հիմնական գործիքներից են հարկերի և դրանց դրույքաչափերի փոփո-

խությունները, նոր հարկատեսակների և այլ պարտադիր վճարների սահմա-

նումը: Հարկերը, հանդիսանալով պետական բյուջեի հիմնական եկամուտներ, 

ժամանակի ընթացքում պետության դերի, նշանակության և հասարակական 

գործառույթների զարգացմանը զուգահեռ ենթարկվում են փոփոխության: 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում հարկը սահման-

վում է որպես պետական և (կամ) հասարակական կարիքների բավարարման 

նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական և (կամ) համայնքների 

բյուջեներ վճարվող պարտադիր և անհատույց գումար, որը վճարվում է հարկ 

վճարողների կողմից` Օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափերով և ժամկետ-

ներում.2 

1990-ական թվականների առաջին կեսին Հայաստանի Հանրապետությունը 

բնութագրվում է շուկայական տնտեսության և դրա ենթակառուցվածքների ձևա-

վորման և զարգացման, մասնավոր ձեռնարկատիրության խթանման գործըն-

թացներով, տնտեսության մեջ առկա խոր ճգնաժամային երևույթների՝ սղաճի և 

դրամի արժեզրկման չափազանց բարձր տեմպերի, գործազրկության մակար-

դակի աննախադեպ աճի, տնտեսական ոլորտներում սպեկուլատիվ գործարքնե-

րի և գործառնությունների առկայության, երկարաժամկետ կապիտալ ներդրում-

ների բացակայության և այլ բացասական երևույթների ուղեկցությամբ: Ուստի, 

քաղաքական և տնտեսական անկախությանը հաջորդած վերոնշյալ դժվարու-

թյունները հաղթահարելու և խնդիրները լուծելու համար, քաղաքականապես և 

տնտեսապես նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը հարկադրված էր 

ունենալու սեփական անկախ հարկային համակարգ և հարկային հարաբերու-

թյունները կարգավորող օրենսդրություն, քանի որ հարկային լծակները հանդի-

սանում են պետության կողմից պետության կարգավորման կարևոր միջոց և 

պետական եկամուտների հավաքագրման առանցքային գործիք:  

1990-ականների երկրորդ կեսը նշանավորվում է հարկային օրենսդրության 

արմատական բարեփոխումներով՝ ուղղված գործող օրենքների կատարելա-

գործմանը, և նոր վճարատեսակներ սահմանող ու հարկային հարաբերություն-

ները կարգավորող նոր օրենքների ընդունմանը: 

Ընդհանուր առմամբ, ինքնուրույն հարկային քաղաքականությունը Հայաս-

տանի Հանրապետությունում իրականացվել է 1992թ.-ից սկսած: Այդ ժամա-

նակահատվածում են ընդունվել շահութահարկի, ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի, 

եկամտահարկի, գույքահարկի և հողի հարկի մասին օրենքները: 

                                                            

1  Макаркина, Н. Л. Налоговая нагрузка / Н.Л. Макаркина. – Москва: Юрайт, 2013. - 207 с.  
2  ՀՀ հարկային օրենսգիրք, ՀՕ-165-Ն հոդված 4, 1-ին կետ www.arlis.am  

http://www.arlis.am/
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1997թ.-ի ապրիլին ընդունվեց «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության նոր օրենքը, որը նորովի սահմանեց հարկային համակարգի հիմնա-

րար սկզբունքները, հատկապես հարկային մարմինների և հարկատուների հա-

րաբերությունների կարգավորումը, հարկ վճարողների պարտականություններն 

ու իրավունքները, հարկային օրենսդրությունը խախտելու դեպքում պատաս-

խանատվությունը: Նույն թվականի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտավ «Ակցիզային 

հարկի մասին» օրենքը, որով սահմանվեց ակցիզային հարկի հարկման օբյեկտը, 

հարկ վճարողներին, հարկի դրույքաչափերը և հարկի բազան: Օրենքում հստակ 

սահմանվեց նաև հարկի հաշվարկման և վարկավորման կարգը: 

Մեկ տարի անց՝ 1998թ.-ին, ուժի մեջ մտան «Եկամտահարկի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքը՝ հունվարի 1-ից, և «Գույքահարկի մասին» 

ՀՀ օրենքը՝ փետրվարի 1-ից: Վերջինիս մասով վերապահվեցին որոշակի իրա-

վունքներ՝ համայնքային ավագանու գույքահարկի գծով արտոնություններ տրա-

մադրելու վերաբերյալ: 1997-2000-ական թվականներին ընդունվեցին և գործա-

ծության մեջ դրվեցին «Հարկերի մասին» և հիմնական հարկատեսակների մասին 

նոր օրենքներ, ինչպես նաև հարկման հատուկ ռեժիմներ սահմանող «Հաստա-

տագրված վճարումների մասին» և «Պարզեցված վճարումների մասին» ՀՀ 

օրենքները: Ավելի ուշ՝ 2000թ.-ից սկսած, ուժի մեջ մտան հարկային վարչարա-

րության ոլորտը կարգավորող մի շարք օրենքներ, այդ թվում «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» և 

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքները:  

Ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի հա-

րաբերությունների ձևավորման և զարգացման փուլերը` հարկ է նշել, որ 1997 

թվականից մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է միասնական 

հարկային համակարգ՝ հանրապետության ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզի-

կական անձինք հարկվում են նույն ձևով, բացի Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված առանձին դրույթների:  

Հարկային հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ, 

ՀՀ վավերացված միջազգային պայմանագրով, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքով, 

պետական, տեղական հարկերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքներով, ինչպես 

նաև դրանց հիման վրա և դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով ըն-

դունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերով: ՀՀ-ում հարկա-

յին հարաբերությունները կարգավորվում են նաև «Վարչական իրավախախ-

տումների վերաբերյալ», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին», «Սնանկության մասին», «Հարկային ծառայության մասին» և այլ օրենս-

գրքերով:  

ՀՀ-ում ձևավորված իրավական, տնտեսական և գործառութային կարգավո-

րումները հիմք են տալիս ամրապնդելու հարկերի դերը և նշանակությունը 

տնտեսության կարգավորման և զարգացման հարցում: 

Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում են. 

1. պետական հարկեր` 

 ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ), 
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 ակցիզային հարկը, 

 շահութահարկը, 

 եկամտային հարկը, 

 բնապահպանական հարկը, 

 ճանապարհային հարկը, 

 շրջանառության հարկը: 

2. տարածքային հարկեր` 

 անշարժ գույքի հարկը, 

 փոխադրամիջոցների գույքահարկը:1 

Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող հար-

կաբյուջետային քաղաքականությունը մինչև 2008թ.-ի ֆինանսատնտեսական 

ճգնաժամը՝ 2004 թվականից հետ եղել է զսպողական: 

Ըստ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի, ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ) անուղ-

ղակի հարկ է, որը սույն օրենքի համաձայն վճարվում (գանձվում) է պետական 

բյուջե՝ ապրանքների ներմուծման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

դրանց արտադրության ու շրջանառության, ինչպես նաև ծառայությունների մա-

տուցման բոլոր փուլերում։ 2 
 

Հարկային համակարգի միջոցով պետությունն ազդում է արտադրության, 

դրա կառուցվածքի և զարգացման վրա։ Հարկային քաղաքականության միջոցով 

պետությունը խթանում կամ սահմանափակում է գործարար ակտիվությունը, 

տնտեսական շրջանառության ծավալները, ներդրումային հնարավորություն-

ները և այլն։ Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում երկար տարիներ ներմուծման հարկի բարձր 

մակարդակը պաշտպանում էր պողպատաձուլական ընկերություններին օտար-

երկրյա մրցակիցներից՝ խթանելով հայրենական արտադրողին, իսկ օրինակ 

ծխախոտի և ոգելից խմիչքի վաճառքից գանձվող հարկերը սահմանվում են 

մարդկանց ծխելու և խմելու սովորություններից զերծ պահելու համար՝ ապա 

խրախուսելով անվիճելիորեն վնասակար գործողությունները։  

Կառավարության ֆինանսական ռեսուրսների վրա մեծ ազդեցություն ունի 

ազգային տնտեսության իրավիճակը, որի տնտեսական բարձր աճն ապահովում 

է գործարարների ավելի մեծ եկամուտներ, ըստ այդմ՝ ավելի մեծ հարկային 

եկամուտներ, և հակառակը՝ տնտեսական աճի ցածր մակարդակը հանգեցնում է 

հարկերի ավելի ցածր մակարդակի և կառավարության կողմից տրամադրվող 

սոցիալական աջակցության և օժանդակության ավելի մեծ պահանջարկների:  

Համաձայն 2016-2020 թվականների ՀՀ բյուջետային եկամուտների կառուց-

վածքային վերլուծության արդյունքների՝ պետական բյուջեի եկամտային մասի 

ձևավորման հիմնական աղբյուրը հարկային մուտքերն են, իսկ տուրքերը, 

պաշտոնական դրամաշնորհների և այլ եկամուտների տեսակարար կշիռը ժա-

                                                            

1  ՀՀ հարկային օրենսգիրք, ՀՕ-165-Ն, հոդված 6 www.arlis.am  
2  Նույն տեղում, հոդված 292։ 
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մանակի ընթացքում ունի նվազման միտում՝ պայմանավորված հարկային 

մուտքերի մասնաբաժնի աճման տեմպերով:  

Հարկային մուտքերը պետական բյուջեում ամենաբարձրը գրանցվել են 2019 

թվականին՝ 86.3%, կազմելով 1378.2 մլրդ դրամ, ամենացածրը՝ 2020 թվականին՝ 

75.7%, կազմելով 1206.1 մլրդ դրամ (Գծապատկեր 1):  
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Հարկեր Տուրքր Վճարներ Այլ եկամոըտներ Պետական դրամաշնորհներ

 

Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կառուցվածքը 2016-2020 թթ. 1 

 

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է արձանագրել, որ 2016-2020 թվականների 

բյուջեի հարկային եկամուտների կառուցվածքում էական փոփոխություններ չեն 

նկատվել: Հատկանշական է նաև, որ 2020 թվականի վերջին ամիսներին նկատ-

վել է պետական բյուջեի եկամուտների անկում, պայմանավորված դեկտեմբերին 

նախորդ տարվա նկատմամբ բյուջեի այլ եկամուտների և պաշտոնական դրա-

մաշնորհների աճով: Վերջինիս կազմում ներառվել է նաև «Հայաստան» համա-

հայկական հիմնադրամից պետական բյուջե փոխանցված գումարները: 

Հարկ է նշել, որ դիտարկված ժամանակահատվածներում ՀՀ պետական 

բյուջեի կառուցվածքում ուղղակի և անուղղակի հարկերի բաշխումը հավասա-

րաչափ է (Գծապատկեր 2): 
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Գծապատկեր 2. Պետական բյուջեի կառուցվածքում ուղղակի և անուղղակի հարկերի 

հարաբերակցությունը (մլրդ դրամ) 1 

 

Հարկային մուտքերի ձևավորման գործում առանցքային է ավելացված` 

արժեքի հարկի դերը: Դիտարկված ժամանակահատվածում ԱԱՀ-ն ապահովել է 

ընդհանուր բյուջետային եկամուտների 37-41%-ը, եկամտային հարկը՝ 31-35%-ը, 

շահութահարկը՝ 11-17%-ը, ակցիզային հարկը՝ 6-10%-ը, շրջանառության հարկը՝ 

1.6-2%-ը: 2016 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի կառուցվածքում ԱԱՀ-ն ապա-

հովել է 391.1 մլրդ դրամ, եկամտային հարկը՝ 33.2 մլրդ, շահութահարկը՝ 127.2 

մլրդ, ակցիզային հարկը՝ 59.7 մլրդ դրամ, իսկ շրջանառության հարկը՝ 15.3 մլրդ 

դրամ: 2017 թվականին նախորդ տարվա համեմատ բոլոր հարկային եկամուտ-

ները աճել են, բացի շահութահարկից, որը կազմել է 110 մլրդ դրամ: ԱԱՀ-ն 

ապահովել է 408.8 մլրդ դրամ, եկամտային հարկը՝ 341.3 մլրդ, ակցիզային հարկը՝ 

82.3 մլրդ, իսկ շրջանառության հարկը՝ 18.3 մլրդ դրամ: Դիտարկված բոլոր 

հարկային մուտքերը, 2018-2019 թվականների համեմատության մեջ, հարկային 

մուտքերի կառուցվածքում աճ են գրանցել: Մասնավորապես ԱԱՀ-ն 2018 թվա-

կանին ապահովել է 438.2 մլրդ դրամ, 2019 թվականին՝ 506.5 մլրդ դրամ, 

եկամտային հարկ 2018 թվականին՝ 356.6 մլրդ դրամ, 2019 թվականին՝ 440.8 մլրդ 

դրամ: Շահութահարկը 2018 թվականին կազմել է 170.1 մլրդ դրամ, 2019-ին՝ 

233.8 մլրդ դրամ, իսկ ակցիզային հարկը 2018 թվականին՝ 109 մլրդ դրամ, 2019 

թվականին՝ 138.6 մլրդ դրամ: Հարկային եկամուտների կառուցվածքում ամենա-

քիչ եկամուտ ապահոված շրջանառության հարկը 2018 թվականին կազմել է 21.3 

մլրդ դրամ, 2019-ին՝ 31.6 մլրդ դրամ: 
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Վերլուծված բոլոր հարկատեսակների մուտքերը 2020 թվականին, նախորդ 

տարիների համեմատ, գրանցել են անկում՝ պայմանավորված պատերազմական 

և համավարակային իրավիճակով: Այսպես, ԱԱՀ-ն կազմել է 471.6 մլրդ դրամ, 

նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 6.9%-ով, եկամտային հարկը՝ 411.5 մլրդ 

դրամ նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 6.6%: Շահութահարկը 2020 թվա-

կանին կազմել է 148.38 մլրդ դրամ, արձանագրելով 36.3% անկում նախորդ տար-

վա համեմատ, իսկ ակցիզային հարկը՝ 123.6 մլրդ դրամ, արձանագրելով նա-

խորդ տարվա համեմատ 10.9% անկում: Շրջանառության հարկը կազմելով 26.6 

մլրդ դրամ, նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 15.9%-ով (Գծապատկեր 3): 
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Գծապատկեր 3. Հարկային եկամուտների հարաբերակցությունը ՀՀ բյուջեի 
եկամուտների կառուցվածքում ըստ հարկատեսակների 2016-2020թթ. (մլրդ դրամ) 1 

 

Շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում հարկային բեռի մեծացումը 

նոր հարկատեսակների սահմանման ու ներդրման, հարկի դրույքաչափերի 

բարձրացման և հարկային արտոնությունների կրճատման միջոցով, մասնավո-

րապես, հարկային բեռի ծանրությունն անուղղակի հարկերի վրա դնելով, 

սկզբնական շրջանում ապահովում է հարկային եկամուտների որոշակի բարձր 

ցուցանիշներ: Սակայն հետագայում՝ երկարաժամկետ հատվածում, այդ դրա-

կան ցուցանիշներին հաջորդում է արտադրության ծավալների կտրուկ անկում, 
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առաջացնելով բյուջետային ծավալների կրճատում և հետևաբար սոցիալ-տնտե-

սական խնդիրներ, որը չի կարող չանդրադառնալ նաև գործարար միջավայրի 

վրա: 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականից իրականացվում են ուղ-

ղակի հարկերի բեռի նվազեցում՝ ի հաշիվ անուղղակի հարկերի, որը ակնկալ-

վում է, որ դրական կանդրադառնա գործարար միջավայրի ակտիվության վրա: 

Մասնավորապես 2020 թվականի հունվարի 1-ից՝  

 իջեցվել է շահութահարկի դրույքաչափը,  

 սահմանվել է եկամտային հարկի համահարթ դրույքաչափ, որը ունի 

աստիճանաբար նվազման միտում, 

 օտարերկրացի ֆիզիկական անձանց շահաբաժինները հարկվում են Հա-

յաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահաբաժինների հարկման 

միևնույն՝ ավելի ցածր 5 % դրույքաչափերով,  

 ակցիզային հարկի դրույքաչափերը աստիճանաբար բարձրացվում են։ 

Ընդլայնվել է փոքր բիզնեսին արտոնյալ ռեժիմը։ Նախկինում հարկերից 

ազատվում էր տարեկան մինչև 9 մլն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզ-

նեսը և մինչև 18 մլն շրջանառությամբ ընտանեկան բիզնեսը, իսկ 2020 թվակա-

նից միկրոբիզնեսը հարկ չի վճարում անկախ նրանից, թե այնտեղ ընտանիքի 

անդամներ, թե օտար մարդիկ են աշխատում։ Իսկ չհարկվող շրջանառության 

շեմը բարձրացվել է մինչև 24 մլն դրամ, ինչից հետևում է, որ անհրաժեշտ կլինի 

աշխատողների աշխատավարձից եկամտահարկ վճարել։ 

Ամփոփելով կարելի է արձանագրել, որ ուղղակի և անուղղակի հարկերի 

հարաբերակցությունը մտահոգիչ է, քանի որ այս պատկերը կարող է զսպել 

ամբողջական պահանջարկը, հանգեցնելով ապրանքների և ծառայությունների 

անհամեմատ բարձր գների սահմանման, որն էլ բացասաբար կազդի հասա-

րակության բարեկեցության վրա:  

Ստվերային տնտեսության կրճատման և տնտեսվարող սուբյեկտներին դե-

պի ֆորմալ դաշտ բերելու նպատակով առաջարկվում է ուղղակի և անուղղակի 

հարկերի մասով կատարել բարեփոխումներ, մասնավորապես շահութահարկի 

18% դրույքաչափի փոխարեն սահմանել 9% և 18% դրույքաչափեր, հաշվի առ-

նելով տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանառության ծավալները, փոփոխու-

թյուններ կատարելով շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքում: Առաջարկում ենք 

նաև չհարկվող շրջանառության հարկի շեմը բարձրացնել մինչև 30 մլն դրամ՝ 

տնտեսվարող սուբյեկտներին տալով արտոնություն: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. ՀՀ հարկային օրենսգիրք, ՀՕ-165-Ն, www.arlis.am: [HH harkayin o'rensgirq, 

HO'-165-N, www.arlis.am] 

2. ՀՀ ֆինանսերի նախարարություն, www.minfin.am/hy/page/hychart/: [HH 

finanseri naxararowt'yown, www.minfin.am/hy/page/hychart/] 
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3. Брисгалин А., Налоги и налоговое право, Москва 1997, с. 54. [Brisgalin A., 

Nalogi i nalogovoe pravo, Moskva 1997, s. 54] 

4. Макаркина, Н. Л. Налоговая нагрузка / Н.Л. Макаркина. – Москва: Юрайт, 

2013. - 207 с. [Makarkina, N. L. Nalogovaja nagruzka / N.L. Makarkina. – Moskva: 

Jurajt, 2013. - 207 s] 

 

ՈՒՂՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՅՈՒՐԻԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

 

Համառոտագիր։ Հոդվածում վերլուծվել են ուղղակի և անուղղակի հարկերի 

արդյունավետ հարաբերակցության մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում։ Ըստ էության, ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը 

մտահոգիչ է, քանի որ 2006-2020թթ. ժամանակահատվածում ուղղակի և անուղ-

ղակի հարկերի հարաբերակցության պատկերը կարող է զսպել ամբողջական 

պահանջարկը՝ հանգեցնելով ապրանքների և ծառայությունների անհամեմատ 

բարձր գների սահմանման, ինչն էլ բացասաբար ազդեցություն կունենա հասա-

րակության բարեկեցության վրա:  

Գիտական նորույթ։ Ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը 

մտահոգիչ է ՀՀ-ում, քանի որ անուղղակի հարկերի գերակշռումը ուղղակի հար-

կերի նկատմամբ ցույց է տալիս հարկային վարչարարության ցածր մակարդակն  

ու ստվերային տնտեսության ծավալները։ Այս պատկերը կարող է զսպել ամբող-

ջական պահանջարկը՝ հանգեցնելով ապրանքների և ծառայությունների անհա-

մեմատ բարձր գների սահմանման, որն էլ բացասաբար կազդի հասարակության 

բարեկեցության վրա:  

 

Բանալի բառեր։ Հարկային համակարգ, հարկային բեռ, հարկային քաղաքակա-

նություն, բյուջետային եկամուտներ, ուղղակի հարկեր, անուղղակի 

հարկեր, հարկային արտոնություն։ 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЯМЫХ И 

КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В РА 

 

КРИСТИНА ЮРЬЕВНА БАГДАСАРЯН 
Кандидат экономических наук, доцент 

 

Аннотация. В статье анализируются механизмы эффективного соотношения 

прямых и косвенных налогов в Республике Армения. На самом деле, соотношение 

прямых и косвенных налогов вызывает беспокойство, и картина соотношения 
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прямых и косвенных налогов в течение 2006-2020 г. периода может ограничить 

полный спрос, что приведет к несравненно более высоким ценам на товары и 

услуги, что окажет негативное влияние на общественное благосостояние. 

Научная новизна. Соотношение прямых и косвенных налогов вызывает беспо-

койство в Армении, поскольку преобладание косвенных налогов над прямыми на-

логами свидетельствует о низком уровне налогового администрирования и разме-

рах теневой экономики. Такая картина может сдерживать общий спрос, приводя к 

несравненно высоким ценам на товары и услуги, что негативно скажется на 

благосостоянии общества. 

 

Ключевые слова. Налоговая система, налоговая нагрузка, налоговая политика, 

доходы бюджета, прямые налоги, косвенные налоги, налоговые льготы. 
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Annotation. The article analyzes the mechanisms of effective ratio of direct and 

indirect taxes in the Republic of Armenia. In fact, the ratio of direct to indirect taxes is 

worrying, as the picture of the ratio of direct to indirect taxes can restrain the full 

demand during the period of 2006-2020, leading to incomparably higher prices for 

goods and services, which will have a negative impact on public welfare.  

Scientific novelty. The ratio of direct to indirect taxes is worrying in Armenia, as 

the predominance of indirect taxes over direct taxes shows the low level of tax 

administration and the size of the shadow economy. This picture can curb the 

aggregate demand, leading to incomparably high prices for goods and services, which 

will have a negative impact on public welfare. 

 

Keywords. Tax system, tax burden, tax policy, budget revenues, direct taxes, indirect 

taxes, tax privilege. 
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Введение  

Современный этап мирового экономического и социального развития характе-

ризуется существенным влиянием на него цифровизации.  

Как новый тренд мирового общественного развития, который пришел на смену 

информатизации и компьютеризации, он характеризуется следующим — основан 

на цифровом представлении информации, которое в масштабах экономической и 

социальной жизни как отдельной страны, так и всего мира приводит к повышению 

эффективности, конкурентоспособности экономики и улучшению качества жизни.1 

Скорость изменения информационных технологий в современном обществе 

очень высока, а охват различных областей экономики этими технологиями указы-

вает на то, что цифровизация экономической жизни становится важнейшим усло-

вием развития современной экономики.  

За последние десятилетия структурные сдвиги в мировой экономике значи-

тельно изменили роль цифровизации, инноваций в экономическом развитии стран. 

Успешное развитие любой компании или государства, а также их преуспевание в 

конкурентной борьбе неразрывно связано с новыми изобретениями – инновация-

ми и их непрерывной реализацией.2 

В XXI веке информационно-коммуникационные технологии определяют ди-

намику развития мировой экономики и многие содержательные аспекты отноше-

ний между государствами. При этом огромное значение приобретает виртуаль-

ный интеллектуальный капитал.3 

Однако цифровизация – не только источник долгосрочного экономического 

роста страны и инструмент экономической гонки на мировой арене (например, 

посредством повышения конкурентоспособности страны на рынке товаров и услуг, 

уровня жизни населения и т.д.), но и фактор суверенности и стабильности госу-

дарства, его национальной безопасности.  

Вместе с тем, не только цифровизация влияет на национальную безопасность 

государства, но и национальная политика, преследующая в т. ч. и цели по обеспе-

                                                            

1  Халин В. Г., Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, 

угрозы и риски, Власть и экономика, Управленческое консультирование . № 10 , 2018, стр. 46. 
2  Даллакян С. А., Перспективы развития инновационного предпринимательства в Армении/ Эконо-

мика, управление и право: инновационное решение проблем”: сб. статей XVII международной 

научно-практической конференции, Пенза: МЦНС “Наука и просвещение”, 2019, с. 129. 
3  Vahanyan G. A., Vahanyan H., Ghazaryan M. (2018), "Interactive innovative tool for early diagnosis of 

global pre-crisis processes (based on measurement and assessment of the virtual intellectual capital)", 

Journal of Intellectual Capital, https://doi.org/10.1108/ JIC-05-2017-0074, p. 193. 
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чению национальной безопасности, непосредственно влияет на темпы и сферы 

развития цифровизации. Таким образом, можно говорить о взаимодействии и 

взаимном влиянии цифровизации и национальной безопасности1. 

Цифровизация в контексте национальной безопасности рассматривается в 

рамках работ зарубежных авторов. Так, например, в работе группы хорватских 

исследователей рассматриваются кибербезопасность и киберзащита на нацио-

нальном уровне. В этих целях ими представлена национальная стратегия кибер-

безопасноти Республики Хорватия и план действий. Также в работе рассмотрены 

организационные проблемы в реализации указанной стратегии и проблема 

понимания важности данного вопроса в обществе.2  

В другой статье рассматривается развитие индустрии кибербезопасности в 

контексте национальной безопасности Китая.3 

Вопрос влияния цифровизации на национальную безопасность и наоборот 

рассматривается в рамках научных исследований таких российских ученых как 

Шинкарецкая Г.Г., Емельянов Н.В., Пороховский А.А. и т.д. 

Основываясь на выше изложенном представляется важным и особо актуаль-

ным изучение и выявление общего механизма цифровизации экономики, анализ 

вопроса цифровизации экономики Армении в контексте национальной безопас-

ности страны. 

Цель статьи - представить механизм эффективного внедрения цифровых тех-

нологий в плане обеспечения национальной безопасности, выявить основные 

угрозы и риски цифровизации, касающиеся вопроса национальной безопасности, 

изучить вопрос цифровизации экономики Армении в контексте национальной 

безопасности.  
 

Изучение вопроса цифровизации экономики в контексте национальной безо-

пасности нужно начинать с понимания сути национальной безопасности и циф-

ровизации экономики. 

Национальная безопасность — состояние защищённости личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 

конституционные права, свободу, достойное качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие, оборону и 

безопасность государства. 

Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различ-

ные сферы жизни и производства, в результате чего формируется гибридный мир 

                                                            

1  Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations. 2nd edition / ed. by M.N. 

Schmitt. CUP, 2017, p. 11–16. 
2  Darko Galinec, Darko Možnik & Boris Guberina (2017) Cybersecurity and cyber defence: national level 

strategic approach, Automatika, 58:3, 273-286;  To link to this article:  

https://doi.org/10.1080/00051144.2017.1407022     
3  Tai Ming Cheung (2018): The rise of China as a cybersecurity industrial power: balancing national security, 

geopolitical, and development priorities, Journal of Cyber Policy, DOI: 10.1080/23738871.2018.1556720;  

To link to this article:  https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1556720  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://doi.org/10.1080/00051144.2017.1407022
https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1556720
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(сочетание виртуального и физического миров). Зачастую виртуальный мир фор-

мируется за счет трансформации вещей физического мира в цифровой вид.  

Для того, чтобы понять роль цифровых технологий в современном мире 

рассмотрим некоторые показатели цифровизации (интернет прониконовение, 

доступ к мобильной связи) в сравнении с показателями развития человечества во 

временном отрезке. 
 

 
 

Рисунок 1. Показатели цифровизации и развития человечества, 1995-2019 гг.1 

 

Как видно из представленного рисунка показатели цифровизации по темпу 

роста значительно превышают показатели развития человечества. Представлен-

ный график показывает насколько важны на сегодняшний день информационные 

технологии в жизни каждого человека.  

И такая высокая скорость цифровизации всех сторон жизни обусловлена, 

прежде всего, ее возможными положительными проявлениями и последствиями 

на всех уровнях. 

На уровне всего общества к ним можно отнести: 

 появление экономического и социального эффекта от цифровых технологий 

для бизнеса и общества; 

 повышение качества жизни, в первую очередь за счет улучшения удовлетворе-

ния конкретных уже известных и новых потребностей людей; 

 рост производительности всего общественного труда за счет его повышения на 

уровне отдельных производств и компаний; 

 возникновение новых бизнес-моделей и новых форм бизнеса, позволяющих 

повысить доходность и конкурентоспособность деятельности; 

 повышение прозрачности экономических операций и обеспечение возможности 

их мониторинга; 
                                                            

1  Составлено автором на основе статистических публикаций Всемирного банка и Международного 

союза электросвязи.  
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 обеспечение доступности и продвижения товаров и услуг, как государствен-

ных, так и коммерческих, вплоть до мирового масштаба; 

 появление человекозаменяющих управляющих систем, например, для пред-

приятий определенных классов.1 

 

Преимущества могут также быть на уровне отдельных компаний и произ-

водства, и конкретные технологические преимущества. 

Любой элемент цифровизации имеет определенные дивиденды. Так, напри-

мер, доступ к интернету создает коллосальные возможности (работа, услуги, рост 

и т. д.). Но одно дело наличие интернета, другое – способность воспользоваться 

предоставленными возможностями, которое возможно лишь при наличии необхо-

димых условий. 

 

 

Схема 1. Условия, риски и выгоды внедрения цифровых технологий 2 

 

Как видно из представленной схемы, примером внедрения цифровых техно-

логий является создание интернета, который в случае соответствия определенным 

критериям (доступность, допустимость, открытость и надежность), дает опреде-

ленные дивиденды (инклюзивность, эффективность и инновация) для как экстен-

сивного, так и интенсивного развития экономики. Однако возможные выгоды 

цифровизации осуществимы лишь при их осознании, соответственно наличии и 

реализации адекватной стратегии цифрового развития, обеспечивающей как усло-

вия надежности, так и уменьшающей риски контроля, неравенства и концентрации.  

                                                            

1  Халин В. Г., Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, 

угрозы и риски, Власть и экономика, Управленческое консультирование . № 10 , 2018, стр. 51-52. 
2  Составлена автором. 
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Таким образом цифровизация экономики при несоблюдении требуемых нор-

мативов чревата рисками и угрозами безопасности вплоть до национального ха-

рактера. 

 

Риски и угрозы цифровизации 
Зачастую цифровые технологии не влияют на национальную безопасность 

непосредственно, а воздействие происходит через влияние на динамику и вектор 

социально-экономического прогресса, поэтому страны, «отстающие» по темпам и 

масштабам цифровизации, сталкиваются с рядом угроз национальной безопасности. 

Среди таких угроз можно выделить, например, следующие: догоняющая роль в 

мировой экономике, ограничение перспектив инновационного развития, сниже-

ние конкурентоспособности их компаний (особенно в сравнении с транснацио-

нальными корпорациями, ориентированными на самые экономически развитые 

страны), ограниченность инструментария для обеспечения национальной безо-

пасности и т. д.1  

И отставание по темпам и масштабам цифровизации может быть обусловлено 

такими тормозящими факторами, как:  

 степень доверия общества (особенно общества развивающихся стран) к 

цифровым технологическим новинкам, готовность (а зачастую и базовая возмож-

ность) их воспринять и повсеместно использовать находятся на низком уровне, 

что, соответственно, формирует низкий спрос и, в свою очередь, согласно законам 

экономики, напрямую влияет на предложение в данной области;  

 даже сегодня еще не все компании осознают пользу внедрения и использо-

вания цифровых и информационных технологий для бизнеса (начиная с осущест-

вления сделок в электронной форме, облачного хранения данных и роботизации 

и заканчивая блокчейном, машин-лернингом и искусственным интеллектом) и 

соответственно не используют свои потенциальные производственные возмож-

ности с технологическими мощностями по максимуму; 

 в-третьих, самым труднопреодолимым и требующим комплексного решения 

барьером является незащищенность самой цифровизации от кибератак2. В усло-

виях цифровизации рост обема информации сопровождается ростом киберпрес-

тупности. Киберпреступность - это любой акт действий, целью которого является 

овладение чужим цифровым и, как следствие, реальным имуществом с помощью 

новых технологий в сети Интернет. Сюда относится хищение конфиденциальных 

данных, незаконный сбор и обработка информации, хищение денежных средств и 

многое другое.  

В качестве наиболее очевидных угроз цифровизации в контексте националь-

                                                            

1  Шинкарецкая Г. Г., Цифровизация и проблема обеспечения национальной безопасности, Образова-

ние и право, № 5, 2020, стр. 255. 
2  Шинкарецкая Г. Г., Цифровизация и проблема обеспечения национальной безопасности, Образо-

вание и право, № 5, 2020, стр. 258. 
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ной безопасности следует назвать угрозу экономической стабильности ввиду 

распространения неконтролируемых денежных средств и угрозу социальной ста-

бильности в силу изменения рынка труда. 

Примером неконтролируемых денежных средств является криптовалюта. 

Криптовалюта – это условное название зашифрованного нерегулируемого цифро-

вого актива, использующегося в качестве аналога валюты в обменных операциях. 

Криптовалюта не имеет физической формы, она существует только в электронной 

сети в виде данных1. Банки, а значит, и государства практически не могут регули-

ровать ее эмиссию, а потому подобные финансовые инновации, в т.ч. т.н. крипто-

технологии, расцениваются как угроза национальной безопасности2. 

Одним из дискуссионных вопросов являются социальные последствия циф-

ровизации, а именно – как внедрение новых технологий отразится на рынке труда? 

Зачастую высказываются опасения о том, что роботизация и автоматизация труда 

могут повлечь сокращение рабочих мест и, как следствие, рост безработицы, па-

дение уровня жизни значительной части населения, снижение показателей рож-

даемости, увеличение масштабов преступности и дальнейшее обострение со-

циально-экономических противоречий в обществе3.  

Нынешняя революция 4.0 ведет к коренной трансформации конъюнктуры 

рынка. Однако влияние цифровизации на рынок труда неоднозначно.  

Новые технологии могут повлиять, в первую очередь, на те профессии, кото-

рые не требуют высокой квалификации наемного работника или связаны с выпол-

нением производственных задач. Обусловливается это тем, что роботизация повы-

шает производительность, снижает издержки и удешевляет производство4. 

А это в свою очередь может привести к снижению цен и, следовательно, к 

увеличению спроса. Поэтому трудно определить, насколько сильными будут эти 

два эффекта — эффект от высвобождения рабочих мест и повышения спроса, но 

по всей вероятности, они будут иметь место в разных секторах экономики5. 

Самое заметное и парадоксальное явление в проблеме занятости в связи с 

цифровизацией – это т. н. поляризация. Так называют вымывание среднего слоя 

работников при одновременном росте занятости в крайних стратах. Такой процесс 

                                                            

1  Ronca M., Ross B., Dodd E. Digital justice: online learning beyond COVID-19 // UTS Centre for Social 

Justice & Inclusion Newsroom. Электронный доступ: https://www.uts.edu.au/partners-and-

community/initiatives/social-justice-uts/news/digital-justice-online-learning-beyond-covid-19  

(дата обращения: 20.04.2020). 
2  Шинкарецкая Г. Г., Цифровизация и проблема обеспечения национальной безопасности, Образо-

вание и право, № 5, 2020, стр. 256. 
3  Талапина Э..В., Эволюция прав человека в цифровую эпоху // Труды ИГП РАН. - 2019. Т. 14, № 3, 

стр. 122–146. 
4  Шинкарецкая Г. Г., Цифровизация и проблема обеспечения национальной безопасности, Образова-

ние и право, № 5, 2020, стр. 257. 
5  Ласько А.М., Влияние цифровых вызовов на российскую экономику и ее безопасность, Обеспечение 

национальной экономической безопасности: новые вызовы и приоритеты, Сборник тезисов 

международной научной конференции, Москва, 2020, стр. 106. 

https://www.uts.edu.au/partners-and-community/initiatives/social-justice-uts/news/digital-justice-online-learning-beyond-covid-19
https://www.uts.edu.au/partners-and-community/initiatives/social-justice-uts/news/digital-justice-online-learning-beyond-covid-19
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поляризации был сначала отмечен в странах ОЭСР1, специалисты указывают, что 

главной причиной поляризации являются цифровизация и автоматизация2. В 

основе этого явления лежат социальные причины: к среднему слою относятся те, 

кто чувствует себя способным делать не самую простую работу, но у них нет дос-

тупа к хорошему образованию и нет возможности освоить цифровые операции3. 

В экономической литературе в качестве риска цифровизации упоминается 

также трансформация бизнеса. Не все существующие компании, привыкшие 

работать «по старинке», способны перейти в новую промышленную революцию. У 

многих попросту может не хватить финансовых и кадровых ресурсов для замены 

основных средств и внедрения новых технологий. Следствием данного факта слу-

жат потеря конкурентных преимуществ, массовое банкротство фирм, вымирание 

отраслей и снижение ВВП4. 

Практическое применение цифровых технологий также может привести к 

появлению таких рисков как: 

а) риски несовершенства, неподготовленности нормативно-правовой базы, 

сопровождающей и обеспечивающей протекание процессов цифровизации (риски, 

связанные с незащищенностью собственности, отсутствием независимого суда, 

отсутствием процедур институционального регулирования всех процессов, со-

путствующих цифровизации и т. д.)5; 

 б) риск контроля технологий. Встает вопрос степени полноты контроля соз-

данных технологий человеком. Будет ли данная технология полностью контроли-

роваться людьми, какова вероятность того, что человек не окажется в обреченно 

зависимом положении от созданных им же продуктов. Смежный аспект — само-

воспроизведение технологий. В данном случае встает вопрос относительно того, 

как быстро технологии начнут воспроизводить сами себя, свои компоненты и 

какими будут последствия с точки зрения безопасности для экономики страны. 
 

Цифровизация эконономи Армении 
Армения на путь цифровизации перешла свыше двух десятилетий. Проведен-

ный автором анализ по разным отраслям показал, что на сегодняшний день проде-

лано множество работ по внедрению цифровых технологий в экономику, однако 

не всегда обеспечиваются требуемые условия для достижения ожидаемых резуль-

                                                            

1  Goos M., Manning A., Salomons A. Explaining Job Polarization: Routine Biased Technological Change and 

Offshoring // American Economic Review. 2014, vol. 104 № 8, pp. 2509–2526. 
2 Akerman A., Gaarder I., Mogstad M. The Skill Complementarity of Broadband Internet // The Quarterly   

Journal of Economics. 2015, vol. 130, № 4, pp. 1781–1824. 
3  Безопасность в условиях цифровой экономики // Технико-технологические проблемы сервиса. 

СпбГЭУ, 2018. № 1 (43), 82. 
4  Нагорный Д. А., Влияние цифровизации на экономическую безопасность России, Обеспечение на-

циональной экономической безопасности: новые вызовы и приоритеты. Сборник тезисов между-

народной научной конференции, Москва, 2020, стр. 108-113. 
5  Халин В. Г., Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, 

вызовы, угрозы и риски, Власть и экономика, Управленческое консультирование . № 10, 2018, стр. 

46-63.  



132 

 

татов от их внедрения. И большей частью это касается вопросов надежности и 

уменьшения рисков непосрественно влияющие на национальную безопасность 

страны.    

Цифровизация экономики предполагает формирование информационного 

поля, которое на сегодняшний день достаточно уязвимо на территории Армении.  

Важным показателем отражающим уровень его защиты является показатель 

кибербезопасности, по которому Армения по результатам исследовании Инсти-

тута Портуланс за 2020 года занимает 80 место среди рассматриваемых 134 стран. 

Конечно, в таких условиях вопрос национальной безопасности становится крайне 

актуальным. 

Во всем мире повсеместно государственная политика в области цифровизации 

выстраивается по пути формирования комплексных стратегий борьбы с кибер-

преступностью. В Армении в рамках стратегии цифровизации предполагается  

создание государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы, различные 

центры кибербезопасности при стратегически значимых объектах, а также единая 

система противодействия кибератакам.  

Среди угроз и рисков цифровизации экономики для Армении также можно 

выделить следующие: неподготовленность нормативно-правовой базы сопутствую-

щей процессу цифровизации, трансформация бизнеса (низкая доля «цифровых» 

инвестиций компаний, отсуствие специального центра компетенций по цифровой 

трансформации), проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде, низ-

кий уровень цифровой грамотности населения, высокая вероятность лишения 

перспектив инновационного развития в связи с отставанием по темпам и масшта-

бам цифровизации экономики от передовых стран.  
 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на все обозначенные угрозы 

повсеместной цифровизации, представляется, что глобальный процесс трансфор-

мации социально-экономических отношений будет иметь неизбежное дальнейшее 

всестороннее развитие. В связи с этим следует более детально рассмотреть фак-

торы, которые могут затормозить процесс развития цифровых технологий, в т. ч. 

факторы, обусловленные интересами национальной безопасности1.  

Результаты проведенного анализа структуры и уровня цифровизии экономики 

Армении  на основе представленного механизма цифрового внедрения, показывают 

о важности урегулирования вопросов надежности и уменьшения рисков, непо-

средственно имеющие отношение с проблемой национальной безопасности, также 

наличия эффективной стратегии цифровизации экономики с соответствующими 

условиями их реализации.   
 

                                                            

1  Шинкарецкая Г. Г., Цифровизация – глобальный тренд мировой экономики // Образование и право, 

2019. № 8, стр. 119–123. 
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ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

ԳԵՎՈՐԳ ԱՐԱՄԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

Տնտեսագիտության թեկնածու 
 

Համառոտագիր: Թվայնացումը ժամանակակից տնտեսության հիմքն է, 

վերջին մի քանի տարիների հիմնական միտումը: Թվայնացումը ենթադրում է 

անցում դեպի տեղեկատվության թվային ներկայացում, նպատակաուղված է 

բարձրացնել տնտեսական գործունեության արդյունավետությունը և բարելավել 

կյանքի որակը: Այն դարձավ պետական կառավարման համակարգի, տնտեսու-

թյան, բիզնեսի, սոցիալական ոլորտի և ամբողջ հասարակության զարգացման 

հիմք: Եվ, իհարկե, թվային տնտեսության ձևավորումը ազգային անվտանգու-

թյան և անկախության, տնտեսության մրցունակության և երկարաժամկետ հե-

ռանկարում համաշխարհային ասպարեզում զբաղեցրած դիրքի խնդիր է: 

Աշխատանքի շրջանակներում գնահատվում է թվային տեխնոլոգիայի դերը 

ժամանակակից աշխարհում, նշված են տնտեսության թվայնացման առավելու-

թյուններն ու դրական հետևանքները, ինչպես նաև, ՙ համացանցի օրինակով, 

սխեմատիկորեն ներկայացված է թվային տեխնոլոգիաների ներդրման արդյու-

նավետ մեխանիզմը և թվայնացմանը խոչընդոտող գործոնները: Աշխատանքում 

հատուկ ուշադրություն է դարձվում թվայնացման խնդրին`ազգային անվտան-

գության համատեքստում, մասնավորապես` ուսումնասիրվում և բացահայտվում 

են թվայնացման համատեքստում առկա հիմնական սպառնալիքներն ու ռիսկերը: 

Հեղինակը շեշտում է այնպիսի ռիսկերը, որոնց հետ կարող է բախվել պետու-

https://www.uts.edu.au/partners-and-community/initiatives/social-justice-uts/news/digital-justice-online-learning-beyond-covid-19
https://doi.org/10.1080/00051144.2017.1407022
https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1556720
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թյունը, եթե հետ մնա համաշխարհային թվայնացման տեմպից, ինչը կարող է 

սպառնալիք դառնալ ազգային անվտանգության տեսանկյունից: Նաև ներկայաց-

ված թվային ներդրման մեխանիզմի հիման վրա իրականացվել է Հայաստանի 

տնտեսության թվայնացման կառուցվածքի և մակարդակի վերլուծություն: 

Գիտական նորույթը։ Հեղինակը մշակել է տնտեսության թվայնացման մոդել, 

որը ներկայացնում է թվային տեխնոլոգիաների ներդրման ընթացքում ծագած 

պայմանները, օգուտները և ռիսկերը: Ըստ այդ մոդելի, թվային տեխնոլոգիաների 

ներդրումը, որի օրինակն է ինտերնետը, որոշակի չափանիշներին համապա-

տասխանելու դեպքում (մատչելիություն, ընդունելիություն, դռնբացություն և 

հուսալիություն), տալիս է տնտեսության որակական և քանակական զարգաց-

ման որոշակի շահաբաժիններ (ներառականություն, արդյունավետություն և 

նորարարություն): Այնուամենայնիվ, թվայնացման հնարավոր օգուտները իրա-

գործելի են միայն դրանց գիտակցման պայմաններում, հետևաբար եթե դրանք 

իրականացվեն, համապատասխանաբար, համարժեք թվային զարգացման ռազ-

մավարության առկայության ու իրականացման պայմաններում, որն ապահովում 

է և՛ հուսալիության պայմաններ, և՛ նվազեցնում վերահսկողության, անհավա-

սարության և կենտրոնացման ռիսկերը: 

Հայաստանի տնտեսության թվայնացման կառուցվածքի և մակարդակի 

վերլուծությունը, որը հիմնված է ներկայացված թվային ներդրման մեխանիզմի 

վրա, հնարավորություն տվեց բացահայտել գործոնները, որոնք ուղղակիորեն 

ազդում են երկրի ազգային անվտանգության վրա: 

 

Բանալի բառեր` թվայնացում, անվտանգություն, սպառնալիքներ, ռիսկեր, տնտե-

սություն, առավելություն, կիբերհանցագործություն, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիա, նորարարություն, կրիպտոարժույթ 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ГЕВОРГ АРАМОВИЧ АРУТЮНЯН 

Кандидат экономических наук 

 

Аннотация. Цифровизация - основа современной экономики, главный тренд 

нескольких последних лет. Цифровизация основана на переходе к цифровому 

представлению информации, направлена на повышение эффективности экономи-

ческой деятельности и улучшение качества жизни. Она стала основой для разви-

тия системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, 

всего общества. И, конечно, формирование цифровой экономики - вопрос нацио-

нальной безопасности и независимости, конкурентности отечественных компа-

ний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу. 

В статье оценивается роль цифровых технологии в современном мире, отме-

чены преимущества и положительные последствия цифровизации экономики, на 
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примере сети интернет схематически представлен эффективный механизм внедре-

ния цифровых технологий, представлены сдерживающие факторы цифрового 

развития. В работе особое внимание уделено вопросу цифровизации в контексте 

национальной безопасности, в частности, изучены и выявлены основные угрозы и 

риски в условиях цифровизации. Автор выделяет такие риски, с которыми может 

столкнуться государство в случае отставания от темпов глобальной цифровиза-

ции, что может стать угрозой с точки зрения национальной безопасности. Также 

проведен анализ структуры и уровня цифровизии экономики Армении  на основе 

представленного механизма цифрового внедрения. 

 Научная новизна. Автором разработана модель цифровизации экономики, ко-

торая представляет условия, выгоды и риски, возникшие при внедрении цифро-

вых технологий. Согласно этой модели, внедрение цифровых технологий, приме-

ром которой является сеть интернет, в случае соответствия определенным крите-

риям (доступность, допустимость, открытость и надежность), дает определенные 

дивиденды (инклюзивность, эффективность и инновация) как для экстенсивного, 

так и интенсивного развития экономики. Однако возможные выгоды цифровиза-

ции осуществимы лишь при их осознании, соответственно наличии и реализации 

адекватной стратегии цифрового развития, обеспечивающей как условия надеж-

ности, так и уменьшающей риски контроля, неравенства и концетрации. 

Анализ структуры и уровня цифровизии экономики Армении, на основе 

представленного механизма цифрового внедрения, позволил выявить факторы не-

посредственно влияющие  на национальную безопасность страны.   

 
Ключевые слова: цифровизация, безопасность, угрозы, риски, экономика, преиму-

щество, киберпреступность, информационные технологии, инновация, 

криптовалюта 

 

 

DIGITALIZATION IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY 
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Abstract. Digitalization is the basis of the modern economy, the main trend of the 

last few years. Digitalization is based on the transition to digital presentation of 

information, aimed at increasing the efficiency of economic activity and improving the 

quality of life. It became the basis for the development of the system of public 

administration, the economy, business, the social sphere, and the whole society. And, 

of course, the formation of a digital economy is a matter of national security and 

independence, the competitiveness of domestic companies, and the country's position 

in the world arena in the long term. 

The article assesses the role of digital technology in the modern world, notes the 
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advantages and positive consequences of digitalization of the economy, as well as using 

the example of the Internet, an effective mechanism for introducing digital 

technologies is schematically presented, and the constraining factors of digital 

development are presented. In the work, special attention is paid to the issue of 

digitalization in the context of national security, in particular, the main threats and 

risks in the context of digitalization are studied and identified. The author identifies 

such risks that the state may face if it lags behind the pace of global digitalization, 

which can become a threat from the point of view of national security. The analysis of 

the structure and level of digitalization of the Armenian economy was also carried out 

on the basis of the presented mechanism of digital implementation. 

Scientific novelty. The author has developed a model of digitalization of the 

economy, which represents the conditions, benefits and risks arising from the 

introduction of digital technologies. According to this model, the introduction of 

digital technologies, an example of which is the Internet, in the case of meeting certain 

criteria (accessibility, admissibility, openness and reliability), gives certain dividends 

(inclusiveness, efficiency and innovation) for both extensive and intensive economic 

development. However, the possible benefits of digitalization are feasible only if they 

are realized, respectively, the presence and implementation of an adequate digital 

development strategy, which provides both conditions of reliability and reduces the 

risks of control, inequality and concentration. 

Analysis of the structure and level of digitalization of the Armenian economy, 

based on the presented mechanism of digital implementation, made it possible to 

identify factors directly affecting the national security of the country. 

 

Keywords: digitalization, security, threats, risks, economics, advantage, cybercrime, 

information technology, innovation, cryptocurrency 
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Ներածություն 

Ներկայում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ինովացիոն զար-

գացման խթանումը հանդիսանում է բնակչության զբաղվածության ապահովման, 

կենսամակարդակի բարելավման և տնտեսության արդիականացման կարևորա-

գույն միջոց։ Այս պարագայում հատկապես կարևորվում են արդյունավետ պե-

տական կառավարման ապահովումը, ներդրումային գործունեության ակտիվա-

ցումը և տնտեսական գործընթացներում գիտության նվաճումների ներդրումը: 

Անշուշտ, որպես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգաց-

ման արդի փուլի առաջնահերթություններ պետք է դիտարկել պետական բյուջեի 

եկամուտների ավելացումը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, ազգաբնակչու-

թյան եկամուտների և նրանց բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը, 

ինչպես նաև թվայնացված տնտեսության զարգացման խթանումը1: 

Ակնհայտ է, որ ժամանակակից տեղեկատվական հասարակությունը հիմնված 

է բարձր տեխնոլոգիաների ներմուծման վրա, ինչն արմատապես վերափոխում է 

ազգային մշակույթն ու հասարակության անդամներին: Քանի որ բարձր տեխնո-

լոգիաների զարգացումը ձեռք է բերում համակարգային բնույթ, անհրաժեշտու-

թյուն է առաջանում ավելի հանգամանորեն ուսումնասիրել «բարձր տեխնոլո-

գիաներ» հասկացությունը և դրանց չափորոշիչները2։  

Նկատենք նաև, որ արդի պայմաններում հասարակությունը գտնվում է 

ժողովրդական տնտեսության «տեխնիկականացման» նոր փուլի նախօրին, 

կապված ավտոմատացման հետ, որպես երկրորդ արդյունաբերական հեղա-

                                                            

1  Վ.Լ. Հարությունյան, ««Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում» խորա-

գրով գիտաժողովի ելույթների և զեկուցումների համառոտ բովանդակությունը, ՀՀ  ԳԱԱ  Մ. Քո-

թանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2020թ., էջ 63-80։  
2  Бабаян Э.А., Габриелян Б.В. О необходимости кадрового обеспечения в целях развития иннова-

ционной экономики Республики Армения, Проблемы социально-экономического развития: Поис-

ки, Перспективы, Решения. Сборник научных статей - 1(2) – Ереван, ЕФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2019, с. 27-34. 
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փոխության, որը ենթադրում է հսկայական պահանջ կապիտալի նկատմամբ1։ 

Ինչպես հայտնի է, տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանումը են-

թադրում է գիտական և տեխնոլոգիական մշակումների գործընթացի արդյունա-

վետ կառավարում, ինչը մեծապես պայմանավորված է գիտության, նորարարու-

թյան և գիտական մշակումների առևտրայնացման ոլորտներում արհեստավարժ 

կառավարչական կադրերի առկայություն2։  

Անշուշտ, Հայաստանի Հանրապետության համար տնտեսական զարգացման 

ռազմավարության կարևորագույն ուղղություն պետք է դառնա բարձր տեխնո-

լոգիաների ոլորտի առաջանցիկ զարգացումը, ինչը ենթադրում է ինովացիոն 

գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ձևավորում, ինովացիոն գործու-

նեության խթանում, կառավարման արդիական մեխանիզմների արմատավորում, 

ներդրումային գրավչության բարձրացում, արտահանմանն ուղղված արտադրու-

թյունների կազմակերպում և այլն: Դրա համար Հայաստանն ունի բոլոր հնարա-

վորությունները, որոնք ձևավորվել են դեռևս կենտրոնացված կառավարման 

տարիներին: Հայաստանը ժողովրդատնտեսական մեծ համալիրում առաջատար 

դիրքեր էր գրավում տիեզերական հետազոտությունների, հաշվողական տեխնի-

կայի, ռադիոէլեկտրոնիկայի, նավիգացիոն սարքավորումների, կիսահաղորդիչ-

ների և բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության այլ ոլորտներում3: Հայաստանի 

Հանրապետությունում ինովացիոն գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերի 

ձևավորումը կնպաստի ներդրումային գործունեության ակտիվացմանը, ընկե-

րությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը և տնտեսու-

թյան կայուն զարգացմանը: 
 

Գրականության ակնարկ 

Տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանման հիմնահարցերը դիտարկ-

վել են մի շարք աշխատություններում։ Մասնավորապես՝ ինովացիոն գործու-

նեության տեսամեթոդաբանական հիմքերը և այդ գործընթացի մակրոտնտե-

սական կարգավորման մեխանիզմները մանրամասնորեն ներկայացված են Ե.Վ. 

Բոգատովայի հետազոտություններում4: Աշխատանքում հեղինակը հիմնավորել 

է ինովացիոն գործընթացներում կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիա-

                                                            

1  Սարինյան Ռ․Ն․, Գաբրիելյան Բ․Վ․ Սոցիալական շուկայական տնտեսության չափումների բա-

նաձևերը ըստ Լյուդվիգ Էրհարդի «Բարեկեցություն բոլորի համար» աշխատության, Սոցիալ-

տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ. որոնումներ, հեռանկարներ, լուծումներ: Գիտական 

հոդվածների ժողովածու - 1(3) - Երևան Գ.Վ. Պլեխանովի անվ. ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղի 

հրատ. 2020, էջ 20-36: 
2  Ваганян Г.А. Оценка качества управления образованием, инновационным и научно-технологичес-

ким развитием (на примере Армении), Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. 

Вып. 15. Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2020, с․ 

442-446․ 
3  Вардомский Л.Б. Независимая Aрмения в поисках модели экономического развития // Российский 

экономический журнал. — 2013. — № 2. — С. 54–69. 
4  Богатова Е.В. Инновационная экономика: монография / Е.В. Богатова. Москва: Издательство 

«Русайнс», 2014. -88 с. ISBN 978-5-4365-0168-0. 
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ների կիրառման կարևորությունը, արժեթղթերի շուկայում և փոքր ու միջին ձեռ-

ներեցության ոլորտում ինովացիոն գործունեության ակտիվացման անհրաժեշ-

տությունը: 

Տարբեր մակարդակներում ինովացիոն գործընթացների կառավարման 

առանձնահատկությունները ներկայացված են Լ.Պ. Գոնչարենկոյի հետազոտու-

թյուններում1, որտեղ ներկայացված են ինովացիոն գործունեության ակտիվաց-

մանը նպաստող և խոչընդոտող հիմնական գործոնները, ինովացիոն գործու-

նեության պետական կարգավորման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև 

առաջարկված են ինովացիոն ձեռներեցության խթանման մոտեցումներ: 

Ինովացիոն գործունեության ընթացքում առաջացող հիմնական մարտա-

հրավերների հաղթահարման արդյունավետ միջոցները ներկայացված են Վ. Գո-

վինդարաջանի և Ք. Թրիմբլեի ուսումնասիրություններում2: Աշխատանքում դի-

տարկվել են ինովացիոն գործունեության համար անհրաժեշտ անձնակազմի 

ներգրավման և կառավարման մոտեցումները, ինչպես նաև Allstate, BMW, Tim-

berland և Nucor ընկերությունների փորձի հիման վրա մշակվել են ինովացիա-

ների ներդրման արդյունավետ մեխանիզմներ: 

Ռիսկային պայմաններում ինովացիոն նախագծերի ֆինանսավորման և 

մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնահարցերը ներկայացված են 

Ա. Աֆուահի հետազոտություններում3, որտեղ բացահայտված է ինովացիաների 

ներդրման գործընթացի կառավարման և ֆինանսավորման գործառույթների 

միջև առկա սերտ կապը: Աշխատանքում առաջարկվել են նաև կառավարման, 

մարքեթինգի և ֆինանսների գործառույթների կոորդինացման նոր մեխանիզմներ։ 

Հետազոտության նպատակը 

Հետազոտության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում գիտու-

թյան, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացման միջոցով ինո-

վացիոն գործունեության խթանման մեթոդների և մեխանիզմների բացահայ-

տումը, ինչպես նաև ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների գոր-

ծունեության ուսումնասիրությանը: 
 

Հետազոտության մեթոդաբանություն 

Հետազոտության համար տեսամեթոդական հիմք են հանդիսացել տնտեսա-

գիտության տեսության, մակրո և միկրո տնտեսագիտության, կառավարման, ֆի-

նանսների, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների դասական, նեոդա-

սական աշխատությունները, զարգացած և զարգացող, ինչպես նաև անցումային 

տնտեսությունների վերաբերյալ տնտեսագիտական հետազոտություններն ու 

                                                            

1 Гончаренко Л.П. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд. Издательство 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Москва, 2018. — 487 с. 

ISBN 978-5-9916-7709-7. 
2  Govindarajan V. and Trimble C. The Other Side of Innovation: Solving the Execution Challenge. 

Harvard Business Review, 2010, - 226 p. ISBN 978-1-4221-6696-3. 
3  Afuah A. Innovation Management: Strategies, Implementation, and Profits. Oxford University Press; 2-

nd edition, 2002, - 400 p. ISBN 978-0195142303. 
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վերլուծությունները, ինովացիոն և ներդրումային գործունեության խթանման 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հայրենական և արտասահմանյան հեղինակա-

յին հրապարակումները, գիտաժողովների հրապարակած նյութերը, տվյալ ոլոր-

տի գործառույթները և փոխհարաբերությունները կանոնակարգող նորմատիվ 

բնույթի իրավական ակտերը և այլն:  

Հետազոտությունների ընթացքում կիրառվել են գրաֆիկական, համակար-

գային և իրավիճակային վերլուծության, տնտեսավիճակագրական խմբավո-

րումների, ինդուկցիայի և դեդուկցիայի, համեմատական և գործոնային վերլու-

ծությունների և գիտական աբստրահման մեթոդները: 

Վերլուծություն 

Ինչպես հայտնի է, տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանումը մե-

ծապես պայմանավորված է որոշակի ինստիտուցիոնալ հիմքերի առկայությամբ, 

որոնց շարքում հատկապես կարևորվում են1. ներդրումային բարենպաստ միջա-

վայրը, համակարգված և համալիր իրավական դաշտը, ինովացիոն արդյու-

նավետ ենթակառուցվածքը, կադրային ներուժը, ֆինանսավորման մատչելի աղ-

բյուրները, նորամուծական արտադրանքի նկատմամբ պետական պատվերը, 

ինովացիոն արտադրանքի արտահանման բարենպաստ պայմանները, արտա-

քին շուկաների հետ գործարար կապերը, ազատ տնտեսական գոտիները, ինո-

վացիոն կլաստերները (տեխնոպարկերը, տեխնոպոլիսները, բիզնես-ինկուբա-

տորները և գիտական լաբորատորիաները): 

Ակնհայտ է, որ տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանումը ենթա-

դրում է նաև գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության արդյունա-

վետ կազմակերպում։ Արդի աշխարհում ուժեղանում է պետության և մասնավոր 

բիզնեսի հարաբերությունների ակտիվացման միտումը համատեղ տնտեսական 

խնդիրների լուծման ուղղությամբ: Միաժամանակ փոխվում են և՛ պետության 

խնդիրները, և՛ գործառույթները, որոնք կապված են երկրի ներսում տնտեսու-

թյան առանձին ոլորտների պետականացման ու գլոբալացման պայմաններում  

համաշխարհային տնտեսության վրա մասնավոր հատվածի ազդեցության տա-

րածման և ընդլայնման հետ: Դրա հետ կապված շուկայական տնտեսության 

բնականոն գործունեության անբաժանելի պայման է համարվում բիզնեսի և 

պետական ինստիտուտների կառուցվածքային փոխգործունեությունը:  

Ժամանակակից ընկալման մեջ պետության և բիզնեսի գործընկերությունը 

ներկայացնում է ինստիտուցիոնալ և կազմակերպչական դաշինք պետության և 

մասնավոր ընկերությունների, ուսումնական հաստատությունների, գիտական 

կառույցների, բանկերի, միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և 

այլ ինստիտուտների հետ հասարակական առումով կարևոր նախագծերի իրա-

կանացման նպատակով:  

                                                            

1 Վ.Բոստանջյան, Ա.Զախարյան, Ինովացիոն գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2020 N1, էջ 132-151: 
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«Պետական-մասնավոր գործընկերություն» (Public-Private Partnership (PPP)) 

տերմինն առաջացել է ԱՄՆ-ում և ի սկզբանե վերաբերում էր կրթական ծրա-

գրերի համատեղ պետական և մասնավոր ֆինանսավորմանը, ավելի ուշ՝ 20-րդ 

դարի 50-ական թվականներին սկսեց վերաբերել նաև հասարակական օգտա-

գործման օբյեկտների ֆինանսավորմանը, իսկ 60-ական թվականներին սկսեց 

օգտագործվել ավելի հաճախ՝ նշելով համատեղ պետական-մասնավոր ձեռնար-

կությունները, որոնք զբաղված էին քաղաքների վերակառուցմամբ: Արևմտյան 

Եվրոպայում պետական-մասնավոր գործընկերության ձևով ներդրումների 

նկատմամբ հետաքրքրությունը շատ ավելի շուտ առաջացավ, քան ԱՄՆ-ում: 

Պատմության մեջ պետական-մասնավոր գործընկերության առաջին նախագիծը 

թույլատրվեց Ֆրանսիայում թագավոր Հենրիխ II-ի կողմից, որի իրականացման 

ընթացքում (կոնցեսիոն ձևի շրջանակներում) կառուցվեց ջրանցք: Փարիզի 

հայտնի Էյֆելյան աշտարակը ևս ՊՄԳ մեխանիզմի աշխատանքի արդյունք է1:  

Գոյություն ունեն «Պետական-մասնավոր գործընկերություն» հասկացության 

մի շարք սահմանումներ: Այսպես, Ե. Կորովինը ՊՄԳ-ն սահմանում է որպես 

«միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ համագործակցություն մասնավոր և պե-

տական ոլորտի մեջ, որի շրջանակներում տեղի է ունենում քաղաքական 

խնդիրների լուծում փորձի և փորձաքննության միավորման ու ֆինանսական 

ռիսկերի և օգուտների բաժանման հիման վրա»2: 

ՊՄԳ-ի ևս մեկ սահմանում է տալիս հետազոտող Վ. Գ. Վարնավսկին: Նա 

կարծում է, որ ժամանակակից ընկալման մեջ ՊՄԳ-ն «ինստիտուցիոնալ և կազ-

մակերպված դաշինք է պետության և բիզնեսի միջև, որը նպատակ ունի իրակա-

նացնել ազգային և միջազգային, մասշտաբային և տեղական, բայց միշտ հասա-

րակական-կարևոր ծրագրեր գործունեության ոլորտների լայն սպեկտրում. ար-

դյունաբերության՝ ռազմավարական առումով կարևոր ճյուղերի զարգացումից 

մինչև հասարակական ծառայությունների ապահովումը»3: 

Լայն իմաստով ՊՄԳ-ն իշխանության և բիզնեսի կառուցվածքային փոխգոր-

ծունեությունն է տնտեսության, քաղաքականության, մշակույթի, գիտության և 

այլ ոլորտներում: Իշխանության մարմինների և կառավարության լիազորու-

թյունների մի մասի փոխանցումը մասնավոր հատվածին չի սահմանափակվում 

միայն սեփականության իրավունքներով, այստեղ կարելի է ներառել նաև փոր-

ձաքննությունների, խորհրդատվությունների, նորմատիվա-իրավական ակտերի 

և նպատակային ծրագրերի համատեղ մշակման որոշակի գործառույթների 

                                                            

1  Добрынин Л.А., Марковская Е. И., Медведь А. А., Привалов Н. Г., Рагимова Н. С., Троицкая И. В. 

Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие. –СПб: Издательство СПбГЭУ, 2014, с. 39. 
2  Коровин Е. Кредитный риск проектов частно-государственного партнерства и механизмы под-

держки. Выступление на круглом столе «Федеральные инструменты поддержки инвесторов», 10 

октября 2006 г. [Электронный ресурс] // Регионалистика 

URL:http://regionalistica.ru/project/investproject/fed_instr  
3  Варнавский, В. Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы методологии, Вестник 

Института экономики РАН, 2009, № 3, с. 17–33. 
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պատվիրակումը: ՊՄԳ հիմնական սկզբունքներն են1. 

 ՊՄԳ կողմեր են համարվում պետությունը և մասնավոր բիզնեսը, 

 ՊՄԳ մեջ կողմերի փոխգործակցությունն ամրագրվում է պաշտոնական, 

իրավական հիմքով (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն), 

 նշված կողմերի փոխգործակցությունն իսկապես ունի գործընկերային, 

իրավահավասար բնույթ (այսինքն՝ պարտադիր կարգով պետք է ապահովվի 

շահերի հավասարակշռությունը),  

 ՊՄԳ-ն ունի հստակ արտահայտված հանրային, հասարակական ուղղվա-

ծություն (դրա գլխավոր նպատակը պետական շահերի բավարարումն է), 

 ՊՄԳ հիման վրա նախագծերի իրականացման գործընթացում միավոր-

վում են կողմերի ակտիվները (ռեսուրսները և ներդրումները),  

 ֆինանսական ռիսկերը և ծախսերը, ինչպես նաև ՊՄԳ-ում ձեռք բերված 

արդյունքները բաշխվում են կողմերի միջև համաձայնեցված համամասնու-

թյուններով, որոնք ամրագրված են համապատասխան համաձայնագրերում 

կամ պայմանագրերում: 

Նկատենք, որ ՊՄԳ-ի անհրաժեշտությունն առաջանում է, առաջին հերթին, 

այն ոլորտներում, որի համար պետությունը ավանդաբար պատասխանատվու-

թյուն է կրում. ընդհանուր օգտագործման օբյեկտներ (տրանսպորտային, կոմու-

նալ, սոցիալական ինֆրակառուցվածք, մշակութային օբյեկտներ, պատմության 

և ճարտարապետության հուշարձաններ և այլն): Պետությունը, որպես կանոն, չի 

կարող ամբողջությամբ հրաժարվել այդ ոլորտներում իր մասնակցությունից, 

միևնույն ժամանակ, չի էլ կարող դրանք ամբողջությամբ պահպանել որպես 

սեփականություն: Այդ պատճառով գործնականում տրամաբանորեն առաջա-

նում է այսպես կոչված կիսասեփականաշնորհում (semi-privatization), որի հետ 

հաճախ նույնացնում են ՊՄԳ-ն2: Դա հիմք է տալիս ՊՄԳ-ն դիտարկել որպես 

պետական և մասնավոր սեփականության միջև եղած միջանկյալ ձև, ինչպես 

նաև որպես սեփականաշնորհման ինքնատիպ կառավարական այլընտրանք:  

Պետական-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ) հիմնական նպատակը հա-

մարվում է հասարակության շահերի շրջանակներում ենթակառուցվածքի զար-

գացումը` կողմերից յուրաքանչյուրի ռեսուրսների և փորձի միավորման 

ճանապարհով, հասարակական կարևոր նախագծերի իրականացումը նվազա-

գույն ծախսերով և ռիսկերով՝ տնտեսական սուբյեկտներին բարձրորակ ծառա-

յություններ տրամադրելու պայմաններով: ՊՄԳ-ն ներդրումների ներգրավման 

որակապես նոր և արդյունավետ միջոց է, քանի որ այդպիսի գործընկերությունը 

կարող է ոչ միայն նպաստել տնտեսական աճին, այլ նաև զարգացել կարևոր 

                                                            

1  Добрынин Л.А., Марковская Е. И., Медведь А. А., Привалов Н. Г., Рагимова Н. С., Троицкая И. В. 

Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие. –СПб: Издательство СПбГЭУ, 2014, с. 39-40.  
2  Кононкова Н.П., Шаймухаметова Ю.Р. Имплементация механизма ГЧП в инновационной сфере, 

Государственное управление. Электронный вестник, Выпуск № 68. Июнь 2018 г., с. 479-492, http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2018/vipusk__68._ijun_2018_g./upravlenie_innovazijami/kononkova

_shaimukhametova.pdf 



144 

 

սոցիալական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները: 

ՊՄԳ նախագծի առաջնահերթ ուղղության իրականացումը կախված է 

կոնկրետ երկրի կամ տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մա-

կարդակից և խնդիրների առաջնահերթություններից: ՊՄԳ տեսակների, ձևերի և 

կիրառության ոլորտների բազմազանությունը դրանք վերածում են յուրահատուկ 

մեխանիզմի, որը կիրառվում է լուծելու տարբեր տեսակի երկարատև խնդիրներ 

բազմաթիվ ոլորտներում՝ սկսած բացառապես սոցիալական և համապետական 

նշանակության ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացումից մինչև հա-

տուկ հեռանկարային տեխնոլոգիաների մշակումը և ադապտացումը՝ ապահո-

վելու համար աճի նոր կետեր այնտեղ, որտեղ նկատվում են նշանակալի մարդ-

կային ներուժի և մարդկային կապիտալի կուտակումներ1: 

Որպես տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանման, ինչպես նաև գի-

տության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության հաջողված օրինակ կա-

րող է ծառայել Ռուսաստանի Դաշնության նոր տեխնոլոգիաների զարգացման և 

առևտրայնացման «Սկոլկովո» ինովացիոն կենտրոնը, որը հանդիսանում է նոր 

տեխնոլոգիաների զարգացման և ներդրման պետական ինովացիոն նախագիծ: 

Վերջինիս գործունեությունն ապահովում է «Սկոլկովո» հիմնադրամը, որի 

հիմնական նպատակն է «Սկոլկովո» ինովացիոն կենտրոնի ստեղծման և գոր-

ծունեության ապահովման նախագծի իրացման միջոցով հասնել հասարակու-

թյան համար օգտակար արդյունքների նորարարությունների զարգացման ոլոր-

տում։ Ըստ էության, «Սկոլկովո» ինովացիոն կենտրոնում «Սկոլկովո» հիմնա-

դրամն ապահովում է նորարարական գործընթացի ամբողջական ցիկլի ձևավո-

րումը2: Դիտարկված փորձը կարող է օգտակար լինել նաև Հայաստանի Հան-

րապետության համար։ 

Ժամանակակից պայմաններում ընկերությունների ինովացիոն գործունեու-

թյան խթանման համար անհրաժեշտ են մի շարք քայլեր, որոնք հիմնականում 

կայանում են հետևյալում3. 

 արտաքին միջավայրի վերլուծություն և դրա զարգացման դինամիկայի 

կանխատեսում, 

 կազմակերպության ներքին միջավայրի գնահատում, 

 ինովացիոն գործունեության արդյունքների իրացման շուկաների ձևավորում, 

 հնարավոր ռիսկերի բացահայտում և գնահատում, 

 գործունեության առաջնահերթ ուղղությունների ընտրություն, 

 կառավարման արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորում, 

                                                            

1  Амбарцумян С. Г. Государственно-частное партнерство как инвестиционная форма финансиро-

вания в сфере жилищного строительства // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2014. № 6. С. 122–124. 
2  Камко Е. В. Взаимодействие науки, бизнеса и государства в развитии инновационных проектов: 

сравнительный анализ на примере России, Китая и США // Актуальные проблемы экономики и 

права. 2017. Т. 11, № 3. С. 5–15. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.11.2017.3.5-15 
3  Гершман М.А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие/ М.А. Гершман. -М.: Маркет ДС, 2008, 

с. 57. 
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 ընտրված ուղղություններով ֆինանսական գործունեության պլանավորում, 

 ինովացիոն գործունեության վերահսկողություն և այլն։ 

Ինովացիոն գործունեություն ծավալելու և նշված քայլերն իրականացնելու 

համար Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ընկերություններն ունեն լավ 

հնարավորություններ, քանի որ հանրապետությունը տարածաշրջանի երկրների 

նկատմամբ առանձնանում է մի շարք մրցակցային առավելություններով: Դրանք են.  

 միջազգային չափանիշներին համապատասխանող գիտահետազոտական և 

փորձարարական աշխատանքների իրականացման կարողությունները, 

 տեխնիկական հմտություններով և լեզվի իմացությամբ բարձրակարգ մաս-

նագետները, 

 ժամանակակից մասնագիտացումներով ԲՈՒՀ-ական հիմնարար ծրագրերը, 

 մրցակցային բարձր մակարդակի աշխատուժը և ցածր գործառնական 

ծախսերը, 

 պետության կողմից ներդրումային դաշտը բարելավելու պատրաստակա-

մությունը, 

 ուժեղ Սփյուռքի առկայությունը, 

 մտավոր սեփականության պաշտպանության միջազգային չափանիշներին 

համապատասխանող իրավական դաշտը, 

 ՏՏ ոլորտի կայուն և շարունակական զարգացումը և այլն: 

Հարկ է նշել, որ ինովացիոն զարգացման առումով տարածաշրջանում Հա-

յաստանին բնորոշ մրցակցային առավելություններից հատկապես պետք է կա-

րևորել նշվածներից վերջինը, որը պայմանավորված է ոլորտում աշխատող 

բարձրակարգ մասնագետների առկայությամբ և ոլորտի ընկերությունների թվի 

և շրջանառության կտրուկ աճով1։ Ստորև ներկայացնենք Հայաստանի Հանրա-

պետությունում ՏՏ ոլորտի տարեկան աճի ցուցանիշը (Գծապատկեր 1)։ 

 

 

Գծապատկեր 1․ Հայաստանի Հանրապետությունում ՏՏ ոլորտի տարեկան աճը, %  
(2010–2019 թթ․)2 

                                                            

1  ՏՀՏ ոլորտը Հայաստանում 2017, Հայաստանում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 

տեխնոլոգիաների ոլորտի հետազոտություն, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, 

դեկտեմբեր, 2017թ., էջ 16: 
2  ՏՀՏ ոլորտը Հայաստանում 2010-2018թթ․ (2019 թ․-ի տվյալները նախնական են), Հայաստանում 

տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի հետազոտություն, Ձեռ-
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Պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ 2019թ․-ին 2010 թ․-ի համեմատու-

թյամբ ՏՏ ոլորտի տարեկան աճը կազմել է 11,4 տոկոսային կետ, ինչը վկայում է 

այս ոլորտում իրականացված պետական քաղաքականության արդյունավետու-

թյան մասին: 

Հայաստանի Հանրապետության կայուն տնտեսական զարգացման ապա-

հովման գործում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի դերի առավել մանրամասն 

դիտարկման համար ներկայացնենք նաև ՏՀՏ ոլորտի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում 

(Գծապատկեր 2): 

 

 
 

Գծապատկեր 2․ ՏՀՏ ոլորտի մասնաբաժինը Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ում, % 
(2010–2019 թթ․)1 

 

Ինչպես տեսնում եք, 2010-2019թթ. Ընթացքում ՀՀ ՀՆԱ-ում ՏՀՏ ոլորտի մաս-

նաբաժնի ցուցանիշը դրսևորել է կայուն և գրեթե համաչափ աճ ՝ 6,9 տոկոսային 

կետով, այն դեպքում, երբ դիտարկվող ժամանակահատվածում Հայաստանի 

Հանրապետությունում տնտեսական աճի ցուցանիշը ենթարկվել է զգալի տա-

տանումների: Վերջինս վկայում է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխ-

նոլոգիաների ոլորտում զարգացման հզոր ներուժի առկայության մասին, որի 

արդյունավետ օգտագործումն, անշուշտ, կնպաստի ինչպես բարձր տեխնոլո-

գիաների ոլորտի, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության հետագա շարունակական 

զարգացմանը: 

Տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանմանը, ինչպես նաև գիտության, 

բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացմանը մեծապես կարող են 

նպաստել համատեղ կրթական և հետազոտական ծրագրերի մշակումն ու իրա-

գործումը, ինչի արդյունքում կստացվեն նոր ինովացիոն արտադրանքներ, տեխ-

նոլոգիաներ, ինովացիոն տեխնիկական միջոցներ և լուծումներ։ Վերջիններս 

                                                                                                                                                                     

նարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, http://www.eif.am/eng/researches/report-on-the-state-

of-the-industry/  
1  ՏՀՏ ոլորտը Հայաստանում 2010-2018թթ. (2019 թ.-ի տվյալները նախնական են), Հայաստանում 

տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի հետազոտություն, 

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, http://www.eif.am/eng/researches/report-on-the-

state-of-the-industry/  

http://www.eif.am/eng/researches/report-on-the-state-of-the-industry/
http://www.eif.am/eng/researches/report-on-the-state-of-the-industry/
http://www.eif.am/eng/researches/report-on-the-state-of-the-industry/
http://www.eif.am/eng/researches/report-on-the-state-of-the-industry/


147 

 

կհանդիսանան փոխգործակցության մասնակիցների համատեղ սեփականու-

թյունը և կօգտագործվեն, առաջին հերթին, նրանցից յուրաքանչյուրի գործու-

նեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով, այնուհետև ինովա-

ցիոն արտադրանքների չօգտագործված մասը (ավելցուկը) անհրաժեշտ է փոխ-

շահավետ պայմաններով փոխանցել դրանց կարիքն ունեցող այլ տնտեսավարող 

սուբյեկտների՝ գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության շրջա-

նակների ընդլայնման շեշտադրմամբ։  

Այս պարագայում պետությունից կպահանջվի ցուցաբերել հասցեական 

պետական աջակցություն` ՏՏ ոլորտի ընկերություններին հարկային, մաքսային, 

վարկային և այլ արտոնությունների տրամադրման միջոցով, որի դիմաց նշված 

ընկերությունները որոշակի ժամանակահատվածում մատչելի գներով կամ ան-

հատույց (կախված կոնկրետ իրավիճակից) ՏՏ ոլորտի արտադրանք կմատա-

կարարեն ՀՀ տնտեսության զարգացման համար ռազմավարական նշանակություն 

ունեցող մասնավոր, պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերություննե-

րին: 

Հայաստանի Հանրապետությունում դիտարկվող օրինակով գիտության, 

բիզնեսի և պետության փոխգործակցության կազմակերպման սկզբնական շրջա-

նում, կարծում ենք, չեն պահանջվի մեծ ֆինանսական ծախսեր, սակայն հետա-

գայում կարող են ապահովվել զգալի ֆինանսական ներհոսքեր, որոնք կնպաս-

տեն բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, տնտեսության ինովացիոն 

զարգացմանը, պետական բյուջեի եկամուտների ավելացմանը, աշխատաշուկայի 

արդյունավետ գործունեությանը և համաշխարհային մակարդակով ՀՀ ընկերու-

թյունների հեղինակության բարձրացմանը։ 

Գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության կազմակերպման 

դիտարկվող մոտեցման շրջանակներում համագործակցային ծրագրերը նպատա-

կահարմար է իրագործել տրամաբանորեն միմյանց հաջորդող հետևյալ փուլե-

րով․ 

1. Ակադեմիական կրթության կազմակերպում։ Կրթական և գիտական կա-

ռույցների միջոցով հավաքագրվում են բարձր առաջադիմությամբ ուսանողները 

և շրջանավարտները, և կազմակերպվում են գործատուների պահանջներին հա-

մապատասխան ինովացիոն մշակումների ուղղվածությամբ մասնագիտական 

որակավորման բարձրացման դասընթացներ։ Դասընթացները կարող են կազ-

մակերպվել ինչպես կրթական հաստատություններում, այնպես էլ գործատու-

ների մոտ՝ առկա կամ հեռավար ձևաչափով, որպեսզի ներգրավվեն հնարավո-

րինս շատ և որակյալ ուսանողներ։   

2. Պրակտիկ ուսուցման կազմակերպում։ Ուսուցումը կազմակերպվում է 

բացառապես գործատուների ընկերություններում, որտեղ ապագա մասնագետ-

ները հնարավորություն են ստանում ձեռք բերել ինչպես գործնական հմտու-

թյուններ, այնպես էլ ծանոթանալու գործատու ընկերությունների արտադրական 

ներուժի արդիականացման խնդիրներին։   

3. Պատվերների մշակում։ Արդեն բարձր մասնագիտական որակավորմամբ 

ուսանողները իրականացնում են ինովացիոն մշակումներ, ստանում կոնկրետ 
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գործատուի արտադրական ներուժի արդիականացման պահանջներին համա-

պատասխանող տեխնոլոգիաներ և տեխնիկական միջոցներ։    

4. Ընկերություններում ինովացիոն մշակումների ներդրում։ Մշակումներ 

իրականացրած աշխատանքային խումբը գործատու ընկերության աշխատա-

կիցներին ծանոթացնում է նոր մշակված տեխնոլոգիաների և տեխնիկական 

միջոցների շահագործման եղանակներին, անվտանգության կանոններին և այլն։ 

5. Ծրագրի մասնակիցների միջև մշտական հետադարձ կապի ապահովում։ 

Իրականացվում է ներդրված տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ան-

խափան աշխատանքի հանդեպ անհրաժեշտ վերահսկողություն՝ բարձր արդյու-

նավետության ապահովման նպատակով, ինչպես նաև մասնագիտական աշխա-

տանքային խմբի կողմից բացահայտվում են ընկերության տեխնոլոգիական ար-

դիականացման նոր ուղղություններ, ինչը սկիզբ է դնում նոր համագործակցու-

թյան համար։ 

Ակնհայտ է, որ գիտության, բիզնեսի և պետության միջև այս ձևաչափով 

կազմակերպվող համագործակցությունը պետք է կրի շարունակական բնույթ, 

ինչի արդյունքում աշխատանքային խմբերը հետագայում կարող են վերածվել 

ինովացիոն գործարար կառույցների և ժամանակակից ինովացիոն կենտրոն-

ների, որոնք կկարողանան ապահովել բարձր վարձատրությամբ նոր աշխատա-

տեղեր։ Վերջինս էլ կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկա-

յում առաջարկի և պահանջարկի նոր հավասարակշռության հաստատմանը, երբ 

գործատուները կկարողանան գտնել բարձր մասնագիտական որակավորմամբ 

աշխատանքային ռեսուրսներ, իսկ աշխատանք փնտրողները՝ իրենց արժանիք-

ներին համապատասխան աշխատատեղեր և վարձատրություն։  

 

Եզրակացություններ 

Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության, բիզնեսի և պետության 

փոխգործակցության ակտիվացմանը մեծապես կարող է նպաստել նաև համա-

տեղ ծրագրերի իրականացումը ազատ տնտեսական գոտիներում՝ Սփյուռքի հզոր 

մտավոր և ֆինանսական ներուժի ներգրավման միջոցով։  

Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության, բիզնեսի և պետության փոխ-

գործակցության ակտիվացմանը մեծապես կարող է նպաստել նաև համատեղ 

ծրագրերի իրականացումը ազատ տնտեսական գոտիներում՝ Սփյուռքի հզոր 

մտավոր և ֆինանսական ներուժի ներգրավման միջոցով։ Վերջինս իրատեսա-

կան և ակնառու դարձավ համավարակի պատճառով հեռավար ձևաչափով աշ-

խատանքների կազմակերպման հնարավորության արժևորման, և հատկապես, 

2020թ.-ի Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Ներկայում աշխարհի ողջ հա-

յության համար գոյաբանական օբյեկտիվ հրամայական է դարձել համախմբումն 

ու տարբեր ուղղություններով ջանքերի համադրումը բազմաթիվ մարտահրա-

վերներին դիմակայելու համար, ինչն էլ հիմնավորում է գիտության, բիզնեսի և 

պետության փոխգործակցության ակտիվացման դիտարկված մոտեցման ար-

դիականությունը՝ հատկապես ռազմաարդյունաբերության ոլորտի ինովացիոն 

զարգացման համատեքստում։  
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Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման 

ներկայիս վիճակը` կարող ենք առաջարկել վերջինիս ինովացիոն զարգացման 

խթանման հետևյալ ուղիները.   

 Ինովացիոն և ներդրումային գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերի 

ամրապնդում, 

 Ինովացիոն մշակումներ իրականացնող ընկերություններին և կառույցներին 

համապատասխան հարկային և մաքսային արտոնությունների տրամադրում,   

 Գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացում, 

 Սփյուռքի մտավոր և ֆինանսական ներուժի արդյունավետ օգտագործում, 

 Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի արտադրանքների իրացման խթանում՝ 

այդ թվում պետական պատվերի ապահովման միջոցով, 

 Պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների արտադրա-

կան ներուժի կիրառում՝ տնտեսության ինովացիոն զարգացման շեշտադրմամբ։ 

 Բաժնետիրական կապիտալի ներգրավման միջոցով ինովացիոն գործու-

նեության ֆինանսավորում (հատկապես պետական և պետական մասնակ-

ցությամբ ընկերություններում)։  

Այսպիսով, տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանումն ունի կարևոր 

ռազմավարական նշանակություն ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման 

ապահովման գործում, հետևաբար վերջինս պետք է գտնվի պետության, կրթա-

կան և գիտական կառույցների, մասնավոր հատվածի և հասարակության մշտա-

կան ուշադրության դաշտում: 
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԼԻՊԱՐԻՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,  
տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐԻ ԶԱԽԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Համառոտագիր: Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում 

գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացման միջոցով 

ինովացիոն գործունեության խթանման մեթոդների և մեխանիզմների, դրանց 

արդյունավետ կիրառումը պայմանավորող գործոնների, ինովացիոն գործու-

նեության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ձևավորման հիմնահարցերի, ինչպես նաև 

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների գործունեության ուսում-

նասիրությանը:  

Տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանմանը, ինչպես նաև գիտու-

թյան, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացմանը մեծապես 

կարող են նպաստել համատեղ կրթական և հետազոտական ծրագրերի մշա-

կումն ու իրագործումը, ինչի արդյունքում կստացվեն նոր ինովացիոն արտա-

դրանքներ, տեխնոլոգիաներ, ինովացիոն տեխնիկական միջոցներ և լուծումներ։ 

Վերջիններս կհանդիսանան փոխգործակցության մասնակիցների համատեղ 

սեփականությունը և կօգտագործվեն, առաջին հերթին, նրանցից յուրաքանչյուրի 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով, այնուհետև 

ինովացիոն արտադրանքների չօգտագործված մասը (ավելցուկը) անհրաժեշտ է 

փոխշահավետ պայմաններով փոխանցել դրանց կարիքն ունեցող այլ տնտե-

սավարող սուբյեկտների՝ գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցու-

թյան շրջանակների ընդլայնման շեշտադրմամբ։ Այս պարագայում պետությու-

նից կպահանջվի ցուցաբերել հասցեական պետական աջակցություն` ՏՏ ոլորտի 

ընկերություններին հարկային, մաքսային, վարկային և այլ արտոնությունների 

տրամադրման միջոցով, որի դիմաց նշված ընկերությունները որոշակի ժամա-

նակահատվածում մատչելի գներով կամ անհատույց (կախված կոնկրետ իրա-

վիճակից) ՏՏ ոլորտի արտադրանք կմատակարարեն ՀՀ տնտեսության զարգաց-

ման համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող մասնավոր, պետական և 

պետական մասնակցությամբ ընկերություններին: 

Հոդվածում Հայաստանի Հանրապետության օրինակով քննարկվել են ինո-
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վացիոն միջավայրի բարելավման հիմնահարցերը, մշակվել են գիտության, բիզ-

նեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացման միջոցով ինովացիոն 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման որոշակի մեխանիզմներ:  

Գիտական նորույթը: Մասնավորապես՝ առաջարկվել է գիտության, բիզնեսի 

և պետության փոխգործակցության կազմակերպման նոր մոտեցում, որի շրջա-

նակներում համագործակցային ծրագրերը նպատակահարմար է իրագործել 

տրամաբանորեն միմյանց հաջորդող հետևյալ փուլերով. ակադեմիական կրթու-

թյան կազմակերպում, պրակտիկ ուսուցման կազմակերպում, պատվերների 

մշակում, ընկերություններում ինովացիոն մշակումների ներդրում, ծրագրի 

մասնակիցների միջև մշտական հետադարձ կապի ապահովում։  

 

Բանալի բառեր` տնտեսություն, պետական-մասնավոր գործընկերություն, 

գիտություն և կրթություն, ներդրումներ, ինովացիոն գործունեություն, 

խթանում, զարգացում, արդյունավետություն 

  
ПУТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  

 

ВЛАДИМИР ЛИПАРИТОВИЧ АРУТЮНЯН 
Доктор экономических наук, профессор,  
член-корр. НАН РА 
 

АРМИНЕ ГРИГОРЬЕВНА ЗАХАРЯН 
Кандидат экономических наук 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению методов и механизмов стимулирова-

ния инновационной деятельности в Республике Армения посредством активиза-

ции взаимодействия науки, бизнеса и государства, факторов, обуславливающих 

эффективное применение данных методов и механизмов, вопросов формирования 

институциональных основ инновационной деятельности, а также деятельности 

компаний сферы высоких технологий РА. 

Разработка и реализация совместных образовательных и исследовательских 

программ может во многом способствовать стимулированию инновационного раз-

вития экономики, а также активизации взаимодействия науки, бизнеса и госу-

дарства, в результате которого появятся новые инновационные продукты, техно-

логии, инновационные технические средства и решения. Последние будут яв-

ляться совместной собственностью участников взаимодействия и будут исполь-

зоваться, в первую очередь, для повышения эффективности деятельности каждого 

из них, затем неиспользованную часть (излишек) инновационной продукции будет 

необходимо на взаимовыгодных условиях передать нуждающимся в них другим 

хозяйствующим субъектам – с упором на расширение рамок взаимодействия науки, 

бизнеса и государства. В данном случае государство должно будет оказывать ИТ-

компаниям адресную государственную поддержку в виде налоговых, таможен-
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ных, кредитных и других льгот, взамен которых эти компании в определенный 

период времени по доступным ценам или безвозмездно (в зависимости от конк-

ретной ситуации) будут поставлять ИТ-продукты частным, государственным ком-

паниям и компаниям с государственным участием, имеющим стратегическое зна-

чение для развития экономики РА. 

На примере Республики Армения обсуждены основополагающие вопросы, 

связанные с улучшением инновационной среды, разработаны некоторые механиз-

мы повышения эффективности инновационной деятельности посредством акти-

визации взаимодействия науки, бизнеса и государства.    

Научная новизна. В частности, был предложен новый подход к организации 

взаимодействия науки, бизнеса и государства, в рамках которого целесообразно 

реализовывать программы сотрудничества в логически последовательных следую-

щих этапах: организация академического образования, организация производствен-

ной практики, разработка заказов, внедрение инновационных разработок в компа-

ниях, обеспечение постоянной обратной связи между участниками программы.  

Ключевые слова: экономика, государственно-частное партнерство, наука и обра-

зование, инвестиции, инновационная деятельность, стимулирование, 

развитие, эффективность 
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ARMINE GRIGORI ZAKHARYAN  
Ph.D. in Economics 
 

Abstract. The article is devoted to the study of methods and mechanisms for 

stimulating of innovative activities in the Republic of Armenia through the enhancing 

the interaction of science, business and the state, factors, that determine the effective 

use of these methods and mechanisms, issues of forming the institutional foundations 

of innovation, as well as the activities of companies in the sphere of high technologies 

of the Republic of Armenia.  

The development and implementation of joint educational and research programs 

can greatly contribute to stimulating the innovative development of the economy, as 

well as enhancing the interaction of science, business and the state, as a result of which 

new innovative products, technologies, innovative technical means and solutions will 

appear. The latter will be the joint property of the participants in the interaction and 

will be used, first of all, to increase the efficiency of each of them, then the unused part 
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(surplus) of innovative products will need to be transferred to other business entities in 

need of them on mutually beneficial terms - with an emphasis on expanding the 

framework of interaction science, business and government. In this case, the state will 

have to provide IT-companies with targeted government support in the form of tax, 

customs, credit and other benefits, in return for which these companies will supply IT-

products to private companies within a certain period of time at affordable prices or 

free of charge (depending on the specific situation) state-owned companies and compa-

nies with state participation, which are of strategic importance for the development of 

the RA economy. 

On the example of the Republic of Armenia, fundamental issues related to the 

improvement of the innovation environment were discussed, and some mechanisms 

were developed to increase the efficiency of innovation activities by enhancing the 

interaction of science, business and the state. 

Scientific novelty. In particular, a new approach was proposed to the organization 

of interaction between science, business and the state, within which it is advisable to 

implement cooperation programs in the following logically sequential stages: orga-

nization of academic education, organization of industrial practice, development of 

orders, implementation of innovative developments in companies, provision of 

constant feedback between program participants.  

 

Keywords: economy, public-private partnership, science and education, investment, 

innovation activity, promotion, development, efficiency  
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Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
 

Հոդվածը ստացվել է՝ 10.04.2021, գրախոսվել է՝ 12.05.2021  

 

Ներածություն 

Նորարարությունները համարվում են ինչպես ամբողջ տնտեսության, այն-

պես էլ նրա առանձին ճյուղերի զարգացման կարևորագույն տարր, որոնց 

ներդրման արդյունքում նկատվում է մրցունակության բարձրացում, որը տա-

նում է տնտեսության զարգացման: Նորարարությունները կարևոր են ոչ միայն 

անհատների, կազմակերպությունների կամ կոնկրետ որևէ ոլորտի հաջողության, 

այլև ամբողջ տարածաշրջանների և պետությունների կայուն զարգացման համար: 

 

Գրականության ակնարկ 

Նորարարությունը որպես տնտեսագիտական կատեգորիա հանդիսանում է 

բազմաթիվ հետազոտողների ուսումնասիրության օբյեկտ: Նորարարությունը 

բնութագրող սահմանումները բազմաթիվ են, սակայն ներկայացնենք դրանցից 

մի քանիսը. «Թեև դուք չեք կարող դիպչել, հոտ քաշել, տեսնել կամ համտեսել 

այն, դուք կարող եք հասկանալ և զգալ նորարարությունը: Նորարարությունը 

համատարած վերաբերմունք է, որը թույլ է տալիս ձեռներեցներին տեսնել 

ավելի, քան ներկան է և ստեղծել ապագայի տեսլականը»1: 

«Նորարարությունը այնպիսի փոփոխությունների յուրացումն ու որդե-

գրումն է, որոնք նոր են կազմակերպության և համապատասխան միջավայրի 

համար»2: 

«Դա մի գործիք է, որը դրական է ազդում կազմակերպությունների գործու-

նեության վրա3, և այն հանդիսանում է տվյալ կազմակերպության մրցունա-

կության ապահովման կարևորագույն ռազմավարական տարր»4: 

Նորարարական գործունեությանն առնչվող տարբեր հիմնախնդիրներ են 

ուսումնասիրել արտասահմանյան հետազոտողներ Պ. Դրակերը, Վ. Բերենսը, 

Ռ. Ակոֆը, Ռ. Ժորտերը, Դ. Կլարկը, Գ. Մենշը,Ա. Անչիշկինը և այլք: Անմասն չեն 

                                                            

1 Kuczmarski, T. D. (1996), What is innovation? The art of welcoming risk. Journal of Consumer 

Marketing, 13(5), p. 7. 
2  Knight, K. (1967), A descriptive model of intra-firm innovation process. Journal of Management, 40(4), 

p. 478. 
3  Rosenbusch, N., Brinckmann, J., & Bausch, A. (2011), Is innovation always beneficial? A meta-analysis 

of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of Business Venturing, 26(4), 

p. 441. 
4  Kaufmann, A., & Tödtling, F. (2002), How effective is innovation support for SMEs? An analysis of the 

region of Upper Austria. Technovation, 22(3), p. 147. 
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մնացել նաև հայ հետազոտողները՝ Վ. Խոջաբեկյանը, Տ. Բարսեղյանը, Ա. Մար-

կոսյանը, Բ. Եղիազարյանը, Յ. Գավրիլենկոն և այլք: 
 

Հետազոտության նպատակը 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել և վերլուծել ՀՀ ագրարային 

ոլորտում նորարարությունների զարգացման հիմնախնդիրները, բացահայտել 

առանցքային խոչընդոտները, գնահատել ոլորտի նորարարական ներուժը, ինչ-

պես նաև կատարել համապատասխան առաջարկություններ նշված հիմնա-

խնդիրների լուծման ուղղությունների վերաբերյալ: 

Հետազոտության մեթոդները 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են համակարգային տնտեսավիճա-

կագրական, համեմատական, գրաֆիկական, որակական, քանակական վերլու-

ծության մեթոդներ: 
 

Գիտական նորույթը 

ՀՀ ագրարային ոլորտի նորարարական ներուժի համակողմանի գնահատ-

մամբ բացահայտվել են նորարարությունների զարգացման առանցքային խոչըն-

դոտները (ֆինանսական, օրենսդրական դաշտի անկատարություն, ոլորտի 

թերի պետական կարգավորում, տեղեկատվության և խորհրդատվության պա-

կաս, համապատասխան հմտություններին չտիրապետելը), առաջարկվել են ՀՀ 

գյուղատնտեսության համար աշխարհում կիրառվող լավագույն նորարարու-

թյունները (մոլախոտերի վերացումը էլեկտրական զարկերակով, «Դաշտերի 

վերլուծիչ» ռոբոտային համակարգ՝ նախատեսված ճշգրիտ պարարտացման և 

ոռոգման համար, բլոկչեյնի վրա հիմնված առևտրային հարթակներ՝ նախա-

տեսված գյուղատնտեսական ապրանքների գնորդների և վաճառողների համար, 

եղանակային կանխատեսումների էլեկտրոնային համակարգ, ուղղահայաց գյու-

ղատնտեսություն): 
 

Արդյունքները  

Ըստ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության՝ նորարա-

րությունն ընդհանուր առմամբ և հատկապես գյուղատնտեսության մեջ համար-

վում է այն շարժիչ ուժը, որը թույլ կտա սովից և թերսնուցումից զերծ աշխարհ 

ունենալ1: 

Միացյալ Նահանգների մարդահամարի բյուրոյի գնահատականների համա-

ձայն՝ աշխարհի բնակչությունը գերազանցել է 7 միլիարդը: Համաձայն կատար-

ված հետազոտությունների՝ մինչև 2050 թվականը բնակչությունը կաճի ևս 3 մի-

լիարդով, որոնց կերակրելու համար աշխարհը ստիպված կլինի 70 տոկոսով 

ավելի շատ սնունդ արտադրել2: Իսկ դրան հնարավոր է հասնել նորարարու-

թյունների միջոցով: 

                                                            

1 http://www.fao.org/innovation/ru/ 
2 https://www.arch2o.com/vertical-farming-centre-yerevan-armenia-aram-shahoyan-lusine-baghdasaryan/ 
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Նորարարությունը լայնորեն ճանաչվում է ինչպես ամբողջ տնտեսության, 

այնպես էլ դրա առանձին հատվածների բարգավաճման կարևորագույն տարր: 

Դա գործիք է, որը հանգեցնում է արդյունաբերության զարգացմանը: Միևնույն 

ժամանակ նկատելի է, որ նորարարությունը գործընթաց է, որը ներառում է 

եզակի շահառուներ, և ունի յուրահատուկ առանձնահատկություններ, որոնք 

պետք է ուշադիր ուսումնասիրվեն նպատակներին հասնելու համար1: 

Սովորաբար համարվում է, որ նորարարությունը կապված է տեխնոլոգիա-

ների հետ: Սակայն իրականում նորարարություն հասկացությունն ավելի լայն 

ընդգրկում ունի:  

19-րդ դարի վերջին սկիզբ առած գիտատեխնիկական հեղափոխությունն իր 

հայտնագործությունների շնորհիվ վերափոխել է նաև արտադրությունը՝ այն 

դարձնելով գիտելիքահենք և նորարարական գործընթաց: Զարգացած երկրնե-

րում նորարարական տեխնոլոգիաներին, գիտելիքահենք արտադրանքին, ծա-

ռայություններին և սարքավորումներին բաժին է ընկնում ՀՆԱ-ի հավելաճի 

զգալի մասը, և այս առումով տրամաբանական է հանրության ուշադրությունը 

նորարարական զարգացման հիմնախնդիրներին: Սույն թեմայի առաջադրույթի 

շրջանակներում առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում գյուղատնտեսա-

կան նորարարության հիմնախնդիրը:  

Գյուղատնտեսական նորարարությունը գործընթաց է, որը հնարավորություն 

է տալիս անհատներին կամ կազմակերպություններին առաջին անգամ կոնկրետ 

համատեքստում օգտագործել նոր կամ գոյություն ունեցող ապրանքներ, գործըն-

թացներ կամ կազմակերպչական մեթոդներ` բարելավելու աշխատանքը, մրցու-

նակությունը և արտաքին ցնցումներին դիմակայելը` այս կամ այն խնդրի լուծման 

համար:  

Գյուղատնտեսական ինովացիան ազդում է արտադրության ցիկլի բոլոր 

ասպեկտների և ամբողջ արժեքային շղթայի վրա՝ սկսած բուսաբուծությունից, 

անտառային տնտեսությունից, ձկնորսությունից, անասնապահության արտա-

դրությունից մինչև վերջնական արտադրանքի կառավարում և շուկայի հասանե-

լիություն:  

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման հիմնական խոչընդոտները 

հնացած հիմնական միջոցները և տեխնոլոգիաներն են, ինչի պատճառով ոլոր-

տի նորարարական զարգացման նպատակահարմարությունը պայմանավորված 

է այն հանգամանքով, որ ներկա պայմաններում գրեթե բոլոր ռեսուրսները սահ-

մանափակ են, և առաջանում է ռեսուրսախնայողություն: Նկատենք, որ ոլորտը 

շարունակում է զարգանալ մեծապես էքստենսիվ ճանապարհով: Ոլորտի ներ-

դրումային ակտիվությունը գտնվում է շատ ցածր մակարդակի վրա՝ պայմա-

նավորված ինչպես ամբողջ տնտեսության այնպես էլ առանձին մարզերի ցածր 

                                                            

1 Азатян Л., Роль, значение и необходимость инноваций в агропродовольственной системе, Меж-

дународный центр научного сотрудничества “Наука и просвещение”. Инновационные научные 

исследования: теория, методология, практика. Сборник статей XXII международной научно-

практической конференции, 25.08.2020 г., Пенза, стр. 68. 
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տնտեսական վիճակով: Վերջին պատերազմի հետևանքով մեծապես կրճատվել 

է ինչպես ՀՀ, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսական ներուժը. 

հազարավոր հեկտար վարելահողեր մնացել են Ադրբեջանի տիրապետության 

տակ, ինչը կհանգեցնի արտադրվող գյուղատնտեսական մթերքների ծավալների 

էական կրճատմանը: Միաժամանակ սահմանային և ռազմական նոր ենթակա-

ռուցվածքների ստեղծման հետևանքով կրճատվել է նաև ՀՀ գյուղատնտեսական 

նշանակության հողատեսքերի, մասնավորապես՝ արոտավայրերի հասանե-

լիությունը:  

Ստեղծված իրավիճակը սպառնալից է համարվում Հայաստանի և Արցախի 

ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ հանդիսացող պարենային 

անվտանգության համար, և անցանկալի զարգացումներից խուսափելու նպա-

տակով խիստ առաջնահերթ է դառնում ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացումը 

ինտենսիվ ուղիով, որի համար կարևոր նախապայման կարող է հանդիսանալ 

ոլորտի նորարարական զարգացումը: 

Ներկա դարաշրջանում գրեթե բոլոր երկրներում ազգային ինովացիոն հա-

մակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է տնտեսության 

իրական հատվածի և ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացում նորա-

րարությունների տնտեսական արդյունավետության դերակատարման բարձ-

րացմամբ: Այն առաջին հերթին ակնառու է հասարակության տարբեր շերտերի 

վրա գիտության և տեխնոլոգիաների բեկումնային ազդեցությամբ և արմատա-

կան տեղաշարժերով, որոնք էլ իրենց հերթին հանգեցնում են խոշորամասշտաբ 

սոցիալ-տնտեսական և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների: Որպես պատ-

ճառահետևանքային ազդակներ փոփոխվում են նաև տնտեսական աճը պայմա-

նավորող հիմնական գործոնները: Առավել կարևոր դերակատարում են ստանում 

գիտելիքը և մտավոր կապիտալը, որոնք արդեն իսկ դարձել են մրցունակության 

առավելությունների ձևավորման և սոցիալ-տնտեսական համակարգերի կայու-

նացման գլխավոր նախապայման: 

Ներկայումս տնտեսապես զարգացած երկրներում համախառն ներքին ար-

դյունքի (ՀՆԱ) աճի 70-85 %-ը բաժին է ընկնում արտադրության տեխնոլոգիայի, 

սարքավորումների, կադրերի պատրաստման մեջ առարկայացած նորամուծու-

թյուններին: 

Գյուղատնտեսական ինովացիոն համակարգերի ամենակարևոր դերակա-

տարներից մեկը կառավարությունն է: Երկրների մեծ մասում կառավարություն-

ները ռազմավարական ուղեցույց են տրամադրում հետազոտությունների և նո-

րարարությունների համար, ինչպես նաև ֆինանսավորում են հետազոտական 

հաստատություններին, մասնավոր ընկերություններին և խորհրդատվական հա-

մակարգերին: Կառավարության ֆինանսավորումը կարող է տրամադրվել ուղ-

ղակիորեն հետազոտական հաստատություններին կամ ֆինանսավորող կազ-

մակերպությունների միջոցով, ինչպիսիք են հետազոտական խորհուրդները կամ 

հիմնադրամները, որոնք միջոցներ են հատկացնում նախագծերին: Կախված 

երկրից՝ գյուղատնտեսական հետազոտությունների ֆինանսավորման մի մասը 

կամ ամբողջը ինտեգրված են ընդհանուր նորարարական քաղաքականության 
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մեջ1: 

Ինդուստրիալ զարգացած երկրներում ինովացիոն գործունեությամբ զբաղվում 

են կազմակերպական-կառուցվածքային բազմաթիվ ձևեր` կոոպերատիվների մեջ 

գործող գիտահետազոտական ինստիտուտներ, նախագծային կոնստրուկտորա-

կան, տեխնոլոգիական ժամանակավոր կոլեկտիվներ ու կենտրոններ, պետական 

գիտական կենտրոններ, տրանսպորտային կառուցվածքների տարբեր ձևեր:  

Նորարարական զարգացման գործընթացների, նորարարական տեխնոլո-

գիաների ստեղծման, դրանց վրա ազդող գործոնների, դրանցում առկա խնդիր-

ների իմացությունն անհրաժեշտ է առողջ պետական քաղաքականության ձևա-

վորման համար, ինչը թույլ է տալիս խուսափել այդ գործունեությունից բխող 

խոչընդոտներից` ապահովելու նորարարական գործունեության տարածում2: 

Վերջին ժամանակաշրջանում ավելի լայն տարածում են ստացել տեխնո-

պարկային կառուցվածքների տարբեր ձևերը` գիտական, տեխնոլոգիական և 

հետազոտական պարկեր, ինկուբացիոն-տեխնոլոգիական, բիզնես-ինկուբացիոն 

կենտրոններ, տեղեկատվական ինստիտուտներ և այլն, որոնք զբաղվում են նո-

րամուծությունների տարածման խնդիրներով: 

Կարևորելով նորամուծության դերը երկրի տնտեսության զարգացման, նոր 

աշխատատեղերի ստեղծման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, 

հասարակության միջին խավի ձևավորման, երկրում սոցիալական և տնտեսա-

կան կայունության ապահովման գործում՝ ՀՀ կառավարությունը նշված ուղղու-

թյունները համարում է երկրի տնտեսության զարգացման գերակա խնդիրներից 

մեկը և շարունակական քայլեր ձեռնարկում ոլորտի պետական աջակցության և 

զարգացման ուղղությամբ3: 

ՀՀ կառավարությունը ինովացիոն գործունեության իրականացման համար 

2006 թ. մայիսի 23-ին ընդունել է օրենք «Ինովացիոն գործունեության պետական 

աջակցության մասին»:  

Պետական ինովացիոն քաղաքականության նպատակն է ինովացիոն գոր-

ծունեության համար տնտեսական, իրավական և կազմակերպական պայման-

ների ապահովումը: 

Պետական ինովացիոն քաղաքականության խնդիրներն են՝ 

 պետական ինովացիոն քաղաքականության գերակայությունների սահմանումը. 

 տնտեսության տեխնոլոգիական վերազինմանը և ինովացիոն ենթակառուց-

վածքների ստեղծմանն ու զարգացմանը նպաստելը. 

                                                            

1 Voskanyan G., The role of the government as a participant in the innovative agriculture system, 

Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Coference, International Trends in 

Science and Technology, November 30, 2020, Warsaw, Poland, 71 p., p. 21. 
2 Мурадян М., Роль инновационного потенциала в процессе экономического роста, Наука и ин-

новации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сб. статей XX международной 

научно-практической конференции, Пенза, МЦНС “Наука и просвещение”, 2020, 184 с., стр. 80. 
3 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, «Ազգային նորարարական համակարգերի կա-

ռուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները», Երևան, 2014, էջ 3: 
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 ինովացիոն գործունեության ոլորտում գիտության, կրթության, արտադրու-

թյան և ֆինանսավարկային կառույցների համագործակցության իրավական 

հիմքերի ստեղծումը: 

Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության հիմնական ուղղու-

թյուններն են՝ 

 վենչուրային, ներդրումային հիմնադրամների ստեղծման և ինովացիոն գոր-

ծունեության համար բարենպաստ իրավական դաշտի ստեղծումը. 

 ֆինանսական և ներդրումային աջակցության, երաշխիքների տրամադրումը. 

 պետական գույքի օգտագործման իրավունքի տրամադրումը. 

 ինովացիոն ենթակառուցվածքների` գիտաինովացիոն կենտրոնների, հիմ-

նադրամների, տեխնոպարկերի, բիզնես ինկուբատորների ստեղծմանն ու 

զարգացմանն աջակցությունը. 

 ինովացիոն գործունեություն իրականացնող կադրերի պատրաստմանը, վե-

րապատրաստմանը և որակավորման բարձրացմանն աջակցությունը1: 

ՀՀ տնտեսական աճի ապահովման, տնտեսության առանցքային նշանակու-

թյուն ունեցող ճյուղերից մեկը գյուղատնտեսությունն է: Նրա զարգացման մա-

կարդակից է կախված բնակչության պարենային անվտանգությունը, գյուղական 

բնակավայրերի կենսամակարդակն ու զարգացման հնարավորությունները, տնտե-

սության մի շարք ոլորտների (արդյունաբերության, բնապահպանության և այլն) 

զարգացումը: ՀՀ-ում դեռևս քիչ են օգտագործվում նորարարական տեխնո-

լոգիաները: Ըստ «Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ինո-

վացիոն գործունեության փորձնական հետազոտության» զեկույցի՝ կազմակեր-

պություններն ըստ ինովացիայի տեսակների ունեն ստորև ներկայացված բաշխվա-

ծությունը2. 
 

                                                            

1  ՀՀ օրենք «Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության մասին»՝ ընդունված 2006 թ. 

մայիսի 23-ին: 
2  M. Manucharyan, The development of innovative economy in Armenia: Trends and problems, Большая 

Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник, вып. 4, ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. 

науч. сотрудничества, отв. ред. В. И. Герасимов, М., 2021, 739 с., стр. 482. 
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Գծապատկեր 1. Ինովացիոն կազմակերպությունների մասնաբաժինը կազմակեր-
պությունների ընդհանուր քանակում ըստ ինովացիայի տեսակների1 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ  

Նորարարական քննարկումները վերաբերում են ոչ միայն նպատակների 

ուսումնասիրությանը, այլ խոչընդոտների հետազոտմանը, որոնց ուսումնա-

սիրումը կարող է նպաստել նորարարությունների ներդրմանը նպաստող միջա-

վայրի ձևավորմանը: Նորարարական խոչընդոտների բացահայտումը հանդի-

սանում է նորարարությունների կառավարման կարևորագույն հիմնախնդիրնե-

րից մեկը: Մասնագիտական գրականությունը հիմնականում կենտրոնացված է 

ֆինանսական խոչընդոտների վրա: Սակայն պետք է նշել, որ պակաս կարևոր 

խոչընդոտներ չեն փոփոխությունները իրավական դաշտում, ուսուցման և կա-

ռավարման համակարգերում: Կարևորագույն խոչընդոտներ են նաև օրենս-

դրական դաշտի անկատարությունը, ոլորտի թերի պետական կարգավորումը, 

տեղեկատվության և խորհրդատվության պակասը, համապատասխան հմտու-

թյուններին չտիրապետելը: Նորարարությունների շրջանում առավել սուր է 

արտահայտված ներդրողների և այլ կազմակերպությունների հետ համագոր-

ծակցության կարիքը, և այդ համագործակցության բացակայությունը սահմանա-

փակում է նորարարությունների հետագա մշակումը և առևտրայնացման գործըն-

թացը: 

Տարբեր երկրներում այսօրվա գյուղատնտեսության մեջ պարբերաբար օգ-

տագործվում են բարդ տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են՝ ռոբոտները, ջերմաս-

տիճանի և խոնավության սարքերը, GPS տեխնոլոգիան և այլն: Այս առաջադեմ 

                                                            

1  Զեկույց «Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ինովացիոն գործունեության 

փորձնական հետազոտության», ՀՀ ԱՎԾ, Երևան 2017, https://armstat.am/file/article/rep_inov_2017.pdf  

https://armstat.am/file/article/rep_inov_2017.pdf


 163 

սարքերը և ճշգրիտ գյուղատնտեսական և ռոբոտային համակարգերը թույլ են 

տալիս բիզնեսին ավելի շահավետ, արդյունավետ, անվտանգ և էկոլոգիապես 

մաքուր լինել: 

Հայաստանի գյուղատնտեսական արդյունաբերության համար կարող ենք 

առաջարկել աշխարհում կիրառվող հետևյալ լավագույն նորարարությունները1. 

1. Rootwave-ը՝ Մեծ Բրիտանիայի Ուորվիքշիր նահանգի Քինեթոն քաղա-

քում գտնվող նորաստեղծ ձեռնարկությունը, ստեղծել է մոլախոտերի սպանու-

թյան նորարարական միջոց՝ առանց թունավոր հերբիցիդների օգտագործման: 

Սկսած 2012 թվականից՝ ընկերության արտադրանքը ուղղված է փոքր ֆերմեր-

ներին և այգեպաններին: Այն վերացնում է մոլախոտերը էլեկտրական զարկե-

րակով, որը բույսը եռացնում է արմատներից դեպի վեր: 

Rootwave-ը արմատախիլ է անում էկոհամակարգի համար վտանգավոր քի-

միական նյութերի սպառնալիքը, ինչպես նաև պայքարում է մոլախոտերի պո-

պուլյացիայում թունաքիմիկատների դիմադրության աճող խնդրի դեմ: 

2. Հիմնադրվելով Հունաստանի Աթենք քաղաքում ՝ Augmenta-ն կառուցել է 

«Դաշտերի վերլուծիչ» անունով խելացի ռոբոտային համակարգ, որը նախատես-

ված է ֆերմերներին օգնելու ճշգրիտ պարարտացնել և ոռոգել իրենց արտերը: 

Համակարգը համատեղում է մի ապարատ, որը միանում է դաշտային սարքա-

վորումներին և ավտոմատացնում դաշտային բուժումների քանակը և ժամկետը: 

Օգտագործելով Augmenta-ի վեբ պլատֆորմը՝ ֆերմերը վերահսկում է առաջըն-

թացը սեղանից: Ըստ Augmenta-ի՝ իր դաշտային անալիզատորը ներկայումս 

գտնվում է բետա թեստավորման մեջ: Բացի այդ, Augmenta-ն պնդում է, որ իր 

տեխնոլոգիան կարող է բարելավել բերքատվությունը մինչև 12 %-ով, բարձրաց-

նել բերքի որակը մինչև 20 %-ով և պարարտանյութերի օգտագործումը նվազեց-

նել 15% -ով: 

3. Hectare Agritech-ը Միացյալ Թագավորությունում գործող ստարտափ է, 

որը մշակել է բլոկչեյնի վրա հիմնված առևտրային հարթակներ հացահատիկի և 

անասունների գնորդների և վաճառողների համար: Հիմնադրվել է անասնապահ 

Դեն Լուֆի կողմից, ընկերությունը նպատակ ունի բարելավել գները և ձեռք բերել 

թափանցիկություն երկու ոլորտներում, որոնք այլապես հայտնի են որպես 

խիստ հարաբերությունների վրա հիմնված և միջնորդների հետ կապակցված: 

Hectare Agritech-ի երկու առևտրային պլատֆորմները` SellMyLivestock և Graindex, 

թույլ են տալիս ֆերմերներին վաճառել իրենց արտադրանքը ուղղակիորեն 

իրենց տնտեսություններից և վճարումներն իրականացնել ընկերության թվային 

վճարային համակարգի ՝ FarmPay- ի միջոցով: 

4. Ստոկհոլմս Լան, Շվեդիայի նորաստեղծ Ignitia-ն անկախ արևադարձային 

եղանակային կանխատեսումային ընկերություն է, որը ծառայում է արևադար-

ձային շրջաններում անբարենպաստ կլիմայական պայմաններում գտնվող գյու-

ղացիներին: Ընկերությունն ապահովում է հիպեր-տեղային եղանակային թար-

                                                            

1 https://industrywired.com/6-best-agritech-startups-transforming-the-agriculture-industry/ 

https://industrywired.com/6-best-agritech-startups-transforming-the-agriculture-industry/
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մացումները SMS-ի միջոցով՝ GPS-ի գտնվելու վայրի հիման վրա: Այն համա-

գործակցում է զարգացման գործակալությունների, ՀԿ-ների, գյուղատնտեսական 

ներդրումների ձեռնարկությունների և բջջային ցանցի օպերատորների հետ` 

փոքրածավալ ֆերմերների համար ճշգրիտ և գտնվելու վայրի հատուկ կանխա-

տեսումներ առաջարկելու և տարածելու համար: Իգնիտիան պնդում է, որ իր 

ծառայությունը հուսալի է 84 %-ով ՝ մինչև երեք քառակուսի կիլոմետր տարա-

ծության վրա: 

Նշված տեխնոլոգիաներից բացի, որպես գյուղատնտեսության վարման նո-

րարարական եղանակ կարող է հանդիսանալ ուղղահայաց գյուղատնտեսու-

թյունը՝ հաշվի առնելով երկիր մոլորակի բնական աճը, սննդամթերքի նկատ-

մամբ պահանջարկի ավելացումը, ռեսուրսների սահմանափակությունը և պա-

րենային անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը: Այս ամենը առաջադրում 

են նոր, արդյունավետ մոտեցումների ներդրում գյուղատնտեսության ոլորտում, 

որոնք ապագայում կհանգեցնեն գյուղատնտեսական նշանակության տարածք-

ների անբավարարության, իսկ մեր պարագայում արդեն իսկ հիմնախնդիրը 

կապված է նաև վերջին ժամանակների իրադարձություններով (ինչպես արդեն 

նշվել է վերևում): 

Ուղղահայաց գյուղատնտեսությունը համարվում է ոչ ավանդական գյուղա-

տնտեսության վարման ինովացիոն եղանակ, մշակաբույսերի աճեցման համար 

վարելահողերը հիմնականում չեն օգտագործվում, արևի կենարար էներգիան, 

լույսն ու ջերմությունը այլևս չեն համարվում դրանց աճեցման անհրաժեշտ և 

բավարար պայման: 

Ուղղահայաց գյուղատնտեսությունը այժմ ներդրվում է ամբողջ աշխարհում: 

Այս տեխնոլոգիան հատուկ մշակված ոռոգման համակարգի շնորհիվ օգտագոր-

ծում է 95 %-ով պակաս ջուր, քան ավանդական ֆերմայում1: 

Վերոնշյալների կիրառումը կարող է թեթևացնել ֆերմերների աշխատանքը 

և բարձրացնել Հայաստանի գյուղատնտեսական արդյունաբերության արդյու-

նավետությունը: Սակայն հարկ է նկատել, որ այս տեխնոլոգիաները կապիտա-

լատար են, և ՀՀ ֆերմերների շրջանում ակնհայտ է ֆինանսավորման աղբյուր-

ների բացակայության խնդիր, որի վերացման համար մեծ դերակատարում 

պետք է ունենա պետությունը: 

Հայաստանում գյուղատնտեսությունը կարող է դառնալ ժամանակակից, 

բարգավաճող, նորարարական, բարձր ավելացրած արժեք ստեղծող: Այն երկրի 

տնտեսական աճի, բնակչության կյանքի որակի բարձրացման, աղքատությունը 

մեղմելու, կայուն և բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի և ձեռնարկատիրա-

կան գործունեության հնարավորությունների ստեղծման մեծ ներուժ ունի:  

Վերը նշվածին հասնելու և գյուղատնտեսության մրցունակությունը բարձ-

րացնելու նպատակով անհրաժեշտ է ներդրումներ կատարել գյուղատնտեսա-

կան ոլորտի թվայնացման ու քարտեզագրման, մեքենայացման, ոռոգման, ջեր-

                                                            

1 https://healthygarden.ru/future 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://healthygarden.ru/future
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մատնային տնտեսությունների, ինչպես նաև հետբերքահավաքային ենթակա-

ռուցվածքների զարգացման ուղղությամբ, ստեղծել նորարարական տեխնոլո-

գիաների ներդրման կառուցակարգեր և իրականացնել թվային գյուղատնտեսու-

թյան ծառայություններ: 
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ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ  

ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻ 

 

ՄԵՐԻ ԳԱԳԻԿԻ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

 
Համառոտագիր: Ժամանակակից աշխարհը հնարավոր չէ պատկերացնել 

ինչպես առանց արդեն գոյություն ունեցող, այնպես էլ ապագա նորարարություն-

ների, որոնք համաշխարհային հանրությանը տանում են դեպի զարգացման 

ավելի բարձր փուլ: Նորարարությունները կարևոր օղակ են դարձել տնտեսու-

թյան բոլոր ոլորտների համար և դարձել են տնտեսական և սոցիալական զար-

գացման հիմնական շարժիչ ուժը: Դրանք ոչ միայն հնարավորություն են ընձե-

ռում ապահովելու բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը, լուծելու սո-

ցիալական և բնապահպանական հիմնախնդիրները, այլև հանդիսանում են 

երկրների աշխարհաքաղաքական, ռազմական և տնտեսական հզորության ու 

անկախության կարևորագույն հիմնաքարեր: Նորարարության զարգացման և 

ինովացիոն տեխնոլոգիաների ստեղծման գործընթացների, դրանց վրա ազդող 
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գործոնների, դրանցում առկա հիմնախնդիրների իմացությունն անհրաժեշտ է 

հիմնավորված պետական քաղաքականության ձևավորման համար, որով կա-

րելի է խուսափել այդ գործունեության ընթացքում առաջացող խոչընդոտներից և 

ապահովել ինովացիոն գործունեության լայն տարածումը: 

Վերջին տասնամյակների իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այն 

երկրները, որոնք ստեղծել են գիտության և տեխնոլոգիայի արագ զարգացման 

մեխանիզմներ և մտել են գիտատեխնիկական հեղափոխության նոր փուլ, ապա-

հովել են տնտեսական և սոցիալական առաջընթացի բարձր տեմպեր:  

Ագրարային ոլորտի նորարարությունն ազդում է արտադրության ցիկլի բո-

լոր ասպեկտների և ամբողջ արժեշղթայի վրա՝ սկսած բուսաբուծությունից, ան-

տառային տնտեսությունից, ձկնորսությունից, անասնապահության արտադրու-

թյունից մինչև վերջնական արտադրանքի կառավարում և շուկայի հասանելիու-

թյուն, ինչով էլ պայմանավորված է տվյալ հետազոտության արդիականությունը:  

Ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրների, այնպես էլ մեր պետության տնտե-

սության զարգացման գործում նորարարությունները համարվում են տնտե-

սության աճի կարևորագույն խթան, և դրանց համակարգերի ստեղծումը պետք է 

համարվի ՀՀ կառավարության առաջնահերթություններից: Առավելապես կա-

րևորվում է նորարարական ներդրումների և տնտեսության իրական հատվածի 

փոխկապակցվածության ակտիվացումը: 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել և վերլուծել ՀՀ ագրարային 

ոլորտում նորարարությունների զարգացման հիմնախնդիրները, բացահայտել 

առանցքային խոչընդոտները, գնահատել ոլորտի նորարարական ներուժը, ինչ-

պես նաև կատարել համապատասխան առաջարկություններ նշված հիմնախնդիր-

ների իրագործման ուղղությունների վերաբերյալ: 

 

Բանալի բառեր. ագրարային ոլորտ, գյուղատնտեսություն, նորարարություն, 

նորարարական զարգացում, հիմնախնդիր, խոչընդոտ, կառավարում, 

նորարարական ներուժ, տեխնոլոգիա: 

 

 

ИННОВАЦИЯ КАК СПОСОБ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

МЕРИ ГАГИКОВНА МАНУЧАРЯН 
Кандидат экономических наук, доцент 

 
Аннотация. Невозможно представить современный мир как без существую-

щих, так и будущих инноваций, выводящих мировое сообщество на более высокую 

ступень развития. Инновации стали мощным звеном во всех секторах экономики, 

основным двигателем экономического и социального развития. Они не только 

дают возможность повысить уровень жизни населения, решать социальные и эко-

логические проблемы, но также являются краеугольными камнями геополитичес-
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кой, военной, экономической мощи и независимости стран. Знание процессов ин-

новационного развития, создания инновационных технологий, факторов, влияю-

щих на них, существующих в них проблем, необходимо для формирования обос-

нованной государственной политики, позволяющей избежать препятствий возни-

кающих при этой деятельности, обеспечить широкое распространение иннова-

ционной деятельности. 

События последних десятилетий показывают, что страны, создавшие меха-

низмы бурного развития науки, техники и вступили в новый этап научно-техни-

ческой революции, обеспечили высокие темпы экономического и социального 

прогресса. 

Сельскохозяйственные инновации затрагивают все аспекты производственного 

цикла и всю цепочку создания ценности, от растениеводства, лесного хозяйства, 

рыболовства, животноводства до управления конечной продукцией и доступа к 

рынкам, от чего и следует актуальность данного исследования. 

Инновации в развитии экономики многих стран мира, а также нашего госу-

дарства считаются важнейшими стимулами экономического роста, создание их 

систем должно считаться одним из приоритетов Правительства Республики Арме-

ния. Взаимосвязь инновационных инвестиций и реального сектора экономики 

имеет первостепенное значение. 

Целью исследования является изучить и проанализировать проблемы разви-

тия инноваций в аграрном секторе Республики Армения, выявить основные пре-

пятствия, оценить инновационный потенциал сектора, а также внести соответст-

вующие предложения по направлении реализации указанных задач. 

 

Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, инновации, инновационное 

развитие, проблема, препятствие, управление, инновационный потенциал, 

технологии. 

 

INNOVATION AS A WAY OF INTENSIVE DEVELOPMENT OF THE 

AGRARIAN SECTOR 

 

MERI GAGIK MANUCHARYAN  
Ph.D. in Economics, Associate Professor 

 

Abstract. It is impossible to imagine the modern world without both existing and 

future innovations, which lead the world community to a higher stage of development. 

Innovations have become a strong link for all sectors of the economy, they have 

become the main driving force of economic and social development. Not only do they 

provide an opportunity to raise the living standards of the population, to solve social 

and environmental problems, but they are also key cornerstones of the countries' 

geopolitical, military-economic power and independence. Knowledge of the processes 

of innovation development, creation of innovative technologies, the factors influencing 
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them, the problems existing in them is necessary for the formation of a well-founded 

state policy, which can avoid obstacles arising during that activity, ensure the wide 

spread of innovation activities.  

The events of the last decades show that the countries that have created the 

mechanisms of rapid development of science, technology and entered a new stage of 

the scientific and technological revolution, have ensured high rates of economic and 

social progress. 

Agricultural innovation affects all aspects of the production cycle and the entire 

value chain, from crop production, forestry, fisheries, livestock, to end product 

management and market access, which is why this study is relevant. 

Innovations in the economic development of many countries of the world, as well 

as of our state, are considered to be the most important stimulus for economic growth; 

the creation of their systems should be considered one of the priorities of the 

Government of the Republic of Armenia. The relationship between innovative 

investment and the real sector of the economy is of paramount importance. 

The aim of the research is to study and to analyze the problems of development of 

innovations in the agricultural sector of the Republic of Armenia, to identify the key 

obstacles, to evaluate the innovative potential of the sphere, as well as to make relevant 

proposals on the directions of implementation of the mentioned problems. 

 

Keywords: agrarian sector, agriculture, innovation, innovative development, problem, 

obstacle, management, innovative potential, technology. 
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Տնտեսագիտության թեկնածու 
 

Հոդվածը ստացվել է՝18.03.2021, գրախոսվել է՝ 12.05.2021 

 

Ներածություն  

Գյուղատնտեսությունը մարդկային գործունեության ամենառիսկային տե-

սակներից է, քանի որ իրենից ներկայացնում գործունեություն բաց երկնքի տակ 

և ենթարկվում է բազմաթիվ ռիսկերի ազդեցությանը։ Միևնույն ժամանակ գյու-

ղատնտեսությունը տնտեսության ամենակարևոր ճյուղերից է, որը բնակչու-

թյանն ապահովում է պարենով, իսկ վերամշակող ձեռնարկություններին՝ հում-

քով։ Գյուղական համայնքներում ապրում են բազմաթիվ մարդիկ, որոնց եկա-

մուտի հիմնական աղբյուրը գյուղատնտեսությունն է։ Հաշվի առնելով այս ոլորտի 

կարևորությունը և առանձնահատկությունները՝ անհրաժեշտություն է առաջա-

նում կիրառել այնպիսի գործիքներ և մոտեցումներ, որոնք կնպաստեն ոլորտի 

կայուն զարգացմանը։ Այս նպատակին հասնելու ուղիներից է նորարարությունը 

և, մասնավորապես, թվայնացումը։ Նորարարությունը տնտեսության բոլոր ճյու-

ղերը միմյանց կապող, միևնույն ժամանակ տնտեսական և սոցիալական զար-

գացումն ապահովող շարժիչ ուժ է։ Նորարարական գործիքները ոչ միայն բնակ-

չության կենսամակարդակը բարձրացնելու, սոցիալական և շրջակա միջավայրի 

հետ կապված խնդիրներ լուծելու միջոց են, այլև երկրների աշխարհագրական, 

ռազմական, տնտեսական ուժն են հանդիսանում, որոնցով պայմանավորված է 

նաև երկրի անկախության և ազատության աստիճանը։ Նորարարական զար-

գացման, նորարարական տեխնոլոգիաների ստեղծման, դրանց վրա ազդող գոր-

ծոնների, ինչպես նաև պետական քաղաքականության մշակման հետ կապված 

խնդիրների վերաբերյալ գիտելիքները հնարավորություն են տալիս վերացնել 

այն խոչընդոտները, որոնք կապված են նորարարական գործընթացների տա-

րածման հետ1։ Ներկայումս, հատկապես զարգացած երկրներում, թվայնացումը 

ներթափանցել է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտները։ Երկրները, 

որոնք արագ ներգրավվում են թվային գործընթացներում, ավելի ճկուն են դառ-

նում և կարողանում են ավելի արագ և արդյունավետ ձևով դիմակայել գլոբալ 

փոփոխություններին։ Թվայնացման հիմքը թվային տեխնոլոգիաներն են, որոնց 

ծավալներն է՛լ ավելի են մեծացել հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում։ 

Թվայնացումը տնտեսության թվային ձևափոխման ընդհանրական հասկացու-

                                                            

1  M. Manucharyan, The development of innovative economy in Armenia: Trends and problems, Greater 

Eurasia: Development, Security, Cooperation. Yearbook, Issue 4., Part 1 / RAS. INION. Dept. scientific. 

cooperation; Resp. ed. V. I. Gerasimov. М., 2021, 739 p., p. 480. 

http://rkpr.inion.ru/files/download/100068610/100068610.doc?1613721292296 

http://rkpr.inion.ru/files/download/100068610/100068610.doc?1613721292296
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թյուն է։ Վերջին տարիներին տարբեր թվային տեխնոլոգիաներ (շարժական 

ինտերնետ, արհեստական բանականություն, իրերի ինտերնետ և այլն) մեծ զար-

գացում են ապրել և, բացի մասնագետների կողմից կիրառումից, անցում են կա-

տարել մարդկանց առօրեական կյանք։ Թվային փոփոխությունն իրենից ներկա-

յացնում է տնտեսության և հասարակության արմատական փոփոխություն։ Այս 

փոփոխությունը սկսվել է 1990-ականներին ինտերնետի և առաջադեմ ծառա-

յությունների հետ միասին։ Թվայնացումը մեծ թափ հավաքեց 1990-ականների 

վերջին, ինչը պայմանավորված է ինտերնետ կապի տարածման հետ։ Դրանից 

հետո ի հայտ եկավ գերարագ ինտերնետը, և շարժական տվյալների հասա-

նելիությունը մեծացավ։ Հետագայում գերարագ ինտերնետը (5G) իրերի ինտեր-

նետի և արհեստական բանականության հետ միասին կդարձնեն ռոբոտների կի-

րառելությունն է՛լ ավելի տարածված։ Թվայնացումն արմատապես կձևափոխի 

ամբողջ տնտեսությունը1։ Չնայած այն հանգամանքին, որ տարիների ընթացքում 

ՀՆԱ-ի կառուցվածքում գյուղատնտեսության մասնաբաժինը բավականին նվա-

զել է ՀՀ-ում (1993 թ.՝ 48.2 %, իսկ 2019 թ.՝ ընդամենը 18.2 %), այնուամենայնիվ 

գյուղատնտեսությունը շարունակում է մնալ ՀՀ տնտեսության կարևոր և ռազ-

մավարական նշանակություն ունեցող ոլորտներից մեկը։ Միևնույն ժամանակ ՀՀ 

գյուղատնտեսությունում առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են 

ոլորտի զարգացմանը։ Այդ խնդիրներից կարելի է առանձնացնել հետևյալները.  

 չմշակվող հողերի մեծ տեսակարար կշիռը, 

 մեկ գյուղացիական տնտեսությանը բաժին ընկնող փոքր հողակտորները, 

 առևտրային սահմանափակ հնարավորությունները և տրանսպորտային 

բարձր ծախսերը, 

 ոռոգման համակարգի անկատարությունը, 

 գյուղատնտեսության մեքենայացման ցածր մակարդակը, 

 գյուղական բնակավայրերում գործազրկության բարձր մակարդակը և աշ-

խատանքային սահմանափակ հնարավորությունները, 

 ծերացող և նվազող բնակչության մեծ թիվը գյուղական համայնքներում,  

 ոլորտում ներդրումների ցածր մակարդակը, 

 գյուղատնտեսության ոլորտի անկատար իրավաօրենսդրական դաշտը, 

 ագրարային ոլորտի վերաբերյալ հավաստի և ամբողջական տեղեկատվու-

թյան պակասը, 

 նորագույն տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ֆերմերների տեղեկացվածության 

ցածր մակարդակը և այլն։ 

Պետք է նշել, որ գյուղատնտեսության ոլորտը բախվում է նաև այնպիսի գլո-

բալ մարտահրավերների, ինչպիսիք են՝ տարերային աղետների աճը, կենսա-

բազմազանության կորուստը, կլիմայի փոփոխությունը և այլն։ Թվային գյուղա-

տնտեսությունը նպաստում է լոկալ և գլոբալ խնդիրների արդյունավետ լուծ-

մանը: Ներկայումս ՀՀ-ում գործում են որոշ տնտեսություններ, մասնավորապես 

                                                            

1 https://innolytics-innovation.com/what-is-digitalization/ 
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ջերմատներ, որոնց հիմքում թվային տեխնոլոգիաներն են1: Միևնույն ժամանակ 

պետք է նշել, որ դրանց թիվը շատ փոքր է, և անհրաժեշտ է ինտենսիվ աշխա-

տանքներ տանել ՀՀ-ում թվային գյուղատնտեսությունն ավելի մասսայական 

դարձնելու համար: 

 
Գրականության ակնարկ 

Թվային գյուղատնտեսության կարևորությունը, սկզբունքները և առանձնա-

հատկություններն ավելի լավ պատկերացնելու համար անհրաժեշտ է ուսում-

նասիրել այս ուղղությամբ տարբեր հետազոտողների և փորձագետների աշխա-

տությունները, որին անդրադարձել եմ իմ նախորդ հոդվածներից մեկում2։ Պա-

րենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) փորձագետները նշում 

են, որ թվային գյուղատնտեսությունն ավելի մեծ հնարավորություններ է ընձեռում 

հասնելու ավելի կայուն գյուղատնտեսության՝ թե՛ տնտեսական, թե՛ միջավայ-

րային և թե՛ սոցիալական առումներով3։ Իսկ ահա Տնտեսական համագործակ-

ցության և զարգացման կազմակերպության (ՏԶՀԿ) մասնագետները գտնում են, 

որ թվային տեխնոլոգիաները՝ ինտերնետը, շարժական տեխնոլոգիաները և 

սարքավորումները, թվային վերլուծությունները, արհեստական բանականու-

թյունը, թվայնացված ծառայությունները և հավելվածները, ամբողջությամբ փո-

խում են գյուղատնտեսությունը և պարենային համակարգը4։ Ըստ Եվրոպական 

Միության (ԵՄ) փորձագետների՝ թվային տեխնոլոգիաները հնարավորություն 

ունեն հեղաշրջելու գյուղատնտեսության ոլորտը՝ օգնելով ֆերմերներին աշխա-

տել ավելի ճշգրիտ, արդյունավետ և կայուն։ Թվայնացման վրա հիմնված առա-

ջարկությունները կարող են նպաստել էլ ավելի արդյունավետ որոշումների կա-

յացմանը, ձեռք բերել նոր փորձառություն, բարելավել շրջակա միջավայրը, 

դարձնել գյուղատնտեսական աշխատանքն ավելի գրավիչ երիտասարդների 

համար։ Թվային տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս սպառողներին 

էլ ավելի տեղեկացված լինել այն մասին, թե ինչպես է իրենց սնունդը ար-

տադրվում5։ Թվային գյուղատնտեսությունը թվային տեխնոլոգիաների անխա-

փան ինտեգրումն է բուսաբուծության, անասնաբուծության ճյուղերում և այլ 

գործընթացներում կառավարումն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար։ 

Ֆերմերներին թվային գյուղատնտեսությունը հնարավորություն է տալիս ընդ-

լայնել արտադրությունը, երկար ժամանակահատվածում նվազեցնել ծախսերը և 

                                                            

1  https://www.facebook.com/lurer1tv/videos/476084683491524 
2  G. Voskanyan, Digital Agriculture and the Analysis of Its Implementation Work in Armenia, TOPICAL 

ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Collection of articles of the XVII International 

Scientific and Practical Conference, Held on March 5, 2021 in Penza,  p. 234, https://naukaip.ru/wp-

content/uploads/2021/03/MK-1030.pdf 
3  http://www.fao.org/digital-agriculture/digital-portfolio/en/ 
4  https://www.oecd.org/agriculture/topics/technology-and-digital-agriculture/ 
5  Europeon Commission, Agriresearch factsheet, Digital transformation in agriculture abd rural are-as, 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/agriculture-forestry-and-rural-

areas/digital-transformation-agriculture-and-rural-areas_en   

https://www.facebook.com/lurer1tv/videos/476084683491524
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/03/MK-1030.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/03/MK-1030.pdf
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կանխել ռիսկերը։ Գյուղատնտեսության մասնագետները թվայնացումը դիտում 

են որպես տվյալների հավաքագրման գործիք, որն ունի տվյալների հավաքա-

գրման և վերլուծության կատարելագործման հնարավորություն՝ ընդլայնելով 

կանխատեսող հնարավորությունները, երբ խոսքը վերաբերվում է բերքի կա-

ռավարմանը, կենդանիների վարքին և արտադրությանը: Ագրոտեխնոլոգիական 

կազմակերպությունների համար թվային գյուղատնտեսությունը «պարգև» է, 

քանի որ այս ոլորտը աստիճանաբար մղվում է դեպի ավտոմատացում և թվային 

տեխնոլոգիաների օգտագործում։ Այսպիսով, գյուղատնտեսության թվայնացումն 

օգնում է հասնելու գյուղատնտեսության հիմնական նպատակներին, բարձրաց-

նելու ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլև ամբողջ արժեշղթայի արդյունավե-

տությունը, գյուղատնտեսական աշխատանքն ավելի գրավիչ դարձնելու երիտա-

սարդների համար, լուծելու գյուղական բնակավայրերում ծերացող բնակչության 

խնդիրը, բարձրացնելու բուսաբուծության և անասնաբուծության ճյուղերի ար-

տադրողականությունը, ագրարարային ոլորտի վերաբերյալ ունենալու ավելի 

ամբողջական և հավաստի տեղեկություններ։ 

  

Հետազոտության նպատակը 

Սույն հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել և ներկայացնել թվային 

գյուղատնտեսության նշանակությունն ու առավելությունները, առանձնահատ-

կությունները, ինչպես նաև կիրառման հնարավորությունները և ուղիները ՀՀ-ում։ 

  

Մեթոդները  

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են վիճակագրական, վերլուծական, 

տրամաբանական և համեմատական մեթոդները: Թվային տնտեսությունը շա-

րունակում է զարգանալ մեծ արագությամբ, որն ընթանում է գործնականում 

ամեն ինչի մասին մեքենայորեն ընթերցվող զանգվածային քանակի տեղեկատ-

վության (թվային տվյալների) հավաքագրման, օգտագործման և վերլուծության 

միջոցով: Թվային տվյալները հավաքագրվում են անձնական, սոցիալական, բիզ-

նես գործընթացներից և տարբեր թվային հարթակներից։ Իրերի ինտերնետի տա-

րածման հետ մեկտեղ ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են օգտվում համացանցից։ 

Տվյալների հավաքագրման և օգտագործման քաղաքականության հետևանքները 

մեծապես կախված են տվյալների տեսակից՝ անձնական թե ոչ անձնական, 

մասնավոր թե պետական, առևտրային թե պետական նպատակներով, կամավոր 

թե պարտադիր, զգայուն թե ոչ զգայուն։ Արժեք ստեղծվում է այն դեպքում, երբ 

այդ տվյալները ձևափոխվում են թվային բանականության և օգտագործվում են 

առևտրային նպատակներով։ Հարթակները հանդիսանում են թվայնացման երկ-

րորդ շարժիչ ուժը։ Անցած տասնամյակում բազմաթիվ հարթակներ ի հայտ 

եկան ամբողջ աշխարհում, որոնք օգտագործում են տվյալների վրա հիմնված 

բիզնես մոդելներ՝ դրանով խաթարելով գոյություն ունեցող արդյունաբերություն-

ները։ Թվային հարթակները մեխանիզմներ են տրամադրում տարբեր մասնա-

կիցներին օնլայն գործունեություն ծավալելու համար։ Ներկայումս, աշխարհը 

բնութագրվում է թերզարգացած և գերթվայնացված երկրների միջև առկա բա-



174 

ցով։ Օրինակ՝ թերզարգացած երկրներում 5 մարդուց միայն 1-ն է օգտագործում 

ինտերնետ, մինչդեռ զարգացած երկրներում՝ 5-ից 4-ը։ Սա թվային բաժանման 

միայն մեկ ասպեկտն է։ Այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են, օրինակ, թվային տվյալ-

ների և սահմանային տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները, 

բացը զգալիորեն ավելի մեծ է։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է հաշվի առնել, 

թե ինչ ազդեցություն կունենա թվային այս հեղափոխությունը զարգացող 

երկրների վրա արժեքի ստեղծման և գրավման տեսանկյունից, և ինչ պետք է 

անել ստատուս քվոն բարելավելու համար։ Թվային տնտեսության տնտեսական 

աշխարհագրությունը ևս չի սահմանափակվում ավանդական հյուսիս-հարավ 

բաժանումով։ Այն հետևողականորեն ղեկավարվում է մեկ զարգացած (ԱՄՆ) և 

մեկ զարգացող (Չինաստան) երկրի կողմից1։  

 

Քննարկում  

Գյուղատնտեսության ոլորտում մի քանի հասկացություններ են ի հայտ եկել 

գյուղատնտեսական արտադրական համակարգերում, արժեշղթաներում և պա-

րենային համակարգում թվայնացման տարբեր ձևերը արտահայտելու համար։ 

Դրանցից են Խելացի գյուղատնտեսությունը, Ճշգրիտ գյուղատնտեսությունը, 

Որոշող գյուղատնտեսությունը, Թվային գյուղատնտեսությունը, Գյուղատնտե-

սություն 4.0 և այլն։ Անկախ օգտագործվող հասկացությունից՝ թվայնացումը են-

թադրում է կառավարման խնդիրների կենտրոնացում տարբեր տեսակի տվյալ-

ների վրա (տեղադիրքի, եղանակային, վարքագծային, ֆիտոսանիտարական 

կարգավիճակի, սպառման, էներգիայի օգտագործման, գների և տնտեսական 

տեղեկատվության և այլն)՝ օգտագործելով սենսորներ, մեքենաներ, դրոններ և 

արբանյակներ կենդանիներին, հողը, ջուրը, մշակաբույսերը և մարդկանց վե-

րահսկելու համար։ Հավաքագրված տվյալները օգտագործվում են անցյալը մեկ-

նաբանելու և ապագան կանխատեսելու համար, որպեսզի կայացվեն ավելի 

ճշգրիտ որոշումներ։ Այդ իսկ պատճառով ենթադրվում է ապահովել գյուղա-

տնտեսական արտադրության համակարգերի, արժեշղթաների և պարենային 

համակարգերի տեխնիկական օպտիմալացում։ Կա պնդում այն մասին, որ 

թվայնացումը կարող է օգնել լուծելու գյուղատնտեսության ոլորտի սոցիալական 

խնդիրները, ներառյալ սննդի ծագումն ու հետևելիությունը, կենդանիների վար-

քը և տարբեր գյուղատնտեսական աշխատանքների՝ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունը: Սպասվում է նաև, որ թվայնացումը կնպաստի գիտելիքների 

փոխանակմանը և ուսուցմանը։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում մի-

ջազգայնորեն թվային տեխնոլոգիաների ներգրավումն առավել տարածված է 

բուսաբուծության, քան անասնաբուծության ճյուղում2։ Այսպիսով, կարող ենք 

                                                            

1  Digital economy report, 2019, value creation and capture: implications for developing countries, United 

Nations, 172 p., p. 15-16  https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf  
2  Laurens Klerkx, Emma Jakku, Pierre Labarthe; A review of social science on digital agriculture, smart 

farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda; NJAS - Wageningen 

Journal of Life Sciences 90–91, November  2019, 16 p., p. 1-2, 

https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf
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նշել, որ թվային գյուղատնտեսության համար անհրաժեշտ է ունենալ գյուղա-

տնտեսական գործընթացների վերաբերյալ ամբողջական, երկարաժամկետ և 

հավաստի տեղեկություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս մշակել թվա-

յին տեխնոլոգիաներ ոլորտի համար։ 

Խելացի գյուղատնտեսությունն իրենից ներկայացնում է գյուղատնտեսության 

ոլորտում ՏՀՏ-ների կիրառում։ ՏՀՏ տեխնոլոգիաների միջոցով հավաքագրված և 

վերլուծված տվյալները նպաստում են է՛լ ավելի արդյունավետ արտադրական 

գործընթացների կազմակերպմանը։ Բլոկշղթան համակարգչային տեխնոլոգիա 

է, որը թույլ է տալիս գործարքների կառավարման համար տվյալների բազայի 

ստեղծում, որը կարող է բաժանվել ցանցի մի քանի դերակատարների (հանգույց-

ների) միջև: Տեղեկատվությունը կառուցված է բլոկների մեջ (պարունակում է 

բազմաթիվ գործարքներ), որոնք փոխկապակցված են միմյանց հետ ինչպես 

շղթայում1։ ԵՄ-ի փորձագետները գտնում են, որ գյուղատնտեսությունում ավելի 

շատ պետք է կիրառվեն արբանյակային պատկերներ, գյուղատնտեսական ռո-

բոտներ, տվյալների հավաքագրման համար սենսորային հանգույցներ և անօդա-

չու թռչող սարքեր (ԱԹՍ): Այս մասին նշված է 2019 թվականի ապրիլին ԵՄ 24 

երկրների կողմից ստորագրված «Եվրոպական գյուղատնտեսության և գյուղա-

կան բնակավայրերի խելացի և կայուն թվային ապագա» համագործակցության 

մասին հռչակագրում: Մեր օրերում խելացի գյուղատնտեսությունը ծախսերը 

նվազեցնելու համար արագորեն օգտվում է գյուղատնտեսական պրակտիկայի 

բարելավման վերջին տեխնոլոգիական նվաճումներից։ Օրինակ՝ գյուղատնտե-

սական սարքավորումների վարձակալական ծրագրերը, ինչպիսին է «Տրինգոն» 

Հնդկաստանում, հնարավորություն են տալիս գյուղատնտեսության մեքենայաց-

ման գործընթացը կազմակերպել ավելի շահավետ ծախսերով։ Այսպիսի նախա-

ձեռնությունները ընդլայնում են խելացի գյուղատնտեսության ընդգրկվածությունը 

ցածր եկամուտ ունեցող տարածքներում։ Իսկ ահա ֆրանսիական «Կարնոթ» 

ընկերությունը տրամադրում է վեբ-ծառայություններ և ծրագրային լուծումներ՝ 

ավանդական սարքավորումները խելացի գյուղատնտեսության փոխակերպելու 

համար։ «Կարնոթ»-ը վաճառում է կառավարման միավոր, որը տեղադրվում է 

գյուղատնտեսական մեքենաների վրա` հնարավորություն տալով հավաքագրել 

և փոխանակել տվյալներ, ինչպես նաև որոշել աշխարհագրական դիրքը: Այնու-

հետև հավաքագրված տվյալները կարող են օգտագործվել առցանց ծառայու-

թյունների միջոցով, ինչպիսին, օրինակ, api-agro-ն է, որը տրամադրում է ան-

վտանգ հարթակ տվյալների փոխանակման համար։ Հասանելի տվյալները կա-

րող են մուտքագրվել և օգտագործվել տաբեր կառավարման համակարգերում՝ 

                                                                                                                                                                     

https://www.researchgate.net/publication/337367208_A_review_of_social_science_on_digital_agricultu

re_smart_farming_and_agriculture_40_New_contributions_and_a_future_research_agenda 
1  Donatelli, M. and M. Pisante (2019), “Digital Agriculture and the Agridigit project, Italy: Contribution to 

the OECD TIP Digital and Open Innovation project”., 16 p., p. 8, 

http://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/system/files/imce/Agridig

it_Italy_TIPDigitalCaseStudy2019_2/index.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/337367208_A_review_of_social_science_on_digital_agriculture_smart_farming_and_agriculture_40_New_contributions_and_a_future_research_agenda
https://www.researchgate.net/publication/337367208_A_review_of_social_science_on_digital_agriculture_smart_farming_and_agriculture_40_New_contributions_and_a_future_research_agenda
http://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/system/files/imce/Agridigit_Italy_TIPDigitalCaseStudy2019_2/index.pdf
http://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/system/files/imce/Agridigit_Italy_TIPDigitalCaseStudy2019_2/index.pdf
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առաջարկելով ֆերմերներին արժեքավոր շտեմարան։ «Տարանիս»-ն առաջար-

կում է հարթակ, որն օգտագործում է անօդաչու և արբանյակային պատկերներ 

արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների հետ միասին, որը տրամադ-

րում է Որոշումների աջակցության համակարգ «Խելացի գյուղատնտեսության» 

հավելվածների համար։ Գյուղատնտեսության թվայնացման ուղղությամբ պետք 

է մշակվի ակտիվ պետական աջակցության քաղաքականություն, առանց որի 

դժվար կլինի խոսել զարգացած թվային գյուղատնտեսության մասին։ 

Չնայած Եվրոպան թվային գյուղատնտեսության առաջատարներից է, այ-

նուամենայնիվ Եվրոպայի որոշ մասերում այն այնքան էլ զարգացած և տարած-

ված չէ։ Քանի որ գյուղատնտեսությունն ավելի ու ավելի է դառնում գիտելիքա-

հենք, հատուկ վայրերին և պայմաններին հարմարեցված ժամանակին և ճշգրիտ 

տեղեկատվության հասանելիությունը կարևոր նշանակություն ունի գյուղա-

տնտեսական արտադրության արդյունավետությունը բարձրացնելու և ֆերմեր-

ներին օգնելու համար: Էլեկտրոնային գյուղատնտեսությունը կենտրոնացած է 

գյուղատնտեսական ոլորտում ՏՀՏ նորարարական մեթոդների նախագծման, 

մշակման և կիրառման վրա։ Թվայնացման գործընթացը արդյունավետ կազմա-

կերպելու համար շատ կարևոր է ազգային էլեկտրոնային գյուղատնտեսության 

ռազմավարության առկայությունը, որը հայտնի է նաև որպես թվային գյու-

ղատնտեսություն: Պետք է նշել, որ շատ երկրներ դեռ չեն մշակել գյուղատնտե-

սության ոլորտի իրենց թվային ազգային ռազմավարությունը։ Էլեկտրոնային 

գյուղատնտեսության ռազմավարությունները կօգնեն ռացիոնալացնելու ֆինան-

սական և մարդկային կապիտալը, բացահայտելու գյուղատնտեսության ոլորտի 

ՏՀՏ հնարավորություններն ու հաղթահարելու մարտահրավերները, առաջաց-

նելու եկամուտների նոր հոսքեր և բարելավելու մարդկանց կյանքը գյուղական 

համայնքներում: Ապացուցվել է, որ դրանք կարևոր նշանակություն ունեն առող-

ջապահության, կրթության, ֆինանսների և առևտրի ոլորտներում։ Ֆերմերների 

մակարդակում ՏՀՏ-ները կարող են օգնել կառավարելու գյուղատնտեսական 

գործընթացները և ֆունկցիաները՝ հավաքագրելով, մշակելով, պահեստավորե-

լով և տարածելով տեղեկատվությունը։ Գյուղատնտեսության կառավարման 

տեղեկատվական համակարգերը բարդ համակարգեր են, որոնք աջակցում են 

գյուղատնտեսական գործընթացների կառավարմանը՝ նվազեցնելով արտադրա-

կան ծախսերը, պահպանելով արտադրանքի որակը և անվտանգությունը: Որոշ 

ֆերմերներ և գյուղացիական խորհրդատուներ փորձարկել և արդեն օգտագոր-

ծում են այսօր առկա բազմաթիվ առցանց հաղորդակցման ուղիները, որոնք 

ժամանակի ընթացքում է՛լ ավելի մեծ կիրառելիություն կունենան։ Բջջային 

հավելվածներն ու վեբ-գործիքներն աջակցում են գյուղատնտեսական արտադ-

րանքի ուղղակի վաճառքին և առաքմանը սպառողներին1։  

Ցանկացած երկրում, այդ թվում և ՀՀ-ում համապատասխան պայմանների և 

միջավայրի առկայությունը շատ կարևոր է թվային տնտեսության և մասնա-

                                                            

1  Status of Digital Agriculture in 18 countries of Europe and Central Asia, ITU and FAO. 2020. Geneva, 

Switzerland. 102 p., p. 2-7, http://www.fao.org/documents/card/ru/c/ca9578en/ 

http://www.fao.org/documents/card/ru/c/ca9578en/
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վորապես թվային գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Այս տեսանկյունից 

ՀՀ-ի առավելությունը նախ և առաջ բարձրորակ բջջային կապն է, որը բնորոշ-

վում է բջջային հզոր աշխարհագրական ծածկույթով, բջջային հեռախոսի օգտա-

գործման գրեթե համընդհանուր մակարդակով և բջջային ինտերնետ կապի 

հասանելիության շատ բարձր մակարդակով։ Երկրորդ՝ Հայաստանն ունի փոքր, 

բայց խիստ փորձառու ՏՀՏ և տեխնոլոգիական ոլորտ, որը գործում է ինչպես տե-

ղական ստարտափերի, այնպես էլ Մայքրոսոֆթի նման միջազգային հսկա տեխ-

նոլոգիական կազմակերպության մակարդակում։ Երրորդ՝ Հայաստանը մեծ 

առաջնահերթություն է տվել ՏՀՏ ոլորտին և թվայնացմանը՝ որպես երկրի 

համընդհանուր զարգացման ռազմավարության բաղադրիչի։ Ուստի թվային 

գյուղատնտեսության մեջ կատարվող ցանկացած ներդրում զուգահեռ աջակցու-

թյուն կստանա նաև տնտեսության այլ ոլորտներից։ Եվ, ի վերջո, Հայաստանը 

կարող է հպարտանալ տնտեսության այլ ոլորտներում կիրառվող էլեկտրոնային 

կառավարման դրական փորձով, ինչպես, օրինակ, հաջողված էլեկտրոնային 

բիզնես-ռեգիստրը և էլեկտրոնային առողջապահության ազգային հարթակը, 

որոնք լավ նախադրյալներ են գյուղատնտեսության համար1։ 

Հայաստանի կառավարությունը 2008 թ. առաջին անգամ որոշում կայացրեց 

ինտեգրվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և օգտագործել նորարարու-

թյունները պետական հատվածում, որպեսզի բարելավի պետական ծառայու-

թյունների որակը և բարձրացնի դրանց արդյունավետությունը։ 2010 թ. ՀՀ կառա-

վարությունը ներկայացրեց www.e-gov.am էլեկտրոնային կառավարման հար-

թակը, որի նպատակն է էլեկտրոնային կառավարման գործիքները և տվյալները 

հասանելի դարձնել մեկ վայրում և ապահովել համապատասխան միջավայր 

դրանց օգտագործման համար։ Իսկ 2010 թ. հաստատվեց Հայաստանում էլեկտրո-

նային հասարակության զարգացման մասին հայեցակարգը։ 2014 թ. հաստատվեց 

Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարությունը, որի նպատակն էր բարե-

լավել պետական ծառայությունների որակը և լուծել այլ խնդիրներ2։ 

Համապատասխան իրավական դաշտի առկայությունը ևս շատ կարևոր է 

թվային գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Այս հարցի հետ կապված՝ 

տարբեր երկրներում կիրառվում է հետևյալ երեք մոտեցումներից մեկը.  

 թվային գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է թվային ռազմավարության 

բաղկացուցիչ մասը, 

 թվային գյուղատնտեսությունը հանդիսանում գյուղատնտեսության ռազմա-

վարության բաղկացուցիչ մասը, 

                                                            

1  Strategy of the main directions ensuring the economic development of the agricultural sector of the 

Republic of Armenia for 2020-2030, 2019, 102 p., p. 77-78, 

https://mineconomy.am/media/10030/Razmavarutyun.pdf 
2  Status of Digital Agriculture in 18 countries of Europe and Central Asia, ITU and FAO. 2020. Geneva, 

Switzerland. 102 p., p. 11-12. 

http://www.fao.org/documents/card/ru/c/ca9578en/ 

http://www.e-gov.am/
https://mineconomy.am/media/10030/Razmavarutyun.pdf
http://www.fao.org/documents/card/ru/c/ca9578en/
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 առկա է էլեկտրոնային գյուղատնտեսության կամ թվային գյուղատնտեսության 

ռազմավարություն։  

2021 թ. փետրվարի 17-ին ուժի մեջ մտավ «Հայաստանի թվայնացման ռազ-

մավարությանը, ռազմավարության միջոցառումների ծրագրին և արդյունքային 

ցուցանիշներին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը։ 

Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությունը նպատակ ունի ապահովել կա-

ռավարության, տնտեսության և հասարակության թվային փոխակեպումը։ Թվա-

յին փոխակերպման ռազմավարությունն ուղղված է միասնական հենքի, թվայ-

նացման գործընթացին ներկայացվող պահանջների և խնդիրների լուծման ընդ-

հանրական մոտեցումների միջոցով թվայնացման թիրախային նպատակների 

իրականացմանը: Ռազմավարությունը նախատեսում է ընթացիկ գործող թվա-

յին համակարգերի գործառնական հնարավորությունների ավելացում, արդիա-

կանացում և ինտեգրում միասնական թվային հարթակների միջոցով1։ 

2019 թ. դեկտեմբերին հաստատվեց «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտե-

սական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվա-

կանների ռազմավարությունը», որով սահմանված է գյուղատնտեսության ռազ-

մավարության թվային և նորարարական չորս բաղադրիչ.  

 ներդրումների իրականացում թվային գյուղատնտեսության ազգային հար-

թակներում և թվայնացման նախաձեռնություններում, 

 գյուղատնտեսության ոլորտում առավել լայնամասշտաբ (ոչ թվային) նորա-

մուծությունների խթանում և դրանց ներդրում, 

 կառավարության գյուղատնտեսական համակարգերի թվայնացում և նախա-

րարության թվային և նորարարական կարողությունների զարգացում, 

 գյուղացիների և կրթական համակարգի կարողությունների զարգացում թվա-

յին գյուղատնտեսության և նորամուծությունների ոլորտում2։ 

 

Արդյունքները 

ՀՀ-ում թվային գյուղատնտեսության ուղղությամբ իրականացվող աշխա-

տանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով առաջարկվում է.  

 ստեղծել համագործակցության միջավայր, որտեղ ակտիվ մասնակցություն 

կունենան ՀՀ կառավարությունը, գիտակրթական ինստիտուտները, միջազ-

գային դոնոր կազմակերպությունները, ՏՏ ընկերությունները և, իհարկե, 

ֆերմերները։ Այս միջավայրի ստեղծման գործառույթը պետք է ստանձնի ՀՀ 

Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ 

 Բարձրացնել ֆերմերների տեղեկացվածության մակարդակը թվային գյուղա-

                                                            

1  Decision of the Government of the Republic of Armenia “On the Approval of the Digital Strategy of 

Armenia, the Strategic Measures Program and Outcome Indicators”, 2021, 28 p.,   p. 8 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=149957  
2  Strategy of the main directions ensuring the economic development of the agricultural sector of the 

Republic of Armenia for 2020-2030, 2019, 102 p., p. 80-85 

https://mineconomy.am/media/10030/Razmavarutyun.pdf 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=149957
https://mineconomy.am/media/10030/Razmavarutyun.pdf
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տնտեսության վերաբերյալ, ինչպես նաև հզորացնել նրանց կարողություն-

ները թվային տեխնոլոգիաներից օգտվելու ուղղությամբ։ Դրա համար 

անհրաժեշտ է կազմակերպել թրեյնինգներ, թվային գյուղատնտեսության վե-

րաբերյալ պատրաստել տեղեկատվական թերթիկներ, հեռուստա- և ռադիո-

հաղորդումներ։ Այս գործառույթը պետք իրականացնի ՀՀ էկոնոմիկայի նա-

խարարության գյուղատնտեսության խորհրդատվության, նորարարության և 

մոնիթորինգի վարչությունը։ 

 Մշակել պետական աջակցության ծրագրեր, որոնք ուղղված կլինեն թվային 

գյուղատնտեսության զարգացմանն ու տարածմանը։ 

 Մրցութային կարգով ընտրել ՏՏ ընկերություն, որը կմշակի հեռախոսային 

հավելվածներ, որոնք կօգնեն ֆերմերներին՝ ստանալու ագրո-օդերևույթա-

բանական տեղեկություններ, հետևելու մշակաբույսերի աճի և զարգացման 

փուլերին, ձեռք բերելու  ֆինանսական ծառայություններ և ալն։ 

 

Գիտական նորույթը 

Հոդվածի գիտական նորույթը կայանում է նրանում, որ թվային գյուղա-

տնտեսության ուղղությամբ ներկայացվել է առաջարկությունների փաթեթ, որի 

իրագործումը կնպաստի ինչպես ագրարային ոլորտի, այնպես էլ ՀՀ-ում թվային 

տնտեսության արդյունավետության բարձրացմանը։ 

 

Եզրակացություն 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թվային տնտեսությունը և, 

մասնավորապես, թվային գյուղատնտեսությունը հանդիսանում են 21-րդ դարի 

պահանջներից մեկը, և հատկապես զարգացող երկրները պետք է մեծ աշխա-

տանքներ տանեն այս ուղղությամբ գլոբալ տնտեսությանը համահունչ լինելու 

համար: Թվայնացումը  գյուղատնտեսության զարգացման շարժիչ ուժն է, որի 

համար ՀՀ-ում առկա են բարենպաստ պայմաններ և միջավայր։  
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ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 
 

ԳՈՀԱՐ ՎԱԶԳԵՆԻ ՈՍԿԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու  

 

Համառոտագիր: Հոդվածի նպատակն է հիմնավորել ՀՀ-ում թվային գյուղա-

տնտեսության ձևավորման անհրաժեշտությունը և ներկայացնել առաջարկու-

թյուններ այս ոլորտում իրականացվող աշխատանքների կատարելագործման 

ուղղությամբ: Դրված նպատակին հասնելու համար ուսումնասիրվել են գյուղա-

տնտեսությանը սպառնացող լոկալ և գլոբալ ռիսկերը, ինչպես նաև թվայնացման 

վրա ազդող գործոնները։ Ներկայացվել է նորարարության, մասնավորապես, 

թվայնացման միջոցով այդ ռիսկերը մեղմելու ուղիները։ Թվային գյուղատնտե-

սության զարգացման համար կարևոր է երկրում համապատասխան միջավայրի 

առկայությունը։ Այս հանգամանքից ելնելով՝ ուսումնասիրվել է ՀՀ-ում բջջային 

հեռախոսակապի և ինտերնետի հասանելիությունը բնակչության շրջանում, ՏՏ 

ընկերությունների առկայությունը և դրանց զարգացման մակարդակը, այլ 

ոլորտներում թվայնացման գործընթացները, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորող 

իրավական ակտերը։ Հոդվածում ներկայացվել են թվային գյուղատնտեսության 

վերաբերյալ հայ և արտասահմանյան հեղինակների աշխատությունները:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ թվային գյուղատնտեսության 

զարգացման համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է ակտիվ համագործակցություն 

բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ։  

Հաշվի առնելով թվային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գյուղացիական 

տնտեսությունների տեղեկացվածության և գիտելիքների ցածր մակարդակը՝ 

առաջարկվել է միջոցառումների ցանկ, որը կնպաստի այս խնդրի լուծմանը։ 

Պետության դերը ևս բավականին մեծ է թվային գյուղատնտեսության գործում։ 

Այս ուղղությամբ առաջարկվել է մշակել թվային գյուղատնտեսությունը խթանող 

պետական աջակցության ծրագրեր։ Առաջարկվել է ֆերմերների համար մշակել 

հեռախոսային հավելվածներ, որոնք թույլ կտան ֆերմերներին հետևել գյուղա-

տնտեսական աշխատանքների ընթացքին:  

Հոդվածի գիտական նորույթը կայանում է նրանում, որ թվային գյուղատնտե-

սության ուղղությամբ ներկայացվել է առաջարկությունների փաթեթ, որի իրա-

գործումը կնպաստի ինչպես ագրարային ոլորտի, այնպես էլ ՀՀ-ում թվային 

տնտեսության արդյունավետության բարձրացմանը։ 

 
Բանալի բառեր՝ գյուղատնտեսություն, թվայնացում, տեխնոլոգիաներ, թվային 

տնտեսություն, ռազմավարություն բջջային կապ, ինտերնետ, իրավա-

կան դաշտ, կառավարություն, գյուղացիական տնտեսություն, ծախսեր 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

ГОАР ВАЗГЕНОВНА ВОСКАНЯН  
Кандидат экономических наук  

 

Аннотация. Целью статьи является обоснование необходимости формирова-

ния цифрового сельского хозяйства в Республике Армения и представление пред-

ложений по усовершенствованию работ, проводимых в данном направлении. Для 

достижения поставленной цели были изучены локальные и глобальные риски, 

угрожающие сельскому хозяйству, а также факторы, влияющие на цифровизацию. 

Были представлены способы снижения этих рисков посредством инноваций, в 

частности, с помощью цифровизации. Для развития цифрового сельского хозяйства 

важно наличие в стране соответствующей среды. Исходя из данного обстоятельства, 

были изучены доступ к мобильной телефонной связи и интернета населения в 

Республике Армения, наличие ИТ-компаний и уровень их развития, процессы 

цифровизации в других секторах, а также правовые акты, регулирующие сектор. В 

статье представлены работы армянских и зарубежных авторов по цифровому 

сельскому хозяйству. Исследования показали, что развитие цифрового сельского 

хозяйства требует, прежде всего, активного сотрудничества с участием всех 

заинтересованных сторон. Учитывая низкий уровень знаний и осведомленности 

фермерских хозяйств о цифровых технологиях, был предложен перечень мер, спо-

собствующих решению данного вопроса. Роль государства также довольно велика 

в цифровом сельском хозяйстве. В связи с этим была предложена разработка 

программ государственной поддержки, стимулирующих цифровое сельское хо-

зяйство. Было предложено разработать телефонные приложения для фермеров, 

которые позволять им следить за ходом сельскохозяйственных работ.  

Научная новизна статьи  заключается в том, что в области цифрового сельского 

хозяйства представлен пакет предложений, реализация которых будет способство-

вать повышению эффективности как аграрного сектора, так и цифровой экономи-

ки в Республике Армения. 

 

Ключевые слова։ сельское хозяйство, цифровизация, технологии, цифровая эконо-

мика, стратегия, мобильная связь, интернет, правовое поле, правительст-

во, фермерское хозяйство, расходы 
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DIGITALIZATION  AS  A PRECONDITION  FOR  DEVELOPMENT  OF RA 

AGRICULTURAL SECTOR 

 

GOHAR VAZGEN VOSKANYAN 
Ph.D. in Economics  

 

Abstract. The purpose of the article is to justify the necessity for formation of 

digital agriculture in the Republic of Armenia and present suggestions for improvement 

of the activities carried out in this direction. To fulfil this purpose local and global risks 

threatening agriculture, as well as the factors influencing digitalization have been 

studied. Ways to mitigate these risks through innovation, especially through digitaliza-

tion, have been presented. Existence of an appropriate environment in the country is 

essential for development of digital agriculture. Based on this, mobile telephony and 

internet access among population in the Republic of Armenia, existence of IT 

companies and level of their development, digitalization processes in other sectors, as 

well as legal acts regulating the sector have been studied. The papers of Armenian and 

foreign authors on digital agriculture have been presented in the article. Studies have 

shown that development of digital agriculture requires, first of all, active cooperation 

with participation of all stakeholders. Considering the low level of knowledge and 

awareness of farms of digital technologies, a list of measures facilitating to solution of 

this issue has been proposed. The role of state is also quite significant in digital 

agriculture. In this regard development of state support programs promoting digital 

agriculture have been proposed. It has been suggested to develop telephone 

applications for farmers allowing them to monitor the progress of agricultural works.  

The scientific novelty of the article is that a package of recommendations has been 

proposed regarding digital agriculture, the implementation of thereof will contribute to 

the increase of the efficacy of both the agriculture and the digital economy in the 

Republic of Armenia. 

 

Keywords: agriculture, digitalization, technologies, digital economy, strategy, mobile 

communication, internet, legal framework, government, farm, expenses 
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Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Տնտեսագիտության թեկնածու 
 

Հոդվածը ստացվել է՝ 28.02.2021, գրախոսվել է՝16.04.2021 
 

Ներածություն  

ՀՀ անկախացումից մինչ օրս ՀՀ-ում պաշտպանվել են թեկնածուական և դոկ-

տորական աստիճանի հայցման ավելի քան 600 ատենախոսություններ, գրվել են 

բազմաթիվ մենագրություններ, որոնք լավագույն դեպքում, որպես կանոն, ձևա-

կան բնույթի, մեկ կամ երկու դրույթի արտացոլում են ստացել ՀՀ կառավարության 

ծրագրերում: Այդուհանդերձ յուրաքանչյուր տարի ՀՀ պետական բյուջեից հա-

մապատասխան գումարներ են հատկացվում այս գործընթացի շարունակակա-

նությունն ապահովելու նպատակով: Սակայն արդարացվա՞ծ է արդյոք պետական 

ֆինանսավորմամբ այնպիսի գիտական արժեքի ստեղծումը, որը չի առևտրայ-

նացվում և չի ապահովում պետական բյուջեի համապատասխան չափի մուտքեր: 

Ժամանակը չէ՞ արդյոք, որ գիտությունը հատուցի ոլորտում կատարված պետա-

կան ներդրումները՝ հնարավորություն տալով հետագայում է՛լ ավելի մեծացնել 

ոլորտի ֆինանսավորման ծավալը առևտրայնացման ենթակա ավելի մեծ ծա-

վալի աշխատանքների կատարման համար: 

Գիտական արժեքը չի կարող համարվել լիարժեք իրացվելի, քանի դեռ չի 

ներկայացվում կամ թերի է ներկայացվում միջազգային հարթակներում: Հայաս-

տանում, ինչո՞ւ ոչ, նաև տարածաշրջանում ներկայումս առկա է բավարար 

հմտություններ ունեցող երիտասարդ գիտնականների ներուժ, որը, այդուհան-

դերձ, ողջ արդյունավետությամբ չի ներկայանում միջազգային հարթակներում, 

որպես կանոն, միջազգային հարթակներ դուրս գալու մեթոդաբանությանն և 

նրբություններին չտիրապետելու պատճառով: Խնդիրն առավել սուր է արտա-

հայտված տնտեսագիտության ոլորտում: Կարծում ենք՝ ՀՀ-ում տեղի ունեցած 

հեղափոխության ձեռքբերումներից մեկը պետք է լինի գիտության ոլորտի վե-

րարժևորումը և նոր մարտավարությամբ գիտական արժեքների ստեղծումն ու 

միջազգային հարթակներում դրանց ներկայացումը: 
 

Գրականության վերլուծություն  

Գիտության զարգացումը հազարամյակների պատմություն ունի։ Իսկ գի-

տության կառավարումը հանդիսանում է կառավարման առանձնահատուկ բնա-
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գավառներից։ Մինչ օրս բազմաթիվ աշխատանքներ են իրականացվել՝ բացա-

հայտելու համար այս կամ այն երկրում գիտության կառավարման արդյունավե-

տությունը։ 

Գիտության ֆինանսավորման համեմատական գնահատական է տվել Գ. Շե-

պելևը։ Իր վերլուծությամբ տնտեսագետը ներկայացնում է, որ ներկայում ՌԴ-ում 

գիտության ֆինանսավորման չափը շատ փոքր է՝ համեմատած աշխարհի մյուս 

երկրների հետ։ Հեղինակը նշում է, որ տնտեսության զարգացման ներկայիս փու-

լում գիտության ֆինանսավորումը զարգացած երկրներին համահունչ դարձնելու 

նպատակով ՌԴ կառավարությունը պետք է նախ և առաջ մեծացնի տնտեսության 

կառավարման արդյունավետությունը և կարողանա ավելացնել 1 շնչին բաժին 

ընկնող ՀՆԱ-ն մոտ 1,5 անգամ1։  

Մեկ այլ տնտեսագետ վերլուծել է յուրահատուկ գիտական սարքավորումնե-

րի դերը գիտության զարգացման գործում։ Հեղինակը հետսովետական երկրների 

օրինակով ցույց է տալիս, որ յուրահատուկ սարքավորումների ներդրումը զգա-

լիորեն ազդում է գիտության զարգացման վրա և առաջարկում է պետական 

աջակցության ծրագրեր գիտության տարբեր ոլորտների համար անհրաժեշտ 

յուրահատուկ սարքավորումների ներդրման համար2: 

Իսկ ահա մեկ այլ վերլուծաբան փորձել է ներկայացնել բիզնեսի և գիտության 

կապը։ Վերլուծելով բազմաթիվ հաջողված բիզնեսների փորձը՝ նա հանգել է այն 

եզրակացության, որ բիզնեսում հաջողություն են ունենում առավելապես այն 

կառավարիչներ, որոնց որոշումների կայացման և բիզնեսի զարգացմանն ուղղված 

ռազմավարության մշակման հիմքում ընկած են գիտական հետազոտություն-

ները։ Ուստի հեղինակը եզրահանգում է, որ հաջողված բիզնեսի և տնտեսության 

զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ պետությունը արդյունավետորեն կառա-

վարի և զարգացնի գիտությունը3։ 

Մի շարք վերլուծաբաններ անդրադարձել են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների 

գիտական և նորարարական զարգացման կառավարման խնդիրների համեմա-

տական վերլուծությանը։ Արդյունքում բացահայտել են, որ այդ ոլորտներում 

որոշումների կայացման համար պատասխանատու անձինք տվյալ երկրների 

համախմբում չունեն բավարար հմտություններ և արհեստավարժություն4:  

ՀՀ-ում գիտության ոլորտի լրջագույն խնդիրներից է համարվում գիտության 

դոկտորների քանակի կայուն անկման միտումը. 2014-2018 թթ. ՀՀ-ում գիտության 

դոկտորների քանակը կրճատվել է՝ 497-ից դառնալով 410։ Համանման իրավի-

                                                            

1  Шепелев Г. В., О финансировании научного сектора (межстрановые со-поставления) // Управление 

наукой: теория и практика. 2021, т. 3, No 1, стр. 15–34. 
2  Егерев С. В., Уникальные научные установки как объект государственной научно-технической по-

литики // Управление наукой: теория и практика. 2020, т. 2, No 4, с. 16–33. 
3  Santos, Ricardo & Pereira, Leandro (2015), Scientific Management Methods, International Journal of Re-

search in Management & Business Studies, vol. 2, issue 4, Oct. - Dec. 2015, pp. 23-29. 
4  Ваганян Г. А., Габриелян Б. В., Ваганян О. Г., Проблемы управления научным и инновационно-

технологическим развитием стран-участниц ЕАЭС, Большая Евразия: развитие, безопасность, 

сотрудничество. Ежегодник 2020, том 3, N 2, стр. 644-648. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44752162
https://elibrary.ru/item.asp?id=44752162
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ճակ է նաև գիտության թեկնածուների քանակի տեսանկյունից1։ 
 

Հոդվածի նպատակն է՝ 

ներկայացնել ՀՀ գիտության ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորման կառա-

վարման արդյունավետությունը և առաջարկել արդյունավետության բարձրաց-

մանն ուղղված միջոցառումներ։ 
 

Մեթոդաբանություն  

Հոդվածում օգտագործվել են տվյալների հավաքագրման, համադրման, հա-

մեմատական վերլուծության մեթոդները։ Ինդուկցիոն և դեդուկցիոն մեթոդների 

կիրառմամբ դուրս են բերվել գիտության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 

և ներկայացվել են գիտության ոլորտին տրամադրվող ֆինանսավորման արդյու-

նավետ օգտագործման մեթոդները։ 
 

Հոդվածի գիտական նորույթն ամփոփված է հետևյալ դրույթներում. ՀՀ գի-

տության ֆինանսավորման կառավարման արդյունավետության հիմնական ցու-

ցանիշների վերլուծության միջոցով բացահայտվել են դրանց թերացման պատ-

ճառները և մշակվել են գիտության ֆինանսավորման կառավարման արդյունա-

վետության բարձրացմանն ուղղված քայլեր, որոնք ներառում են գիտության 

ոլորտի արդյունավետ գործունեության համար ֆինանսավորման նվազագույն 

չափի հաշվարկում, հայկական գիտական արդյունքների միջազգայնացմանն 

ուղղված միջոցառումների հանգամանալից ներկայացում, գիտություն-պետություն 

արդյունավետ համագործակցության մոդելի առաջադրում և ի վերջո՝ գիտության 

կառավարման համար արդյունավետ մոդելի մշակում, որը ներառում է հիմնա-

րար և կիրառական գիտությունների կառուցվածքը, կիրառական գիտությունների 

արդյունքների առևտրայնացման և տեխնոլոգիաների տրանսֆերի հնարավո-

րությունը։ 
 

Վերլուծություն 

 Գիտության ֆինանսավորման հարցը և դրա արդյունավետության բարձ-

րացմանն ուղղված միջոցառումները մշտապես գտնվել են տնտեսագետների 

ուշադրության կենտրոնում։ Որպես գիտության ոլորտի ֆինանսավորման հիմ-

նական ցուցանիշ հաճախ դիտարկվում է գիտության ոլորտի վրա կատարված 

պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում։ Գիտության վրա կատարված 

ծախսերին բաժին է ընկնում համաշխարհային ՀՆԱ-ի ավելի քան 2 %-ը, բարձր 

եկամտով երկրների՝ 2,5 %-ը, միջին և ցածր եկամտով երկրների՝ 1 %-ից ավելին։ 

Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային բաշխվածությանը, ապա նշենք, որ ՀՆԱ-

ում ամենամեծ տեսակարար կշիռը գիտության վրա կատարվող ծախսերին 

հատկացվում է Հյուսիսային Ամերիկայի և ԵՄ տարածաշրջանի, իսկ ամենա-

                                                            

1  Ваганян Г. А., Оценка качества управления образованием, инновационным и научно-технологи-

ческим развитием (на примере Армении), Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудни-

чество. Ежегодник 2020, том 3, N 2, стр. 442-446. 

http://ukros.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD-1.doc
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD-1.doc
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փոքրը՝ Հարավային Ասիայի տարածաշրջանի երկրներում1։ Թեպետ Հայաստանը, 

ըստ համաշխարհային բանկի դասակարգման, ներկայում դասվում է միջին 

եկամտով երկրների շարքին, այդուհանդերձ գիտության վրա կատարվող ծախ-

սերի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության ցուցանիշը Հայաստանում միջին եկամտով 

երկրների միջին ցուցանիշից փոքր է մոտ 10 անգամ։ 

Դիտարկենք նույն ցուցանիշը աշխարհի տարբեր երկրներում։ Աղյուսակ 1-ում 

ներկայացված են այն երկրների ցուցանիշները, որտեղ գիտության վրա կատար-

ված ծախսերի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին գերազանցում է համաշխարհային 

միջինը։ 
Աղյուսակ 1  

Գիտության վրա կատարված ծախսեր/ ՀՆԱ ցուցանիշով  

առաջատար երկրները2 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Իսրայել 3.94 4.01 4.16 4.09 4.17 4.26 4.51 4.82 4.95 

Հարավային Կորեա 3.47 3.74 4.03 4.15 4.29 4.22 4.23 4.55 4.81 

Ճապոնիա 3.14 3.24 3.21 3.31 3.40 3.28 3.16 3.21 3.26 

Ավստրիա 2.73 2.67 2.91 2.95 3.08 3.05 3.13 3.05 3.17 

Գերմանիա 2.71 2.80 2.87 2.82 2.87 2.91 2.92 3.04 3.09 

Դանիա 2.92 2.94 2.98 2.97 2.91 3.05 3.10 3.05 3.06 

Բելգիա 2.05 2.16 2.27 2.33 2.39 2.46 2.56 2.70 2.82 

Ֆինլանդիա 3.73 3.64 3.42 3.29 3.17 2.89 2.74 2.76 2.77 

Ֆրանսիա 2.18 2.19 2.23 2.24 2.28 2.27 2.22 2.21 2.20 

Չինաստան 1.71 1.78 1.91 2.00 2.03 2.07 2.12 2.15 2.19 

Նիդեռլանդներ 1.70 1.88 1.92 1.93 1.98 1.98 2.00 1.98 2.16 

 

Ինչպես նկատում ենք, այս ցուցանիշով աշխարհում առաջատար երկիրն է 

Իսրայելը, որին չնչին տարբերությամբ հաջորդում է Հարավային Կորեան։ Ընդ-

հանուր առմամբ աշխարհում գոյություն ունի 11 երկիր, որտեղ գիտության վրա 

կատարված ծախսերի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին գերազանցում է համաշ-

խարհային միջին մակարդակը։ 

Իսկ ահա աղյուսակ 2-ում ներկայացված են այն երկրները, որտեղ գիտու-

թյան վրա կատարված ծախսեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը գրեթե նույնական է 

Հայաստանի հետ։ 

                                                            

1 https://databank.worldbank.org 
2 https://databank.worldbank.org 
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Աղյուսակ 2 

Գիտության վրա կատարված ծախսեր/ՀՆԱ հարաբերակցությամբ Հայաստանի հետ գրեթե 

նույնական երկրները1  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Հայաստան 0.24 0.27 0.24 0.22 0.24 0.25 0.23 0.23 0.19 

Ադրբեջան 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.18 0.18 

Բերմուդներ 0.20 0.29 0.27 0.22 0.22 0.22 .. .. 0.26 

Բոսնիա և Հերցոգովինա .. .. 0.27 0.32 0.26 0.22 0.22 0.20 0.20 

Բուրունդի 0.14 .. 0.11 .. .. .. .. .. 0.21 

Կոլումբիա 0.20 0.21 0.23 0.27 0.31 0.29 0.27 0.24 0.24 

Վրաստան .. .. .. 0.08 0.18 0.32 0.30 0.29 0.30 

Ինդոնեզիա .. .. .. 0.08 .. .. 0.25 0.24 0.23 

Ղազախստան 0.15 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.14 0.13 0.12 

Մոլդովա 0.37 0.34 0.35 0.30 0.31 0.31 0.28 0.25 0.25 

Օման .. 0.14 0.21 0.17 0.21 0.25 0.26 0.23 0.22 

Պակիստան .. 0.33 .. 0.29 .. 0.25 .. 0.24 .. 

Ուզբեկստան 0.20 0.19 0.20 0.20 0.16 0.17 0.18 0.16 0.13 

Վենեսուելա 0.19 0.15 0.25 0.32 0.34 .. .. .. .. 

 

Աղյուսակ 2-ի տվյալները վկայում են այն մասին, որ տվյալ ցուցանիշի մասով 

Հայաստանի հետ նույնական են հարևան երկրներից Ադրբեջանն ու Վրաս-

տանը, իսկ ԵԱՏՄ երկրներից՝ Ղազախստանը։ Նշենք նաև, որ հարևան երկրնե-

րից Թուրքիայում և Իրանում այս ցուցանիշը համապատասխանաբար 4 և 2 

անգամ ավելի է ՀՀ-ից։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ երկրներին, ապա ՌԴ-ում այս 

ցուցանիշը 5, Բելառուսում 2,5 անգամ ավելի է ՀՀ-ից, և միայն Ղրղզստանում է 

այն գրեթե 2 անգամ, իսկ Ղազախստանում 1,5 անգամ ցածր ՀՀ-ից (գծապատկեր 1)։ 

Այսպիսով, պետք է փաստել, որ գիտության վրա կատարված ծախսերը ՀՀ 

ՀՆԱ-ում ավելի ցածր տեսակարար կշիռ ունեն, քան հարևան և ԵԱՏՄ (բացա-

ռությամբ Ղրղզստանի և Ղազախստանի) երկրներում, ինչպես նաև այն ցածր է 

միջին եկամտով երկրների միջին ցուցանիշից։ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Գծապատկեր 1. Գիտության վրա կատարված ծախսեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 
ԵԱՏՄ երկրներում 
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Փաստորեն, կարող ենք գիտության ֆինանսավորումը ՀՀ-ում գնահատել խիստ 

անբավարար։ Իսկ արդյո՞ք գիտությանը հատկացված գումարները Հայաստա-

նում կառավարվում են արդյունավետորեն։ Արդեն իսկ մշակված է հատուկ գոր-

ծիքակազմ, որը հնարավորություն կտա գիտությանը հատկացվող ռեսուրսները 

արդյունավետորեն բաշխել, մշտադիտարկել և կանխորոշել մոտալուտ ճգնաժա-

մի առաջացումը։ Այդուհանդերձ այն մինչ օրս որևէ կիրառություն չի ստացել1։ 

Առհասարակ տնտեսության մեջ ցանկացած կառուցվածքային փոփոխություն 

սկսվում է ինստիտուցիոնալ հենքով, երբ փոխվում է պետական տարբեր մար-

մինների միջև եղած կապերի բնույթը2։ 

Հայտնի է, որ ներկայումս պետություն-գիտություն կապը զգալիորեն խզված 

է, ինչը հանգեցնում է մի շարք խնդիրների անգամ այն դեպքում, եթե երկուսն էլ 

գործեն արդյունավետ, բայց իրարից անկախ։ Մասնավորապես՝ խզված կապի 

պարագայում գիտական կազմակերպությունները տեղյակ չեն պետության համար 

առաջնային համարվող վերլուծությունների ցանկին։ Նրանք առաջնահերթու-

թյունների մասին կարող են պատկերացում կազմել լավագույն դեպքում կառա-

վարության ծրագրերի հիման վրա և իրականացնել վերլուծություն այդ ծրագրի 

կետերին համահունչ։ Մինչդեռ որոշակի ժամանակ անց կարող է պարզ դառնալ, 

որ նույն վերլուծությունն իրականացրել է նաև կառավարության համապատաս-

խան գերատեսչությունը։ Ստացվում է, որ նույն աշխատանքի համար պետական 

բյուջեից ֆինանսավորվում են երկու տարբեր կառույցներ, ինչը բյուջեի միջոց-

ների անարդյունավետ կառավարման արդյունք է։ Հատկապես հետպատերազ-

մյան շրջանում պետք է շեշտադրենք մեր բոլոր, այդ թվում՝ նաև ֆինանսական 

ռեսուրսների կառավարման առավելագույն արդյունավետության ապահովումը։ 

Ուստի անհրաժեշտ է մշակել պետություն-գիտություն համագործակցության 

արդյունավետ ձևաչափ։ Կարծում ենք, որ լավագույն տարբերակը պետության և 

գիտության միջև ուղղակի, չմիջնորդավորված երկխոսությունն է, երբ, օրինակ, 

պետությունը պետական պատվերի միջոցով գիտական համայնքին պատվիրում 

է իր համար թիրախային վերլուծություններ՝ այսպիսով խնայելով զգալի ռեսուրս-

ներ թե՛ աշխատուժի և թե՛ ֆինանսական ռեսուրսների տեսանկյունից։ 

Ժամանակին համընթաց փոխվում է գիտության, պետության և արտադրա-

կան գործունեության փոխներգործության բնույթը: Դրանք ուղեկցվում են տնտե-

սական, իրավական, վարչական և հասարակական այլ նորմերով ու նորմատիվ-

ներով բնութագրվող հասարակական պայմանների որակական տեղաշարժերով3: 

Ներկայումս ՀՀ գիտություն-պետություն համագործակցությունը կարելի է 

                                                            

1  Vahanyan, G. A., Vahanyan, H. and Ghazaryan, M. (2019), "Interactive innovative tool for early 

diagnosis of global pre-crisis processes (based on measurement and assessment of the virtual intellectual 

capital)", Journal of Intellectual Capital, vol. 20, No. 2, pp. 190-207. 
2  Dokholyan S.V., Harutyunyan V.L., Methodology Aproach to Discussing the mechanizm of Structural 

Changes in the Economy, “Regional problems of transforming the economy”, 2015, № 11 (61), стр. 6-13. 
3  Հարությունյան Վ. Լ., Սարինյան Ռ. Ն., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինս-

տիտուտի գիտական ներդրումը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 2, 2013, էջ 51-63: 
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բնորոշել հետևյալ կերպ. 

 գիտության ոլորտում պետական պատվերների գրեթե բացակայություն, 

 գիտություն-պետություն սերտ համագործակցության բացակայություն, 

 գիտահետազոտական կազմակերպությունների և պետական կառավարման 

մարմինների կողմից նույն ժամանակահատվածում նույն հետազոտության 

իրականացում, այլ կերպ ասած՝ գործառույթների կրկնություն, 

 պետական նախագծերի փորձագիտական գնահատում արտերկրյա և ոչ հա-

յաստանյան գիտական կազմակերպությունների կողմից և այլն։ 

Այս ամենը եթե համադրենք գիտության ոլորտում միջին աշխատավարձի 

ցածր մակարդակի, գիտաշխատողների միջին տարիքի, հղումների ինդեքսի և այլ 

ցուցանիշների հետ, կարող ենք փաստել, որ գիտության ոլորտում բաշխվող առանց 

այդ էլ փոքր ֆինանսավորումը չի կառավարվում արդյունավետորեն։ 

Այսպիսով, ստացվում է, որ ներկայում ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 

համար առկա է առնվազն երեք հրամայական՝ 

1. գիտության ոլորտի ֆինանսավորման ավելացում, 

2. գիտության ոլորտի աշխատակիցների կողմից կատարված աշխատանքների 

միջազգայնացմանը նպաստող աշխատանքների կատարում, 

3. գիտություն-պետություն համագործակցության սերտացում։ 

Սույն հոդվածի շրջանակներում մեր կողմից մշակվել են վերոնշյալ 3 կետե-

րից վերջին երկուսի տեսանկյունից վիճակի բարելավմանը և գիտության ոլոր-

տին ուղղվող ֆինանսների կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն 

ուղղված քայլեր։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսավորման ավելացմանը, ապա, իհարկե, 

ներկայիս կառավարության քայլը՝ ուղղված գիտության ոլորտի ֆինանսավորման 

ավելացմանը, գնահատում ենք դրական, բայց, այդուհանդերձ, կարծում ենք, որ 

գիտության ոլորտի ֆինանսավորման ավելացումը չի կարող կրել կամայական և 

տարերային բնույթ։ Նախ և առաջ պետք է հստակ ներկայացվի, թե ինչ է ակնկա-

լում պետությունը գիտության ոլորտից, դրա համար որքան ֆինանսավորում է 

անհրաժեշտ, և ինչպես պետք է բաշխվի այդ ֆինանսավորումը առաջադրված 

նպատակին հասնելու համար։ Բացի այդ, կարծում ենք, որ գիտության ոլորտի 

ֆինանսավորման նվազագույն չափը պետք է ամրագրվի օրենսդրական հիմքով, 

և այն չի կարող նվազ լինել 1 %-ից։ Տվյալ ցուցանիշի առաջադրման համար հիմք 

է հանդիսացել հարևան, ԵԱՏՄ և միջին եկամտով երկրների համանման ցուցա-

նիշների միջին մակարդակը։ 

Ինչ վերաբերում է գիտության ոլորտի աշխատակիցների աշխատանքների 

միջազգայնացմանը, ապա նշենք, որ ՀՀ գիտական և հատկապես տնտեսագի-

տական միտքը միջազգային հարթակներում ներկայացված չէ իր ողջ արդյունա-

վետությամբ:  

Անկախության երեսնամյա ժամանակահատվածում Հայաստանը գիտության 

միջազգայնացման տեսանկյունից բավական թույլ դիրքերում է գտնվում։ Այդ 

մասին է վկայում «Սկոպուս» միջազգային ինդեքսավորման համակարգում հայ-
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կական ընդամենը 3 պարբերականների ներառված լինելը1։ 

Գիտական ինդեքսավորման համակարգերի տվյալներն այսօր արդեն աղա-

ղակում են ՀՀ տնտեսագիտության զարգացման և միջազգային համագործակ-

ցության միանգամայն նոր մարտավարության ընտրության մասին: Մասնավո-

րապես՝ եթե ՀՀ բոլոր գիտությունների կտրվածքով H-index-ը 190 է, ապա տնտե-

սագիտությանը՝ 7, 1 գիտական աշխատանքին բոլոր գիտությունների կտրվածքով 

հղումների միջին քանակը 15,92 է, տնտեսագիտության ոլորտում՝ 2,29, որը ամե-

նացածր ցուցանիշն է բոլոր մասնագիտությունների շարքում2: Գուցե վերոնշյալ 

վիճակագրությունն ունեցել է որոշակի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հիմք: Սակայն 

անթույլատրելի է այլևս նմանատիպ պատկերի պահպանումը: Եվ հատկապես 

երիտասարդ տնտեսագետները կարիք ունեն ստանալու բոլոր այն հմտություն-

ները և տեղեկանալու բոլոր նրբություններին, որոնք նրանց հնարավորություն 

կտան միջազգային հարթակներում ըստ արժանվույնս ներկայանալու: Այս տե-

սանկյունից, կարծում ենք, անհրաժեշտ է ավագ սերնդի և միջազգային փորձա-

գետների փորձը երիտասարդներին փոխանցելու համար պարբերաբար կազմա-

կերպել երիտասարդ գիտնականների դպրոցներ։ 

Դպրոցի կազմակերպման արդյունքում կարող է տպագրվել նաև միջազգային 

գիտատեղեկատվական բազաներում ինդեքսավորվող ամսագրերում հրապա-

րակումների և միջազգային համագործակցության դյուրինացմանն ուղղված 

եռալեզու մեթոդական ուղեցույց, որը բաց հասանելիությամբ կտեղադրվի նաև 

կազմակերպչի ինտերնետային կայքում։ Դպրոցի սաների և դասավանդողների 

միջև կարող են ձեռք բերվել նախնական համաձայնություններ միջազգային հար-

թակներում համատեղ հրապարակումներով հանդես գալու և հետագա համա-

գործակցության տեսանկյունից: Հաշվի առնելով, որ արտերկրից հրավիրվող դա-

սախոսների շարքում պետք է լինեն ինչպես SCOPUS գիտատեղեկատվական 

շտեմարանի փորձագետներ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներ, ապա ակնկալվող արդյունքներից է նաև երիտասարդ տնտե-

սագետների հետ համագործակցության նախնական պայմանավորվածության 

ձեռքբերումը ոչ միայն գիտական, այլև գիտա-գործնական ուղղվածության վեր-

լուծությունների կատարման համատեքստում: Այսպիսով, սկիզբ կդրվի երի-

տասարդ տնտեսագետների գիտական մտքի միջազգայնացման գործընթացին: 

Ընդ որում՝ գործընթացը կունենա շարունակականություն՝ համապատասխան 

կայքի ստեղծման, հետագայում ևս համանման միջոցառումների կազմակերպման, 

ինչպես նաև առցանց վեբինարների վարման տեսքով: 

Որպես հայ գիտական մտքի միջազգայնացման մեկ այլ եղանակ մեր կողմից 

առաջարկվում է գիտության ոլորտում ձեռք բերված նշանակալի արդյունքների 

                                                            

1  Саргсян Л. Н., Арутюнян Г. З., Научный сектор Армении нуждается в глобальных реформах, наука и 

образование в условиях цифровой экономики: мировой опыт и национальные приоритеты: 

сборник статей II международной научно-практической конференции, состоявшейся 20 сентября 

2020 г. в г. Пенза, стр. 18-21. 
2  https://www.scimagojr.com/ 

https://www.scimagojr.com/
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առևտրայնացումը։  

Այլևս հստակ է, որ գիտության զարգացումը ՀՀ-ում անհնարին կլինի առանց 

հիմնավոր փոփոխությունների։ Այդուհանդերձ պետք է նշել, որ գիտության 

ոլորտի հիմնավոր փոփոխություններ անկախ Հայաստանի երեսնամյա պատ-

մության դեռևս չեն արձանագրվել: Մինչ օրս ստեղծված և շարունակաբար 

ստեղծվող գիտական արժեքները դեռևս չեն ապահովում համապատասխան ֆի-

նանսական մուտքեր ՀՀ պետական բյուջե: Ստացվում է, որ պետությունը ֆինան-

սավորում է գիտությանը՝ ըստ էության համապատասխան հետգնում չստանալով 

ոլորտից:  

Առևտրայնացման գործընթացի նախնական փուլ կարող է հանդիսանալ 

համապատասխան մասնագետների մասնակցությամբ գիտաժողովի կազմա-

կերպումը։ Գիտաժողովը նպատակ պետք է ունենա մեկտեղել և համակարգել 

հայ և օտարերկրյա մասնագետների կողմից իրականացվող գիտելիքի առևտրայ-

նացման փորձը, հնարավորությունները, եղանակները՝ ձևավորելով նախնական 

փորձագիտական խումբ՝ ՀՀ-ում պետության հետ համատեղ գիտելիքի առևտրայ-

նացման գործընթաց սկսելու և դրա շարունակականությունն ապահովելու նպա-

տակով։  

Ելնելով վերոնշյալից՝ գիտաժողովի շրջանակներում պետք է կազմակերպվեն 

կլոր սեղաններ հետևյալ քննարկումների համար.  

1. բոլոր բուհերի և գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետազոտա-

կան թեմաների ընտրությունը կառավարության գործունեության ծրագրերի 

ելակետային դրույթների հիման վրա կազմակերպելու, 

2. հանրապետությունում պաշտպանվող ատենախոսությունների շրջանակում 

ՀՀ կառավարության համապատասխան ստորաբաժանմանը կիրառական 

առաջարկություններ ներկայացնելու, ինչպես նաև այդ ստորաբաժանման 

ներկայացուցիչների մասնակցությունը ատենախոսությունների պաշտպա-

նության ընթացքում ապահովելու համար։  

Գիտաժողովին պետք է մասնակցեն օտարերկրյա առաջատար տնտեսա-

գիտական կենտրոնների, հատկապես գիտելիքի առևտրայնացման առաջադեմ 

փորձով հայտնի Իսրայելի փորձագետները, ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինս-

տիտուտի և ՀՀ բուհերի երիտասարդ և ավագ սերնդի հետազոտողներ` հնարա-

վորություն ընձեռելով փորձի փոխանակման, նոր գաղափարների գեներացման 

և համագործակցության եզրեր ձևավորելու համար։ 

Գիտական միջոցառման արդյունքում պետք է ձևավորվի փորձագիտական 

խումբ՝ ՀՀ-ում գիտական արժեքների առևտրայնացման գործընթացը սկսելու և 

արժեքի ստեղծումից մինչև դրա վաճառքի փուլ հասցնելու շղթայի անխափան 

գործունեությունն ապահովելու նպատակով:  

Իսկ ահա գիտություն-պետություն համագործակցության սերտացման նպա-

տակով, կարծում ենք, պետական կառավարման յուրաքանչյուր մարմին պետք է 

համագործակցի տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական կազմակերպությունների 

հետ։ Այս հոդվածի շրջանակներում մեր կողմից մշակվել է գիտություն-պետու-

թյուն սերտ համագործակցության մոդել տնտեսագիտության ոլորտի գիտահե-
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տազոտական կազմակերպությունների և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 

համագործակցության շրջանակներում։ Այս մոդելը, կարծում ենք, որոշակի 

փոփոխություններով կարող է ներդրվել նաև գիտության մյուս ոլորտներում։ 

Կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար գիտության տե-

սանկյունից նախ և առաջ անհրաժեշտ է, որ նախարարության կառուցվածքի 

մոդելը համապատասխանի կառավարվող օբյեկտի մոդելին։ Տնտեսության, նրա 

ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագիտությունը ներառում 

է այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են՝ տնտեսության և ձեռնարկությունների կազ-

մակերպում, արտադրության կազմակերպում և կառավարում, նորարարության 

կառավարում, տարածաշրջանային տնտեսություն, լոգիստիկա, աշխատանքի 

տնտեսագիտություն և ժողովրդագրություն, բնապահպանական տնտեսագի-

տություն, բիզնես տնտեսագիտություն, մարքեթինգի կառավարում, գնագոյաց-

ման, տնտեսական անվտանգության, ապրանքների ստանդարտացման և որակի 

կառավարում, հողի, ընդերքի, կրթության և գիտության, մարդկային և ինտելեկ-

տուալ կապիտալի կառավարում, հանգստի և զբոսաշրջության կառավարում, 

մտավոր սեփականության (IP) կառավարում, էլեկտրոնային կառավարում, ԲՏ 

ոլորտի կառավարում և այլն։ Այս ոլորտները արտացոլում են ֆունկցիոնալ և 

կիրառական կառավարման հիմնական բովանդակությունը։ Ուստի ՀՀ էկոնոմի-

կայի նախարարության և գիտահետազոտական ինստիտուտների միջև առավե-

լագույն արդյունավետ համագործակցության համար նախարարության և ինստի-

տուտների համագործակցության ձևաչափը անհրաժեշտ է կառուցել վերոգրյալի 

հիման վրա և մշակել հետևյալ խնդիրների լուծման ճանապարհային քարտեզը.  

1. կառավարչական որոշումների (օրինակ՝ նախարարության կողմից մշակվող 

ռազմավարությունների և այլ փաստաթղթերի) որակի բարձրացում՝ գիտական 

հենքի և համապատասխան գործիքների (մաթեմատիկական մոդելավորման, 

կանխատեսման, բալանսավորված ցուցանիշների համակարգի և այլն) կի-

րառմամբ, 

2. պետական ապարատի բարձր որակավորման անհրաժեշտություն ունեցող 

կադրերի, մասնավորապես՝ նախարարության աշխատակազմի՝ վերլուծա-

կան գործունեություն իրականացնող մասնագետների պատրաստում ու վե-

րապատրաստում, 

3. տնտեսական ոլորտի նորմատիվ ակտերի (Ազգային ժողովի տնտեսական 

բլոկի արդյունավետության չափորոշիչների) և ոչ տնտեսական ոլորտում 

(օրինակ՝ դատական ակտերի, որոնք առնչվում են տնտեսության արդի 

խնդիրների լուծմանը, ռազմական գործողությունների և այլնի) տեղի ունեցող 

գործընթացների ազդեցության գնահատում ՀՀ տնտեսության վրա։ 

Վերոգրյալ ռազմավարական խնդիրների արդյունավետ լուծումը հնարավոր 

է իրականացնել հետևյալ քայլերով.  

1. յուրաքանչյուր ոլորտի համար ինստիտուտները նախարարության կողմից 

ներկայացված պետական պատվերի հիման վրա կձևավորեն մոբիլ գիտա-

կան խմբեր, որոնք գիտական ժամանակակից մեթոդաբանությամբ և գործի-

քակազմով կվերլուծեն ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները և կմշակեն 
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դրանց լուծման ուղիներ։ Ինստիտուտների կողմից կարող է մշակվել հա-

վասարակշռված ցուցանիշների համակարգ, որը թույլ կտա ոլորտների զար-

գացման ընթացքը ենթարկել արդյունավետ մշտադիտարկման և անհրա-

ժեշտության դեպքում օպերատիվ եղանակով տեղեկացնել նախարարին։ 

Նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարը, ինչպես 

նաև նախարարի տեղակալները պարբերաբար կստանան մշտադիտարկման 

արդյունքները։ Ի տարբերություն վիճակագրական տվյալների՝ ինստիտուտ-

ների կողմից ներկայացվող մշտադիտարկման արդյունքում կմշակվեն վեր-

լուծական տվյալներ, ինչը հնարավորություն կտա նախ համեմատական 

կարգով պատկերացում կազմել հարևան երկրների համապատասխան ցու-

ցանիշների վերաբերյալ և, բացի այդ, ցույց տալ թիրախային ցուցանիշներից 

հնարավոր շեղումը և դրա վերականգման համար առաջարկել անհրաժեշտ 

միջոցառումներ և ռեսուրսներ։ Այդ նպատակի իրագործման համար առա-

ջարկում ենք նաև նախարարության ստորաբաժանումների և ինստիտուտ-

ների միջև ստեղծել միասնական տեղեկատվական ցանց՝ հատուկ ծրագրային 

փաթեթի հիման վրա, որը հնարավորություն կտա մասնագիտական վերլու-

ծությունների արդյունքների արագ փոխանակում իրականացնել։ Միասնա-

կան տեղեկատվական ցանցը հնարավորություն կտա տեսնելու և վերա-

հսկելու ողջ ընթացքը մի պատուհանի սկզբունքով։  

Բացի այդ, որպես արդյունավետ համագործակցության ձևաչափ առա-

ջարկում ենք նախարարության հետ համատեղ ստեղծել ժամանակակից 

իրավիճակային ռազմավարական վերլուծության կենտրոն՝ հիմք ընդունելով 

ՌԴ նախագահին և կառավարությանը կից նմանատիպ կենտրոնների գոր-

ծունեությունը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի համանման փորձը։  

Առաջարկում ենք ստեղծել նաև համատեղ միջազգային նորարարական, 

արդյունաբերական և գիտատեխնիկական համագործակցության կենտրոն, 

որի նպատակը կլինի միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, միջազգային 

մրցունակ կենտրոնների հետ համագործակցությունը, միջազգային փորձա-

գետների ներգրավումը, ներդրումների խթանումը և մշտադիտարկումը 

(միացյալ «մեծ տվյալների» շտեմարանների և արհեստական ինտելեկտի, ՏՏ 

գործիքակազմերի միջոցով) ՀՀ տնտեսության զարգացման խնդիրների լուծ-

ման համար, ինչը թույլ կտա ՀՀ-ին ավելի արդյունավետ համագործակցել ինչ-

պես հայտնի միջազգային կազմակերպությունների (UNIDO, UNDP և այլն), 

այնպես էլ ԵԱՏՄ անդամ երկրների համապատասխան կենտրոնների հետ։  

Նախարարությունը և ինստիտուտները ամեն տարի կանցկացնեն մի-

ջազգային սեմինարներ, գիտաժողովներ՝ հրավիրելով Սկոպուսի գրասեն-

յակի կողմից գնահատված մասնագետներին՝ քննարկելու ՀՀ էկոնոմիկայի 

զարգացման հիմնախնդիրները և գտնելու դրանց թիրախային լուծումները։  

2. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը և ինստիտուտներին առաջարկվում է 

համատեղ ստեղծել բարձր որակի կադրերի պատրաստման և վերապատ-

րաստման կենտրոն, որը կհագեցվի ժամանակակից տեխնիկական և տեղե-

կատվական միջոցներով, համապատասխան ծրագրային փաթեթներով՝ Balanced 
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Scorecard, Performance management software, project management instruments և 

այլն։ Բարձր որակի մասնագետների պատրաստման համար առաջարկում 

ենք, որ տարբեր ոլորտների պետական կառավարիչների պատրաստման 

համար նախարարությունն իջեցնի պետական պատվեր ասպիրանտական 

տեղերի համար՝ արդիական գիտական թեմաների շեշտադրմամբ: Ընդուն-

ված ասպիրանտները կկատարեն համապատասխան թեմաներով գիտական 

աշխատանք և կներառվեն համապատասխան մոբիլ խմբերում, իսկ ատենա-

խոսության հաջող պաշտպանությունից հետո կտեղավորվեն աշխատանքի 

նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներում։ 

3. Առաջարկվում է համատեղ ստեղծել նորմատիվ ակտերի վերլուծական 

կենտրոն, որի առաքելությունը կլինի գնահատել նորմատիվ ակտերի, օրենք-

ների նախագծերի ներկա և կանխատեսվող ազդեցությունը համապատաս-

խան ոլորտների վրա` համապատասխան ցուցանիշների միջոցով։ Բացի այդ, 

կենտրոնը կգնահատի դատական ակտերի, ռազմական գործողությունների 

և այլ ոչ տնտեսական երևույթների ազդեցությունը տնտեսության վրա։  

Կենտրոնը կզբաղվի նաև համապատասխան կադրերի և մասնագետների 

վերապատրաստմամբ։ 

 

Եզրակացություն 

 Ներկայումս ՀՀ-ում գոյություն ունեցող գիտության կառավարման մոդելն 

անարդյունավետ է նաև նրանով, որ գիտությանը տրամադրվող գումարները 

բաշխվում են կամայական եղանակով՝ առանց հիմնավոր վերլուծության, թե որ 

ոլորտներն են ներկայումս պետության զարգացման և պետական առաջնահեր-

թությունների բավարարման համար հանդիսանում առաջնահերթ, որ ոլորտների 

ֆինանսավորումն է պետք ավելացնել և որքանով։  

Գիտության կառավարման մոդելը պետք է պարունակի 4 բաժին՝ հիմնարար 

գիտությունների կառավարում, կիրառական գիտությունների կառավարում, կի-

րառական գիտությունների արդյունքների առևտրայնացում և մտավոր կապի-

տալի գրանցում ու դրանց վերաբերող տեխնոլոգիաների տրանսֆեր։ Ուստի պե-

տության կողմից գիտության ֆինանսավորումը պետք է տրամադրվի 4 վերոգրյալ 

ուղղություններին համապատասխան՝ ըստ պետության կողմից հաստատված 

առաջնահերթությունների, այլ ոչ թե բաշխման իրավասությունը տրվի գիտու-

թյան կոմիտեին, որը ընդհանուր պետական առաջնահերթությունները մշակող 

մարմին չէ։ 

Հաջորդ անհրաժեշտ բարեփոխումը, որ պետք է իրականացվի, գիտության 

ոլորտի կառավարման մասնագետների պատրաստումն ու վերապատրաստումն 

է։ Ներկայումս հանրապետությունում գոյություն չունի որևէ հաստատություն, 

որը կպատրաստի գիտության ոլորտի կառավարիչներ։  

Ամփոփելով վերլուծությունը՝ կարող ենք նշել, որ ներկայումս գիտության 

ոլորտի ֆինանսավորման արդյունավետ կառավարմանը խոչընդոտող մի շարք 

հանգամանքներ կան. 

 ՀՀ գիտության ոլորտի ֆինանսավորումն անբավարար է գիտության որակա-
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կան աճ ապահովելու համար, 

 գիտական արդյունքների միջազգայնացման մակարդակը չափազանց ցածր է, 

 առկա է գիտություն-պետություն համագործակցության հսկայական խզում։ 

Այս խնդիրների լուծումից ուղղակիորեն կախված է գիտության ոլորտին 

տրամադրվող ֆինանսների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը։ 

Ուստի հոդվածի շրջանակներում առաջարկել ենք գիտության ոլորտի ֆինան-

սավորման նվազագույն չափն ամրագրել օրենսդրությամբ և որպես ցուցանիշ՝ 

դիտարկել նաև հարևան, ԵԱՏՄ և միջին եկամտով երկրների գիտության ոլորտի 

ֆինանսավորման ծախսեր/ ՀՆԱ հարաբերակցության միջին ցուցանիշը։ 

Գիտական արդյունքների միջազգայնացման տեսանկյունից առաջարկվում 

է երկքայլ մոտեցում՝ երիտասարդ գիտնականներին միջազգային ինդեքսավոր-

ման նրբություններին ծանոթացում և ստեղծված նշանակալի գիտական ար-

դյունքների առևտրայնացում։ 

Ինչ վերաբերում է պետություն-գիտություն համագործակցության սերտաց-

մանը, ապա հոդվածի շրջանակներում մեր կողմից առաջարկվել է տնտեսագի-

տության ոլորտի գիտահետազոտական կազմակերպությունների և էկոնոմիկայի 

նախարարության արդյունավետ համագործակցության մոդելի հնարավոր ձևա-

չափը, որը որոշակի փոփոխություններով կարող է ներդրվել նաև գիտության 

այլ ոլորտներում։  

Կարծում ենք, որ առաջարկված քայլերի հետևողական իրականացման պա-

րագայում հնարավոր կլինի էապես բարելավել ՀՀ գիտության ոլորտին տրա-

մադրվող ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը։ 
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տակով գիտության ոլորտի ֆինանսավորման և ՀՆԱ-ի հարաբերակցությունը 

բնորոշող ցուցանիշների միջոցով համեմատական վերլուծություն է իրականաց-

վել ՀՀ և աշխարհի տարբեր երկրների միջև։ Արդյունքում պարզվել է, որ ներկա-

յումս ՀՀ գիտության ֆինանսավորմանը տրամադրվող ՀՆԱ-ի համապատասխան 

չափը անհամեմատ ավելի փոքր է հարևան, ԵԱՏՄ գրեթե բոլոր երկրների, ինչպես 

նաև միջին եկամտով երկրների համանման ցուցանիշից։ Բացի այդ, հոդվածի 

շրջանակներում դիտարկվել են ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում 

գիտության ֆինանսավորման արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները։ 

Պարզվել է, որ գիտության ոլորտին տրամադրվող ֆինանսների կառավարման 

արդյունավետության մասին վկայող ցուցանիշները, մասնավորապես՝ գիտական 

արդյունքների միջազգայնացումը և առևտրայնացումը գտնվում են սաղմնային 

փուլում, և ներկայումս գիտությունը ՀՀ-ում չի փոխհատուցում պետական բյու-

ջեից տրամադրվող ծախսերը և չի ապահովում համապատասխան հետգնում։ 

Վերլուծության արդյունքում մեր կողմից մշակվել է ՀՀ գիտությանը տրա-

մադրվող ֆինանսների կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը 

նպաստող միջոցառումների համախումբ։  

Հոդվածի գիտական նորույթն է՝ բազմակողմանի վերլուծության հիման վրա 
ՀՀ գիտության ֆինանսավորման կառավարման արդյունավետության հիմնական 
ցուցանիշների վերլուծությունը, առկա թերացումների պատճառների բացահայ-
տումը և գիտության ֆինանսավորման կառավարման արդյունավետության բարձ-
րացմանն ուղղված քայլերի մշակումը, որը ներառում է գիտության ոլորտի 
արդյունավետ գործունեության համար ֆինանսավորման նվազագույն չափի 
հաշվարկում, հայկական գիտական արդյունքների միջազգայնացմանն ուղղված 
միջոցառումների հանգամանալից ներկայացում, գիտություն-պետություն ար-
դյունավետ համագործակցության մոդելի առաջադրում և ի վերջո՝ գիտության 
կառավարման համար արդյունավետ մոդելի մշակում, որը ներառում է հիմնա-
րար և կիրառական գիտությունների կառուցվածքը, կիրառական գիտությունների 
արդյունքների առևտրայնացման և տեխնոլոգիաների տրանսֆերի հնարավո-
րությունը։  
 
Բանալի բառեր. գիտության ֆինանսավորում, արդյունավետ կառավարում, 

միջազգային ինդեքսավորում, փորձի փոխանակում, գիտական 

արդյունքների առևտրայնացում, համագործակցության բարելավում: 
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НАУКИ В АРМЕНИИ  

 

ГРИГОРИЙ АРШАЛУЙСОВИЧ ВАГАНЯН  
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Аннотация. Целью данной статьи является выявление эффективности управ-

ления финансированием в сфере науки в РА и предложение мер по повышению 

эффективности. Для этого был проведен сравнительный анализ на основе показате-

лей, характеризующих отношение финансирование сферы науки к ВВП для разных 

стран мира и РА. В результате выяснилось, что в настоящее время соответствующий 

объем ВВП, выделяемый на финансирование науки в Армении, намного меньше 

аналогичного показателя почти всех стран ЕАЭС, а также стран со средним уровнем 

дохода. Кроме того, в рамках данной статьи были рассмотрены вопросы эффек-

тивного управления финансированием науки на современном этапе развития эко-

номики РА. Выяснилось, что показатели эффективности управления финансами в 

области науки, в частности показатели по интернационализации научных резуль-

татов, а также показатель по коммерциализации науки очень низкие. Это означает, 

что в настоящее время наука в Армении не возмещает государственные расходы и 

не обеспечивает адекватного выкупа. В результате анализа нами разработан комп-

лекс мероприятий по повышению эффективности управления финансами, пре-

доставляемых области науки Республики Армения. 

Научная новизна статьи: анализированы основные показатели эффективности 
управления финансированием науки в Республике Армения на основе комплекс-
ного анализа, выявлены причины имеющихся недостатков и разработаны меры по 
повышению эффективности управления финансированием науки, которые вклю-
чают расчет минимальной суммы финансирования для эффективной деятельности 
в области науки, предложение мер, направленных на интернационализацию 
армянских научных результатов, выдвижение модели эффективного сотрудни-
чества государства с научным сектором и разработка эффективной модели уп-
равления наукой, который включает структуру фундаментальных и прикладных 
наук, коммерциализацию результатов прикладных наук и возможность трансфера 
технологий. 
 

Ключевые слова: финансирование науки, эффективное управление, международ-

ная индексация, обмен опытом, коммерциализация научных результатов, 

улучшение сотрудничества. 
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Abstract. The purpose of this article is to identify the effectiveness  of the science 

funding management in Armenia and to propose measures to improve the efficiency. 

For  that purpose, a comparative analysis was provided for Armenia and other countries 

of the world through the indicators of science funding to GDP ratio.  

As a result, it turned out that nowadays, the share of science funding in GDP in 

Armenia is much less than the same indicator of neighbouring,EAEU countries, as well 

as of the countries with average income level. In addition, within the framework of 

this article, the issues of effective management of science funding at the present stage 

of development of the RA economy were considered. It turned out that the indicators 

of the effectiveness of science funding management, in particular, the indicators for the 

internationalization and commercialization of scientific results are in their infancy. 

This means that at present, science in Armenia does not reimburse government expendi-

tures and does not provide adequate redemption. As a result of the analysis, we have 

developed a set of measures aimed to improve the efficiency of Armenia's science 

funding management.  

Scientific novelty of the article: the main indicators of Armenia's science funding 
management effectiveness are analyzed on the basis of a comprehensive analysis, the 
reasons for the existing shortcomings are identified and measures are developed to 
improve the efficiency of the management of science funding: which includes the 
calculation of minimum amount of funding for effective activities in the field of 
science, the presentation of measures aimed at internationalizing Armenian scientific 
results,  the proposition of the model for effective cooperation between the state and 
the scientific sector, and the development of an effective model for science 
management. The model includes the structure of fundamental and applied sciences, 
the commercialization of applied science results and the possibility of technology 
transfer. 

 
Keywords: science funding, effective management, international indexation, exchange 

of experience, commercialization of scientific results, improvement of 

cooperation. 
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Введение 

Эффективность системы управления наукой и технологиями зависит от эффек-

тивности факторов, которые определяют ее развитие. Среди них фактор эффек-

тивности подсистемы образования, подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантов и докторантов), фактор правового обеспечения, комплекса правовых 

актов, законов, постановлений правительства, указов Президента и т. д., фактор 

подсистемы материального и морального стимулирования, а также фактор пара-

дигмы трансфера технологий, коммерциализации результатов НИОКР, включая 

регистрацию патентов, авторских прав на изобретения. 

Цель статьи: представить результаты анализа глобальных тенденций техноло-

гического фактора развития промышленности и экономики в мире, выявить преи-

мущества и недостатки системы управления наукой и технологиями для обес-

печения парадигмы технологического превосходства в Армении. Используются 

методы системотехники, системного, сравнительного и концептуального анализа 

процессов управления наукой и технологиями Армении, России, Турции, США и 

Израиля на основе системы сбалансированных показателей эффективности. 

Национальный совет по разведке (США) в своём новом докладе “Глобальные 
тенденции – 2040” прогнозирует, что в ближайшие десятилетия противоречия в 

мире будут только усиливаться1. В следующие десятилетия будет наблюдаться 

усиление глобальной конкуренции за ключевые элементы технологического 

превосходства, такие как таланты, знания и рынки, что может привести к появ-

лению новых технологических лидеров или гегемоний. 

В докладе отмечается, что к 2040 году растущая конвергенция технологий, та-

ких как искусственный интеллект, высокоскоростные телекоммуникации и био-

технологии, будет дополнена более глубоким пониманием социальных и пове-

денческих наук, этнопсихологии, чтобы сделать возможными быстрые прорывы и 

                                                            

1  https://zavtra.ru/blogs/svetloe_budushee_k_2040_godu 
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настраиваемые пользователем приложения, которые намного больше, чем сумма 

их частей, взятых вместе. По мнению авторов доклада, те, кто сосредоточит свои 

ресурсы сегодня, вероятно, станут технологическими лидерами 2040 года.  

Национальные интересы в поддержании технологического контроля и преи-

муществ, а также в защите национальной безопасности могут вступать в противо-

речие с корпоративными интересами в увеличении доли мирового рынка и уве-

личении прибылей. Будущее, насыщенное технологиями и связанное с гипер-

связью, предложит лидерам и правительствам новые инструменты для монито-

ринга своего населения, что позволит улучшить предоставление услуг и безо-

пасность, но также предложит более широкие средства контроля. Технологичес-

кая готовность к противоборству становится главнейшим элементом развития 

страны (главный вывод в докладе “Глобальные тенденции – 2040” )1.  

В этих условиях технологическая готовность Армении к новым вызовам 

прежде всего зависит от эффективности управления тремя ключевыми минис-

терствами: министерства экономики, министерства образования, науки, культуры 

и спорта, а также министерства промышленности высоких технологий. Эффек-

тивность управления этими министерствами зависит от эффективности деятель-

ности правительства. Однако в его структуре отсуствует подразделение, которое 

должно отвечать за технологическую готовность страны к новым вызовам, за 

поиск талантов, за формирование и развитие знаний, за рост национального ин-

теллектуального капитала, за поиск новых рынков. Технологическая готовность 

прежде всего зависит от тех, кто сможет сосредоточить прежде всего ресурсы 

страны и направить их на решение приоритетных задач.  

 

Правовой фактор технологического превосходства 

В соответствии с 86-ой статьей Конституции РА 2015 г. с изменениями, среди 

основных целей политики государства - “развитие бесплатного высшего и иного 
профессионального образования”, а также “развитие фундаментальной и прик-
ладной науки”. Основные цели политики государства осуществляются в целом с 

помощью следующих основных законов и нормативных актов:  

1. Закон “О научной и научно-технической деятельности”. Принят 5 декабря 

2000 года. 23.03.2018 г. введено изменение в закон. Дополнена статья 15.1 о 

Комитете по науке. Государственный комитет по науке трансформировался в 

Комитет по науке, отличающийся содержанием и качеству. Его статус, функ-

ции и значение занижены, что противоречит указу Президента РА (ՆՀ -231-Ն), 

который еще в силе.  

2. 24 марта 2021 г. принят Закон “О высшем образовании и науке”. По мнению 

ведущих ученых республики в этом законе образование, наука и инновации 

представлены несоразмерно. Не раскрыты пути и механизмы эффективного 

                                                            

1  https://zavtra.ru/blogs/svetloe_budushee_k_2040_godu 
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взаимодействия систем образования, науки и технологий. Комитет по науке 

продолжит функционировать при профильном министертсве. При этом Закон 

“О научной и научно-технической деятельности” теряет силу. Новый закон 

противоречит конституционным целям политики государства. Президент РА 

обратился в Конституционный суд с целью проверки конституционности 

норм закона. 

3. Приказ министра образования, науки, культуры и спорта об утверждении ус-

тава комитета по науке (07 мая 2020 г. N 20-Լ) противоречит указу Президента.  

4. Закон “О государственной поддержке инновационной деятельности”. Принят 

23 мая, 2006 г. Устарел и фактически не выполняется.  

5. Закон “О национальной академии наук РА”. Принят 14.04.2011. Теряет силу.  

6. Закон “О научно и научно-технической экспертизе”. Принят 7 апреля 2015 г. 

Устарел.  

7. Постановление правительства о стратегической программе развития науки на 

2017-2020 гг. (от 17 августа 2017 г.). Проект решения правительства об 

основных приоритетах развития науки и техники на 2020-2024 гг. представлен 

правительству 09.11.2019 г. До сих пор не принят.  

8. Решение правительства о “Принципах стратегической программы перспект-

ивного развития Армении на 2014-2025 гг.” (от 27 марта 2014 г.) устарело.  

9. Постановление Правительства N 646-A от 19 июня 2017 года (о Программе 

деятельности, гарантирующей стабильное развитие страны в период с 2017 по 

2022 год). Мероприятия по разделу науки в целом не выполнены.  

В этих условиях эффективность реализации указанных выше целей политики 

государства или системы управления развития науки и технологий не выдержи-

вает критики.  

 

Кадровый фактор технологического превосходства 

Общее число студентов вузов по данным статистического ежегодника “Арме-

ния – 2020”1 – 81640 человек (2016/2017 г.) и 64547 человек (2019/2020 г.). Числен-

ность студентов в вузах на 10 000 населения устойчиво снижается: с 282.1 

(2015/2016 г.) до 217.9 (2019/2020 г.). В вузах на начало учебного года численность 

докторов наук составило 624 человек (2019/2020 г.), в 2015/2016 г. - 683 и в 

2016/2017 г. - 663. Университеты за последние пять лет «потеряли» 59 доктора наук! 

Для сравнения в 1986 г. в Советской Армении насчитывалось около 700 докторов 
наук.  

Численность кандидатов наук в вузах снизилась с 3352 (2015/2016 г.) до 2972 

(2019/2020 г.) человек. В 2016/2017 г. в вузах работали 3257 кандидата наук. За 

последние пять лет вузы “потеряли” 439 кандидата наук. Соотношение доктор 

наук/студент - 103.4 (2019/2020 г.) и 123.1 (2016/2017 г.), кандидат наук/студент - 

                                                            

1  https://armstat.am/file/doc/99520898.pdf 
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21.7 (2019/2020 г.) и 25.1 (2016/2017 г.). Эти показатели противоречат мировым 

тенденциям – численность студентов вузов в мире растет, растет также числен-

ность докторов и кандидатов наук. Стирается грань между докторами и кандида-

тами наук в Армении. Докторантура ликвидируется. Ущерб в развития интеллек-

туального капитала к 2025 г. достигнет более 500 миллионов $ США.  

По итогам 44-х дневной войны потери в значительной степени являются ре-

зультатом технологического отставания, которое, в свою очередь, обьясняется от-

сутствием кадров высшей квалификации в промышленности высоких технологий.  

Численность работников организаций выполняющих НИР и ОКР в 2019 г. 

составило 4 539, в 2015 г. – 5 044. За пять лет она снизилась на 505 человек. Но при 

этом растет численность инженеров и научных сотрудников филиалов ТНК. 

Резкое снижение числа аспирантов происходит в научных учреждениях. В тече-

ние 2019 года ВАК утвердил 6 докторских и 216 кандидатских степеней, в 2018 

году - 42 докторских и 317 кандидатских степеней, в 2017 году - 41 докторских и 

353 кандидатских. Регресс очевиден.  

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития - 

OECD «Science, Technology and Innovation Outlook 2016», в последние два десяти-

летия количество докторов растет по всему миру. В Армении наоборот – снижается.  

 
Материальный фактор технологического превосходства 

Внутренние затраты на исследования и разработки, расходы по бюджетной 

части в Армении снижаются и имеют тенденцию к снижению. Для сравнения: 

расходы на НИОКР в % ВВП (2018 г.): Турция – 1.0, Армения – 0.2. Государст-

венные затраты на образование в % ВВП (2017 г.): Турция – 4.3, Армения – 2.7.  

С учетом результатов анализа данных базы Скопус приходим к выводу, что на 

низком уровне развития в Армении находятся: прикладная (цифровая) экономика, 

а также публичное управление, государственное управление, территориальное 

самоуправление, управление образованием, наукой (науковедение), инновациями, 

управление трансфером технологий и коммерциализацией знаний, управление 

транспортом, строительством и здравоохранением, управление агробизнесом, нед-

рами, военной и легкой промышленностью, управление обьектами материальной 

и нематериальной культуры, интеллектуальной собственностью, национальным 

интеллектуальным капиталом и т.д. Основная проблема в сфере управления, где 

остро ощущается нехватка высококвалифицированных кадров.  

В 2018 г. по индексу цитирования научных трудов в отрасли «Компьютерные 

науки» по SJR Country Ranking1 из 239 стран первое место заняли США, Турция на 

25-ом, Россия – 35-ом, Армения – 109-ом. По математическим наукам США – на 

1-ом месте, РФ – 24-ом, Турция – 30-ом, Армения - на 68-ом месте. По физическ-

им наукам и астрономии лидируют США, РФ - на 12-м месте, Турция – на 35-м, 

                                                            

1  https://www.scimagojr.com 
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Армения на 43-ем. По экономическим и эконометрическим, а также финансовым 

наукам лидируют США, Турция - на 26-м месте, РФ - на 36-м, Армения - на 142-м.  
 

Таблица 1 
Показатели научной продуктивности Армении в сравнении с Турцией и Россией 

 

Страна 

Рейтинг 

по всем 

отраслям 

науки 

Индекс 

Хирша 

Прикладная 

математика/ 

Индекс 

Хирша 

Менедж-

мент тех-

нологий и 

инноваций 

Приме-

нение 

компью-

терных наук 

Физика высо-

ких энергий и 

ядерная 

физика 

Сельско-хо-

зяйственные 

и биологичес-

кие науки 

Россия 23 580 29/108 35/37 37/93 7/246 32/85 

Турция 36 443 28/113 29/58 23/153 37/107 35/79 

Армения 73 190 87/19 103/5 102/15 30/121 144/8 

 

Результаты сравнительного анализа таблицы 1 показывают, что из рассмот-

ренных областей науки по показателю научной продуктивности (ранжированному 

по индексу Хирша) Армения опережает Турцию только в отрасли ядерной физики 

и физики высоких энергий (30-е место).  
 

Заявки на патенты 

По числу заявок на патенты в ВОИС лидером является Китай, за 2019 год 

подал 58 990, США - 57 840, Россия на 22 месте, подано 1218 заявок, Турция - 2058 

заявок, на 13-ом месте, операжая Россию1. Армения подала 3 заявки (в 2018г - 6). 

Анализ показывает, что основная часть патентных заявок за 2019 год были связа-

ны с электротехникой: электрооборудованием и энергетикой (17 223 заявки), 

цифровой связью (19 090 заявок), компьютерными технологиями (21 499 заявок), 

аудиовизуальные технологии – 8 904, телекоммуникации – 5 823, методы управ-

ления на основе ИТ – 5 723, полупроводники – 8 043, измерительные приборы – 

11 473, медицинской техникой (16 954 заявки), транспортом (11 163 заявки)2. 

Биотехнологии – 7 400, фармацевтика – 8 780, тонкая органическая химия – 5 874, 

химия основных материалов – 5 588. В таблице 2 представлен кластер сравнитель-

ных показателей научной продуктивности, ранжированных по индексу Хирша, а 

также индекса инноваций Армении и Турции. 

Результаты исследований позволили выявить следующие закономерности 

развития и связи между отдельными компонентами и элементами государствен-

ного управления, которые влияют на обеспечение технологического превосходства. 

Рост национального интеллектуального капитала (НИК) влияет на качество и 

эффективность государственного управления и на эффективность технологичес-

кого развития (Ваганян О. Г.). Чем выше показатель индекса НИК, тем выше пока-

затели качества государственного управления. Чем ниже показатель индекса НИК 

органов государственной власти, тем ниже качество и эффективность государст-

                                                            

1  https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/ru/documents/pr_2020_848_annexes.pdf 
2  https://habr.com/ru/news/t/496218/ 
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венного управления и тем ниже показатели технологического развития страны. 

Выделена положительная связь между повышением показателя индекса НИК и 

повышением конкурентоспособности страны, а также повышением показателей 

технологического превосходства  
Таблица 2 

Кластер сравнительных показателей научной продуктивности Турции и Армении 
 

Турция  Армения 

Место Показатели  Место Показатели 

23 Применение компьютерных наук 30 
Физика высоких энергий и ядерная 

физика 

25 Компьютерные науки 43 Физические науки и астрономия 

26 
Экономические, эконометрические  и 

финансовые науки 
64 Индекс инноваций 

28 Прикладная математика 68 Математические науки 

29 Менеджмент технологий и инноваций 73 По всем отраслям науки 

30 Математические науки 87 Прикладная математика 

35 Физические науки и астрономия 102 Применение компьютерных наук 

35 
Сельскохозяйственные и биологические 

науки 
103 Менеджмент технологий и инноваций 

36 По всем отраслям науки 109 Компьютерные науки 

37 
Физика высоких энергий и ядерная 

физика 
142 

Экономические, эконометрические  и 

финансовые науки 

49 Индекс инноваций 144 
Сельскохозяйственные и биологические 

науки 

 

Существует положительная связь также между повышением индекса НИК и 

повышением показателей экономики знаний. Существует положительная связь и 

между повышением качества государственного управления и ростом индекса 

НИК. В тех странах, в которых качество управления выше, выше и уровень НИК 

(Швеция, Дания, Норвегия и США). Влияние НИК на экономическое развитие 

Армении выражено сильнее, чем в других странах-участницах Евразийского эко-

номического союза. Мировой опыт подсказывает, что благодаря разработке и ис-

пользованию концепции управления социально-экономическими процессами на 

основе НИК удастся достичь высоких показателей процветания и развития чело-

веческого потенциала даже в условиях мирового экономического кризиса.  

Главное осознать всеми, что факторы, от которых зависит технологическое 

превосходство Армении, определяются сбалансированным ростом всех компонент 

НИК. Такое понимание есть в Израиле и США. 
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Факторы технологического превосходства Израиля 1  

Высокие технологии составляют 11 % от ВВП Израиля и более 50 % от общего 

объема экспорта. На ИТ индустрию в Израиле приходится около 2,4 % от ВВП. На 

сегодняшний день в Израиле одна из самых высоких в мире концентрация стар-

тапов на душу населения. В 2014 г. израильские стартап-компании установили ре-

корд привлечения средств, мобилизовав 3,4 млрд долл., что на 46 % превышает 

показатели 2013 г. В 2015 г. рынок вырос еще на 30 %, общее число сделок соста-

вило 708, в проекты за год вложили 4,43 млрд долл.  

Средний размер сделки в 2015 г. достигла своего пика – 6,3 млн долл. при 

среднем значении в 4 млн долл. за последние 10 лет. Каждая пятая компания вы-

соких технологий, котирующаяся сегодня на Нью-йоркской бирже NASDAQ, – 

израильская или бывшая израильская фирма, 80 из котирующихся в Нью-Йорке 

израильских компаний – государственные. На NASDAQ котируется больше из-

раильских компаний, чем всех европейских, вместе взятых.  

 

Система образования 

Израиль занимает третье место в мире (после США и Канады) по уровню 

образования населения, работники с университетскими степенями составляют 

почти четверть от всех работников, по количеству ученых (145 чел. на 10 000 чел. 

населения) Израиль намного обходит Японию (70 чел.) и даже США (85 чел.). В 
Армении на 10 000 чел. населения количество ученых - 15 чел. В 70-е гг. в госу-

дарстве Израиль в общей сложности по заказам военного ведомства осущест-

влялось 40 % всех видов НИОКР и 80 % научных разработок прикладного харак-

тера. На этих разработках выросло новое поколение инженеров и ученых. Ряд 

военных технологий (а главное, идей) были успешно реализованы в «гражданс-

ких» стартапах, созданных отставными экспертами в области компьютерных наук, 

телекоммуникаций, криптографии.  

В Израиле осуществляется отбор наиболее способных и многообещающих 

молодых людей. Им предоставляется возможность пройти, наряду с воинской, 

специальную научную подготовку в рамках элитарных учебных программ. Вы-

пускники таких программ приобретают не только уникальные знания, но и 

навыки лидерства и умение решать нестандартные задачи. Государство для 

привлечения иностранных компаний создает двусторонние фонды посредством 

соглашения между Израилем и зарубежным партнером.  

Закон о поощрении промышленных НИОКР («Law for the Encouragement of 

Industrial Research & Development) вступил в силу 01.01.1985 г. В данном законе 

определен механизм государственной поддержки развития промышленных НИОКР. 

                                                            

1  Развитие инноваций в Израиле (Краткий обзор рынка, институты развития, законодательство, 

программы поддержки). Москва, 2016. 

Росинфокоминвест,http://www.rosinfocominvest.ru/upload/iblock/419/419e406d2b01ce002862d7df0d

bd121e.pdf 
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Обычно содействие предлагается в форме грантов, составляющих 20-50 % от одоб-

ренного бюджета. Если проект успешен и НИОКР доведены до коммерческого 

продукта, то получившая грант компания должна выплатить роялти Офису глав-

ного ученого.  

Офис главного ученого рассматривает документы на одобрение программы, в 

результате которой будет создано ноу-хау, разработаны методы производства 

нового продукта или произведены значительные изменения уже существующих 

продуктов и технологий. Подать документы имеет право любая израильская ком-

пания. В документах должны быть отражены источники финансирования проек-

та, существующие в этой области ноу-хау, а главное – инновационные черты 

предлагаемой технологии или нового продукта. Обычно Офис главного ученого 

предоставляет гранты только тем проектам, производство конечного продукта в 

которых планируется в Израиле. Исключения составляют особо уникальные 

проекты, либо проекты, которые подпадают под действие соответствующих меж-

дународных договоров.  

С января 1996 г. действует следующая процедура выплаты роялти: первые 3 

года с начала продажи продукции, произведенной по гранту в соответствии с 

законом производятся 3 % отчисления в казну государства, следующие 3 года – 

4 %, а начиная с седьмого года и далее – 5 %. При некоторых обстоятельствах воз-

можно повышение процента отчислений до 4, 5 и 6 % соответственно. В любом 

случае общая сумма не должна превышать 100 % гранта в долларовом экви-

валенте. Когда планируется передача ноу-хау за границу, Офис главного ученого 

может потребовать выплаты 300 % от изначально полученного гранта. Получив-

шие грант обязаны предоставлять раз в полгода отчет о продажах продукции, 

произведенной в результате предоставления средств государством.  

 

Инновационная экосистема 

Все элементы работы с инновационными разработками в Израиле склады-

ваются в единую экосистему в условиях постоянного ведения военных действий. 

Экосистема объединяет в себе такие составляющие, как науку, образование, про-

мышленность, и инструменты, работающие как с доконкурентными техноло-

гиями, с проектами на ранних стадиях и поддерживающие разработки в междуна-

родных компаниях, так и с отдельными отраслями (целевые программы). Госу-

дарственное финансирование НИОКР распределяется между министерствами 

экономики, науки и образования неравномерно (см. таблицы 3 и 4)1. Наибольшие 

инвестиции получает министерство экономики. Это является отражением поли-

тики государства, направленной на коммерциализацию технологий. Если главные 

ученые других министерств видят коммерческий потенциал того или иного 

                                                            

1  Ваганян Г. А., Ваганян О. Г., Интеллектуальный капитал государства Израиль. 

http://www.iatp.am/vahanyan/articles/icisrael.doc. Марьясис Д. А. Опыт построения экономики 

инноваций. Пример Израиля / Институт востоковедения РАН. М., ИВ РАН, 2015, 268 с. 
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проекта, поддерживаемого ими, то они передают эти проекты в ведение главного 

ученого министерства экономики, который и занимается дальнейшей его разра-

боткой. Министерство экономики является наиболее известным ведомством из 

всех двенадцати, являющимся центральным звеном государственной системы 

НИОКР. Каждое министерство имеет офис Главного ученого. Деятельность офи-

сов главных ученых министерств является системообразующей в структуре госу-

дарственной поддержки развития экономики инноваций в Израиле.  

В 2000 г. был создан Форум главных ученых Израиля. Форум также является 

структурой стратегического планирования в сфере НИОКР на государственном 

уровне. При этом он служит площадкой обмена опытом и технологиями, даёт 

возможность более эффективного использования инфраструктурных возможнос-

тей министерств. Руководит Форумом непосредственно министр науки. На испол-

нительном уровне министерство науки представлено в нем главным ученым. От-

читывается эта структура перед правительством Израиля ежегодно. Одним из 

практических итогов деятельности Форума является периодическое составление 

списка приоритетов научно-технического развития по соответствующим отрас-

лям. Еще одной структурой, действующей в рамках министерства науки, является 

Национальный совет по НИОКР. Его задачами являются: консультировать прави-

тельство по научным вопросам общегосударственной важности, в особенности по 

вопросам, касающимся научной инфраструктуры; организовывать научное сопро-

вождение деятельности министерства науки Израиля, особенно в вопросах выбора 

приоритетных областей исследования; служить площадкой информационного 

обмена и координации действий по политике поддержки и развития НИОКР раз-

личных государственных и общественных организаций из этой сферы. Совет про-

водит профильные совещания, встречи, готовит отчеты, принимает участие в экс-

пертной деятельности разных исследовательских структур, занимающихся изу-

чением проблем инновационного развития Израиля, в частности в написании 

аналитических работ на соответствующие темы1.  

                                                            

1 Мендлович Д., Доклад на Форуме главных ученых Израиля в РФ. Москва, 14.09.2010. Ваганян Г. А., 

Ваганян О. Г., Интеллектуальный капитал государства Израиль. 

http://www.iatp.am/vahanyan/articles/icisrael.doc. 
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Таблица 3 
Программы господдержки НИР в промышленности в Израиле1 

 

 
 

                                                            

1 Источник: Ваганян Г. А., Ваганян О. Г., Интеллектуальный капитал государства Израиль. 

http://www.iatp.am/vahanyan/articles/icisrael.doc. 
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Таблица 4 
Организация финансирования НИОКР в Израиле1 

 

 
 

Ещё одной координирующей научно-техническую деятельность государства 

структурой является форум ТЕЛЕМ, состоящий из ведомств ГУ министерств 

экономики, науки и технологий, финансов, обороны (отдел МАФАТ), а также 

представителя Комиссии по планированию и бюджету (Совета по высшему обра-

зованию). Этот форум призван координировать активность входящих в него ве-

домств по созданию научно-технической инфраструктуры, в использовании кото-

рой заинтересованы все члены форума. Финансирование таких проектов осу-

ществляется из собственных средств членов форума. Созданы региональные цент-

ры знаний – своеобразные НИИ, занимающиеся НИОКР, направленными на раз-

витие соответствующих территорий. Министерство науки оказывает им научную 

                                                            

1 Источник: Ваганян Г. А., Ваганян О. Г., Интеллектуальный капитал государства Израиль. 

http://www.iatp.am/vahanyan/articles/icisrael.doc. 
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и финансовую поддержку. Контроль за деятельностью этих НИИ от имени ми-

нистерства осуществляет его главный учёный.  

В Израиле существует 20 компаний трансфера технологий при вузах и НИИ. 

Большинство из них объединены в структуру «Israel Technology Transfer Network» 

(ITTN), занимающуюся лоббированием их интересов в различных государст-

венных структурах страны а также способствующую продвижению их портфель-

ных технологий за пределами страны. Все эти центры ищут научные разработки 

для последующей их коммерциализации по всей стране.  

Ещё одним структурным элементом инноваций в академической сфере 

является Комиссия по планированию и бюджету Совета по высшему образованию 

Израиля. В целом её деятельность направлена на координацию финансовых воп-

росов между вузами и государственными органами.  

Распределение компетенций между органами государсвенной власти (минис-

терствами), государственными НИОКР Израиля и приоритетами представлено в 

таблице 5. В Израиле четко разделены типы НИОКР – фундаментальные иссле-

дования, прикладные исследования, имеющие коммерческое значение, а также 

прикладные исследования, имеюшие значения для развития соответствующей от-

расли. В Армении всеми типами НИОКР занимается комитет по науке, который 
является структурным подразделением министерства образования, науки, культуры 
и спорта. 

Таблица 5 
Распределение компетенций между государственными НИОКР Израиля1 

 

 
 

Научная новизна 

В статье с учетом международного опыта выявлены и исследованы основные 

факторы, от которых зависит технологическое превосходство Армении. Для обес-

печения парадигмы технологического превосходства предлагается использовать 

систему управления национальным интеллектуальным капиталом, разработанную 

авторами. Обосновано, что эффективность системы управления технологическим 

превосходством определяется сбалансированным ростом всех его основных фак-

                                                            

1  Мендлович Д., Доклад на Форуме главных ученых Израиля в РФ. Москва, 14.09.2010. Ваганян Г. А., 

Ваганян О. Г., Интеллектуальный капитал государства Израиль. 

http://www.iatp.am/vahanyan/articles/icisrael.doc. 
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торов и соответственно компонентов НИК. Предлагаемый инструментарий, ре-

комендации и предложения могут обеспечить рост эффективности системы уп-

равления наукой и технологическое превосходством Армении в условиях непре-

рывных угроз. 

 

Основные выводы  

Система управления наукой и технологиями в Армении не эффективна. Ее 

модель, структура и профессиональный уровень руководства не соответствуют 

современным требованиям и не выдерживают конкуренции. В аппарате прави-

тельства отсутствует подразделение, ответственное за управление наукой, техно-

логиями, коммерциализацией знаний, внедрением результатов НИОКР, инвести-

циями в НИОКР, экономикой интеллектуальной собственности. 

Ни в одном из министерств, ни при премьер-министре нет профессиональ-

ного совета или комиссии по планированию и бюджету высшего образования, 

науки и технологий. Эта парадигма противоречит требованиям Конституции, це-

лям государственной политики. Десятки и сотни патентов и авторских прав 

регистрируются не в Армении, а в Европе и США различными филиалами транс-

национальных корпораций, преследующих собственные интересы. В итоге стра-

дают промышленность высоких технологий и обороноспособность страны.  

В Армении не создана экосистема управления науки и технологиями. Выде-

ляемые финансовые средства на развитие науки расходуются не эффективно, они 

распыляются и не способствуют сбалансированному развитию всех отраслей нау-

ки, экономики и промышленности. В итоге по многим показателям эффективнос-

ти управления наукой и технологиями Армения уступает Турции.  

Следует максимально капитализировать и сбалансировать научный и инже-

нерный потенциал страны, обеспечить необходимое финансирование процессов 

коммерциализации результатов научных и инженерных исследований, с целью 

эффективного управления трансфером технологий, продажей открытий и изоб-

ретений армянских ученых и инженеров на мировом рынке интеллектуальной 

собственности.  

Формирование и развитие национального интеллектуального капитала и его 

компонентов находятся под угрозой и требуют изменений. Армения должна стре-

миться к технологическому лидерству в сравнении с соседними странами. Для 

этого необходимо реализовать следующую политику:  

1.  вовлечь в науку весь армянский народ, помочь его осознать, что только инно-

вационная активность, творчество дают истинное удовольствие и наслаждение 

жизнью.  

2.  Надо сделать науку, технологии независимыми от дилетантов, непрофессио-

нальных госчиновников.  

5.  Необходимо создать IP экономику, а также инновационную экосистему, а не 

академический городок, который для страны является важной, но не приори-

тетной задачей. Ресурсы следует тратить на решение, в первую очередь, прио-
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ритетных задач.  

6.  Необходимо создать экосистему поиска талантов, одаренной молодежи, под-

готовки и распределения кадров высшей квалификации. 

7.  Политика государства должна стремиться к воспитанию новых техноло-

гических лидеров для обеспечения гегемоний страны во многих областях 

науки и технологий по завету наших предков. «И он, этот "народ малый" … 
был и есть старейший первовоспреемник всего рожденного общечеловеческим 
источником культурного наследия, верным хранителем, щедрым сеятелем и 
терпеливым взращивателем всей совокупности этих традиций на Востоке и 
Западе!» (Академик Н. Марр, Армянская культура, Ереван, "Айастан", 1990). 
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ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

 

ԳՐԻԳՈՐԻ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ ՎԱՀԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳՐԻԳՈՐԻ ՎԱՀԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
 

ՎԻԿՏՈՐ ՍԵՐԳԵՅԻ ԶԱԽԱՐՅԱՆ 
ՄԱԿ-ի ԱՀԿ միջազգային փորձագետ 

 

Համառոտագիր: Գիտության և տեխնոլոգիական գերազանցության կառա-

վարման համակարգի արդյունավետությունը կախված է որոշող գործոնների 
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արդյունավետությունից: Դրանց թվում են` կրթության ենթահամակարգի արդյու-

նավետության գործոնը, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստումը, 

տեխնոլոգիական գերազանցության իրավական աջակցության գործոնը` իրավա-

կան ակտերի, օրենքների և այլն, նյութական և բարոյական խթանների ենթահա-

մակարգի գործոնը, ինչպես նաև տեխնոլոգիաների փոխանցման պարադիգմի 

գործոնը, R&D արդյունքների առևտրայնացման գործոնը, ներառյալ արտոնագրե-

րի և գյուտերի հեղինակային իրավունքների գրանցումը: 

Հոդվածն ուսումնասիրում է գործոններից յուրաքանչյուրը: Հիմնավորվում է, 

որ Հայաստանում գիտության և տեխնոլոգիական գերազանցության կառավար-

ման համակարգը արդյունավետ չէ: Դրա ղեկավարման մոդելը, կառուցվածքը և 

մասնագիտական մակարդակը չեն համապատասխանում գիտական և տեխնո-

լոգիական առաջընթացի ժամանակակից պահանջներին: Մասնավորապես՝ 

նշվում է, որ կառավարության աշխատակազմում չկա որևէ ստորաբաժանում, 

որը պատասխանատու է գիտության, տեխնոլոգիական գերազանցության կա-

ռավարման, գիտելիքների առևտրայնացման համար: 

Հայաստանում չի ստեղծվել գիտության և տեխնոլոգիայի կառավարման 

էկոհամակարգ: Հիմնարար և կիրառական գիտության զարգացման համար 

հատկացված ֆինանսական ռեսուրսները արդյունավետ չեն ծախսվում, դրանք 

փոշիացվում են և չեն նպաստում տնտեսության և արդյունաբերության բոլոր 

ճյուղերի հավասարակշռված զարգացմանը: Գիտության և տեխնոլոգիական գե-

րազանցության կառավարման արդյունավետության բազմաթիվ ցուցանիշների 

առումով Հայաստանը զիջում է Թուրքիային: Հիմնավորվում է գիտության և 

տեխնոլոգիայի կառավարման ոլորտում լավագույն արտասահմանյան փորձի 

ուսումնասիրման և օգտագործման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես՝ 

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի: 

Հոդվածի գիտական նորույթն ամփոփված է հետևյալ դրույթներում՝ մշակվել 

և առաջարկվում են գործիքակազմ, դրա կիրառման մեթոդներ, որոնք կարող են 

որոշել գիտության և տեխնոլոգիական գերազանցության կառավարման համա-

կարգի զարգացման պետական քաղաքականությունը:  

 

Բանալի բառեր. կառավարման որակ, տնտեսագիտություն, նորարարություն, 

գիտություն, բարձրագույն կրթություն, գիտական արտադրողականու-

թյուն, տեխնոլոգիական գերազանցություն, մեջբերման ցուցանիշ, վար-

կանիշ, մտավոր կապիտալ, արտոնագիր: 
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OБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА В АРМЕНИИ  
 

ГРИГОРИЙ АРШАЛУЙСОВИЧ ВАГАНЯН 
Доктор экономических наук, профессор 
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Кандидат экономических наук, доцент 

 

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ ЗАХАРЯН 
Международный эксперт ЮНИДО  
 

Аннотация. Эффективность системы управления наукой и технологиями 

зависит от эффективности факторов, которые определяют ее развитие. Среди них 

фактор эффективности подсистемы образования, подготовки кадров высшей ква-

лификации (аспирантов и докторантов), фактор правового обеспечения техноло-

гического превосходства, комплекса правовых актов, законов, постановлений пра-

вительства и т. д., фактор подсистемы материального и морального стимулирования, 

а также фактор парадигмы трансфера технологий, коммерциализации результатов 

НИОКР, включая регистрацию патентов и авторских прав на изобретения.  

В статье исследуются каждый из факторов. Показано, что система управления 

наукой и технологиями в Армении не эффективна. Ее модель, структура и про-

фессиональный уровень руководства не соответствуют современным требованиям 

научно-технического прогресса и не выдерживают конкуренции. В частности 

отмечено, что в аппарате правительства отсутствует подразделение, ответственное 

за управление наукой, технологиями, коммерциализацией знаний и результатов 

НИОКР. В Армении не создана экосистема управления науки и технологиями. 

Выделяемые финансовые средства на развитие фундаментальной и прикладной 

науки расходуются не эффективно, они распыляются и не способствуют сбалан-

сированному развитию всех отраслей экономики и промышленности. По многим 

показателям эффективности управления наукой и технологиями Армения ус-

тупает Турции. Предлагается использовать наилучший зарубежный опыта по 

управлению наукой и технологиями, в частности США и Израиля. 

Научной новизной в исследовании являются: разработка инструментария, для 

повышения эффективности системы управления технологическим превос-

ходством, предложение методики измерения и системы сбалансированных пока-

зателей для оценки политики государства в указанной сфере. Их применение поз-

волит Армении стать родиной ключевых элементов технологического превос-

ходства, которое определятся ее талантами, современными знаниями и рынками 

новых технологий. Политика государства должна стремиться к воспитанию новых 

технологических лидеров.  
 

Ключевые слова: качество управления, экономика, инновации, наука, высшее 

образование, научная продуктивность, технологическое превосходство, 

цитируемость, рейтинг, интеллектуальный капитал, патент. 
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SYSTEM IN ARMENIA 
 

GRIGORI ARSHALUYS VAHANYAN  
Doctor of Sciences (Economics), Professor 

 

HOVHANNES GRIGORI VAHANYAN 
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Abstract. . The efficiency of the science and technology management system 

depends on the efficiency of the factors that determine its development. Among them 

are the factors of the effectiveness of the subsystem of education, development of 

highly qualified personnel (doctoral students), the factor of legal support of 

technological superiority, a set of legal acts, laws, government decrees, etc., factors of 

the subsystem of financial and moral incentives, as well as the factor of the paradigm of 

technology transfer, including commercialization of R&D results, registration of 

patents and copyright for inventions. 

The article explores each of the factors. It is shown that the system of science and 

technology management in Armenia is not effective Its model, structure, and 

professional level of leadership do not meet the modern requirements of scientific and 

technological progress and withstand the competition. In particular, it is noted that 

there is no department responsible for the management of science, technology, 

commercialization of knowledge, and R&D results in the government apparatus.   

Armenia doesn't have science and technology management ecosystem.  The 

allocated financial resources for the development of fundamental and applied science 

are not spent efficiently, they are scattered and do not contribute to the balanced 

development of all sectors of the economy and industry. In terms of many indicators of 

the effectiveness of science and technology management, Armenia is inferior to 

Turkey. The necessity of studying and using the best foreign experience in the ma-

nagement of science and technology, in particular the USA and Israel, is substantiated. 

The scientific novelty of the article is summarized in the following provisions: to 

develop tools and methods for improving the technological excellence management 

system effectiveness, to propose the measurment methodology and the system of 

balanced indicators for assesing public policy in the mentioned area.   . Armenia can 

and should become the homeland of the key elements of technological excellence, 

which will be determined by its talents, modern knowledge and markets for new 

technologies. State policy should strive to educate new technology leaders. 

 
Keywords: quality of management, economics, innovation, science, higher education, 

scientific productivity, technological superiority, citation, rating, intellectual 

capital, patent. 
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Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Հոդվածը ստացվել է՝ 07.03.2021, գրախոսվել է՝ 23.04.2021 

 

ՀՀ-ում 2020 թ.-ին ծավալվող տնտեսական անկումն ունի իր առանձնահատ-

կությունները: Տնտեսական իրավիճակի կտրուկ վատթարացումը հիմնականում 

պայմանավորված է համավարկով, Արցախյան պատերազմով, աշխատուժի 

արտահոսքի կարճատմամբ, բնակչության սոցիալական անհանգստությամբ, 

որը կուտակվել է վերջին տարիներին և խորանում է արդեն նկատված բացասա-

կան սոցիալ-տնտեսական հետևանքներով (փոքր և միջին բիզնեսի փակում, 

աշխատատեղերի կորուստ, վարկային պարտավորությունների սպասարկման 

դժվարություններ, զանգվածային բժշկական ծառայության խոցելի դիրք): Այդ 

ամենի մեղմացմանը պետությունը մասնակցում է նվազագույն ծախսերով և 

ուշացած պատասխանով, ինչը հնարավորություն է տալիս կանխատեսել անկա-

յուն սոցիալ-տնտեսական և նույնիսկ քաղաքական իրավիճակ, որի պատճառով 

միգրացիոն գործընթացների կառավարման հրատապ հարցերի լուծումը կտե-

ղափոխվի երկրորդ պլան, և ավելի նշանակալից կլինի աշխատանքային միգ-

րանտների մեկնումը հայրենիքից:  

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ աշխատանքային միգրացիայի 

խնդիրները և մշակել առաջարկություններ` ուղղված աշխատանքային ռեսուրս-

ների միգրացիոն հոսքերի կարգավորման ուղղությամբ: 

Ուսումնասիրության նպատակը կոնկրետացված է աշխատանքում լուծված 

խնդիրներում. 

1. բնութագրել աշխատանքային միգրացիայի էությունը և ընդհանուր օրի-

նաչափությունները, 

2. բացահայտել և վերլուծել աշխատանքային միգրացիայի ներկա միտում-

ները, 

3. իրականացնել աշխատանք արտահանող և ներմուծող երկրների համար 

աշխատանքային միգրացիայի դրական և բացասական սոցիալ-տնտեսական 

հետևանքների գնահատում, 

4. մշակել ՀՀ համար աշխատանքային միգրացիայի բացասական հետևանք-

ների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների շարք: 

Հետազոտության ընթացքում որպես մեթոդներ` կիրառվել է երկրորդային 

հետազոտություների սինթեզ վերլուծությունը: 

Միջազգային աշխատանքային միգրացիան կարևոր դեր է խաղում աշխարհի 

առանձին երկրների և տարածաշրջանների ժողովրդագրական զարգացման 

գործում: Արտագաղթի զգալի հոսքերը նպաստեցին տեղահանության գործըն-

թացին, իբրև հետևանք ունենալով հյուրընկալ երկրներում բնակչության թվի 

աճի և դրան զուգահեռ էական ազդեցություն տարիքի և սեռի կառուցվածքի, 
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տարածաշրջանային անհամապատասխանությունների մակարդակի և պետու-

թյան հասարակական կյանքի շատ այլ կարևոր ասպեկտների վրա: 

Միջազգային աշխատանքային միգրացիան բնակչության տարածքային 

շարժունակության բոլոր տեսակների ընդհանրությունն է, որը կապված է այլ 

երկրի աշխատանքային գործունեության հետ1: 

Աշխատանքային միգրանտները կարևոր դեր են խաղում աշխատաշուկա-

ների համար աշխատուժ ապահովելու, աշխատուժի պակասը լրացնելու և սո-

ցիալական պաշտպանության ապահովման գործընթացում։  

Աշխատուժի միգրացիան ունի բազմաթիվ պատճառներ. 

 տնտեսական հարթության տեսանկյունից՝ բարձր մակարդակի աշխատա-

վարձերը և առկա աշխատատեղերը, տարածաշրջանում արտադրության 

շարժի կտրուկ փոփոխությունները, 

 հակամարտությունները, աղքատությունը, 

 ցանկալի աշխատանքի հնարավորությունը,  

 կյանքի որակը, կենսապայմանները բարելավելու անհրաժեշտությունը և 

հնարավորությունը, 

 առողջական ու ոչ բարենպաստ կլիմայական պայմանները. 

 ընտանեկան և ամուսնական պայմանները,  

 կյանքի ձևը, որոշակի մշակույթն ու գիտելիքները թարմացնելու անհրաժեշ-

տությունը,  

 աշխատանքային բախումները, 

 սոցիալական ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը, 

 պատահական հանգամանքները և այլն: 

Արդյունավետ կարգավորվող աշխատանքային միգրացիան օգտակար է 

աշխատուժ և՛ ընդունող, և՛ ուղարկող երկրներին: Աշխատանքային ռեսուրսներ 

արտահանող երկրների դրական հետևանքներն են երկրի կայուն զարգացման 

նպաստումը, աշխատուժի առաջարկի ու պահանջարկի հավասարակշռումը, 

գործազրկության նվազեցումը, տրանսֆերտների ստացումը, միգրանտների վե-

րադարձը հարստացված գիտելիքներով և փորձով, աշխատանքի արտադրո-

ղականության ավելացումը, անձնական զարգացումը՝ կրթության և առողջապա-

հական համակարգերի ծախսերը հոգալով, մանկական մահացության նվազե-

ցումը, աշխատուժի ավելացմանը հակվածությունը՝ դրանով իսկ նպաստելով 

ընդհանուր ՀՆԱ-ի աճին, մեկ շնչի հաշվով եկամուտների ավելացումը, նորարա-

րություն գործընթացի խթանումը, համայնքներին ինչպես մշակութային, այնպես 

էլ սոցիալական նվաճումներով հարստացումը, ներքին շուկայի պահանջարկի 

խթանումը։ 

Աշխատանքային ռեսուրսներ արտահանող երկրների թերություններից են 

աշխատանքի ընթացքում ավելի շատ հարկերի վճարումը, աշխատունակ տա-

րիքի բնակչության կորուստը, «ուղեղների արտահոսքը», աշխատանքային ար-

                                                            

1  Биссон Л. Сотрудничество России и ЕС в сфере миграции, Мировая экономика и международные 

отношения, 2014, №4, с. 72-81.  
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տագաղթողների ընդհանուր կրթական և մասնագիտական ուսուցման վրա կա-

տարված պետության ներդրումների վերադարձի չստացումը, ընտանեկան հա-

րաբերությունների վատթարացումը, ծախսատարությունը հատկապես ցածր 

հմուտ աշխատանքային միգրանտ աշխատողների համար (փաստաթղթերի ար-

ժեքը, տրանսպորտային ծախսեր, մնալու հետ կապված ծախսերը, հայրենա-

դարձության և վերաինտեգրման ծախսեր), աշխատանքում հիմնարար սկզբունք-

ներին և իրավունքներին չհամապատասխանելը՝ աշխատանքի խտրականու-

թյունը, աշխատավարձային տարբերությունը, աշխատանքի վատ պայմանները, 

մասնագիտական որակավորումների և հմտությունների անհամապատասխա-

նությունը՝ հատկապես ցածր որակավորում և կիսահմուտ աշխատանքային 

միգրանտ աշխատողների որակավորման ճանաչման գործընթացների հաճախ 

անհամապատասխանությունը, սոցիալական պաշտպանության բացակայու-

թյունը։ 

Երկրները, որոնք ընդունում են աշխատանքային ռեսուրսները, նույնպես 

ունեն են որոշակի դրական և բացասական կողմեր: Դրական կողմերից են էա-

կան խնայողությունների ձևավորումը հմուտ աշխատուժի վերապատրաստման 

վրա, արտադրանքի մրցունակության բարձրացումը` օտարերկրյա աշխատուժի 

ավելի ցածր աշխատուժի պատճառով, առաջին հերթին օտարերկրյա աշխատող-

ների աշխատանք կորցնելը, եթե ձեռնարկության տնտեսական վիճակը վատ-

թարանում է, կենսաթոշակների և այլ սոցիալական նպաստների վրա տնտե-

սումները: Թերությունները կարելի է համարել գործազրկությունն աճը, սոցիա-

լական լարվածությունը, որն արտահայտվում է ներգաղթյալների նկատմամբ 

խտրականությամբ, իրավիճակի սրումը տեղական աշխատաշուկայում, աշխա-

տուժի գնի անկումը, երբ աշխատաշուկայում առաջարկը բարձրանում է, 

ապօրինի ներգաղթով պայմանավորված բացասական հետևանքները: Հետևա-

բար, շատ երկրներ օգտագործում են աշխատանքային միգրացիան կարգավորե-

լու տարբեր մեթոդներ՝ օտարերկրացիների հոսքը սահմանափակելու համար, 

մշակում են միգրացիոն քաղաքականություն` երկրում միգրանտների կազմը, 

ինչպես նաև երկրում նրանց բնակության բնույթը և զբաղվածության ոլորտը 

վերահսկելու, սեփական երկրի բնակչության և տնտեսական շահերը, ի վերջո 

պետության անվտանգությունը պաշտպանելու համար: 

ՀՀ աշխատանքային միգրացիոն հիմնախնդիրները համակարգված ուսում-

նասիրելու նպատակով վերլուծվել է մի շարք ցուցանիշների դինամիկան: 2017-

2019 թթ.-ին տեղի է ունեցել ուղևորահոսքերի (ՀՀ ժամանողների և ՀՀ-ից մեկնող-

ների) աճի միտում, որին նպաստել է ինչպես ՀՀ քաղաքացիների շարժունակու-

թյան ավելացումը, այնպես էլ օտարերկրացիների ուղևորահոսքերի թվի աճը։ ՀՀ 

քաղաքացիների մասնաբաժինը ուղևորահոսքերի ընդհանուր թվաքանակում 

ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի սկզբի երկու տարում կազմել է 57.0%, իսկ 

2019թ.-ին նվազել է կազմելով 55%1։  

                                                            

1  Հաշվարկների հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու – 2020: 



222 

ՀՀ քաղաքացիների ելքերի աճը 2018-ին նախորդ տարվա համեմատ կազմել 

է 9,2%, որի միտումը շարունակել է նաև 2019թ.-ին՝ կազմելով 15,1%։ Օտար-

երկրյա քաղաքացիների ելքերի աճը 2018-ին նախորդ տարվա համեմատ աճել է 

8,8%-ով, իսկ 2019թ.-ին 2018թ.-ի համեմատ կազմել է 20%։ Սահմանային գրան-

ցումների առումով ելքերի էական աճ տեղի է ունեցել օտարերկրյա քաղաքա-

ցիների մասով։ ՀՀ քաղաքացիների մուտքերի աճը 2018-2019թթ.-ին գրեթե մնա-

ցել է անփոփոխ կազմել է 11,3% և 11,4%, իսկ օտարերկրյա քաղաքացիների 

մուտքերի աճը 2018-ին նախորդ տարվա համեմատ աճել է 9,4%-ով, իսկ 2019թ.-ին 

2018թ.-ի համեմատ կազմել է 19,6%։ Սահմանային գրանցումների տեսանկյունից 

մուտքերի մասով էական աճը տեղի է ունեցել օտարերկրյա քաղաքացիների 

հաշվին1։  

Միգրացիոն հոսքերի դինամիկան ուսումնասիրելու նպատակով կազմվել է 

աղյուսակ 1։ 
Աղյուսակ 1 

Միգրացիոն հոսքերի դինամիկան 2015-2019թթ.2

 

 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 

Իմիգրացիայի դեպքերի տարեկան թիվը 10 600 8 200 9 200 10 100 12 100 

Իմիգրացիայի տարեկան աճը, % - 77 112 110 120 

Էմիգրացիայի դեպքերի տարեկան թիվը 36 500 33 000 33 200 28 386 27 500 

Էմիգրացիայի տարեկան աճը, % - 90.5 100.6 85.5 97 

Միգրացիայի մնացորդ -25 900 -24 800 -24 000 -18 286 -15 400 

 

2017-2019թթ ունեցել ենք իմիգրացիայի դեպքերի թվի աճ։ Հատկապես էական 

աճ ունեցել ենք 2019թ.-ին՝ 20%։ Էմիգրացիայի դեպքերի տարեկան թիվը 2015-

2019թթ.-ին ունեցել ենք նվազման միտում` 36500-ից 27500, էական նվազման աճի 

տեմպ ունեցել ենք 2018թ.-ին։ 2015-2019թթ.-ին իմիգրացիայի դեպքերի տարեկան 

միջին թիվը կազմել է 10040, իսկ Էմիգրացիայինը` 31717, այսինքն՝ Էմիգրացիայի 

դեպքերի թիվը մոտ 3 անգամ գերազանցել է իմիգրացիայինը։ Որքան բարձր է 

միջին աշխատավարձը, այնքան բարձր է միգրացիայի մնացորդի ցուցանիշը 

(այն ժամանակ ժամանողների թիվը գերազանցում է մեկնողների թվին) և, 

համապատասխանաբար, երկիրն ավելի գրավիչ է միգրանտների համար3:  

Հայաստանի էմիգրացիոն հոսքերից ամենամեծը դեպի Ռուսաստան հոսքն 

է՝ ավելի քան 90%4: Ռուսաստանը գրավիչ է հատկապես սեզոնային աշխատան-

                                                            

1  Հաշվարկների հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու - 2020  
2 Աղյուսակը կազմվել է Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու - 2020–ում ներկայացված 

տվյալների հիման վրա 
3  Sedlov A. 2019. The Imperatives of Labor Immigration to Russia, Sociological Research, 58:1-2, 20-39, 

DOI: 10.1080/10610154.2019.1688995, p. 7. 
4  IOM 2014 Report on Household Survey on Migration in Armenia, Yerevan, p.69, Minasyan, Anna, 

Alina Poghosyan, Lilit Gevorgyan & Haykanush Chobanyan 2008. Return Migration to Armenia in 
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քային միգրանտների համար: 

Ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանի տնային տնտեսությունների 

36%-ը ներգրավված է միգրացիոն գործընթացներում1: Միգրացիոն հոսքերի տե-

սակներից են աշխատանքային միգրացիան, մշտական միգրացիան և այլ 

նպատակներով միգրացիա (ուսանողական, բժշկական և այլն)   

Ընդհանուր առմամբ աշխատանքային միգրացիան կազմում է ընդհանուր 

միգրացիոն ելքային հոսքերի ավելի քան 85%-ը2: 

Միգրանտների մոտ 30 տոկոսը «շատ վատ» վիճակում գտնվող տնային 

տնտեսություններից է, 33 տոկոսը՝ «վատ» վիճակում և 35 տոկոսը՝ «միջին» վի-

ճակում գտնվող տնային տնտեսություններից: Աշխատուժի միգրացիային աղ-

քատ տնային տնտեսությունների նման համեմատաբար բարձր մասնակցու-

թյունը հավանաբար կարելի է վերագրել մեկնման երկրներում, հատկապես՝ 

Ռուսաստանում, հայկական սփյուռքի ցանցերի առկայությանը, որոնք իջեցնում 

են արտագաղթի ծախսերը: Ցածր որակավորմամբ միգրանտների մեծ մասի աշ-

խատանքը շինարարության ոլորտում է, որոնց բաժին է ընկնում վերադարձած 

բնակչության գրեթե 70 տոկոսը, վաստակը՝ ամսական 500 դոլար: Համալսարա-

նական կամ ավելի բարձր կրթությամբ միգրանտները հիմնականում աշխատել 

են մեկնման երկրների առողջապահության կամ կրթության ոլորտներում3: 

Աշխատող միգրանտներն իրապես ավելի շատ են վաստակում նշված ավելի 

բարձր եկամտով ուղղություններում, քան իրենց գործընկերները հայրենիքում: 

Նրանց ամսական միջին աշխատավարձը կազմել է 500 դոլար՝ Հայաստանում 

աշխատող մարդկանց վաստակած 250 դոլարից պակաս գումարի համեմատ4: 

Թվերը խոսում են այն մասին, որ վերադարձից հետո աշխատանքային միգ-

րանտների ֆինանսական վիճակի բարելավումը էական չի կարող լինել, որն էլ  

կհանգեցնի կրկին արտագաղթին: 

Ուսումնասիրելով 2017-2019թթ.-ին գործազրկության մակարդակի դինամի-

կան կարող ենք փաստել, որ այն սկզբում աճել է՝ 17,8%-ից հասնելով 19%, ապա 

նվազել է կազմելով 18,3%։ Աճը հիմնականում պայմանավորված էր աշխատա-

շուկայի վրա ՌԴ կոշտ միգրացիոն քաղաքականության ձևավորմամբ, տնտե-

սական վիճակի անբարենպաստ փոփոխությամբ, իմիգրացիայի դեպքերի տա-

                                                                                                                                                                     

2002-2008: A study. Yerevan: Asoghik., p.12. Dulgaryan, Anush, George Welton, Aaron Erlich & 

Andrew Golda 2008. Labor migration in Armenian Communities: a Community Survery. Yerevan: 

Eurasia Partnership Foundation & Caucasus Research Resource Centers, p. 23. 
1  Hakobyan I. Remittances of Migrants; The Role of the Diaspora in Human Development in:  

National Human Development Report, Armenia. Yerevan: UNDP. 2009. pp. 103-128, p 110 
2  IOM 2011 Assessment Labour Market Potential in Armenia, Yerevan, p. 14, Minasyan A, Poghosyan A, 

Gevorgyan L., Chobanyan H. 2008. Return Migration to Armenia in 2002-2008: A study. Yerevan: 

Asoghik., p.9 
3  https://documents1.worldbank.org/curated/en/402321574328607652/pdf/Armenia-Better-

Understanding-International-Labor-Mobility.pdf 
4  https://documents1.worldbank.org/curated/en/402321574328607652/pdf/Armenia-Better-

Understanding-International-Labor-Mobility.pdf 
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րեկան աճով, ինչպես նաև էմիգրացիայի դեպքերի նվազմամբ։ 

ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի վատթարացման պայմաններում, մաս-

նավորապես մշտական բնակչության, աշխատանքային տարիքի թվի, ծնելիու-

թյան, բնակչության բնական հավելաճի նվազմամբ (բացառությամբ 2018թ.-ին), 

ինչպես նաև պայմանավորված ծերացման ցուցանիշի ավելացման հետ 2016-

2019 թթ.-ին պահպանվել է միգրացիայի բացասական սալդոն, ունենալով նվազ-

ման միտում։ Էական նվազում արձանագրվել է 2018թ.-ին կազմելով 5714 դեպք։ 

2017-2019թթ.-ին միգրացիայի բացասական սալդոյի և բնակչության բնական 

հավելաճը հարաբերակցությունն ունեցել է նվազման միտում` 2.2, 1.6 և 1.5։ Էա-

կան նվազում ապահովվոլ է 2018թ.-ին1։ 

Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնած և 2019թ. դրությամբ դեռևս չվե-

րադարձած տնային տնտեսության անդամների` տեղաշարժերի 69.6%-ը եղել է 

միջպետական, որի գերակշիռ մեծամասնության` 90% տեղաշարժերն իրակա-

նացվել են Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ 2014-2019թթ. ընթացքում մեկնած և 

2019թ. դրությամբ վերադարձած տնային տնտեսության անդամների 80.2%-ը 

եղել է միջպետական, որի գերակշիռ մեծամասնության` 87.8%-ի տեղաշարժերն 

իրականացվել են Ռուսաստանի Դաշնության հետ2: Հասունացած երիտասարդ-

ներն ավելի ու ավելի հաճախ շարժում են ավագ սերնդի կողմից ծեծված միգ-

րացիոն ուղիով: Հարկ է նշել, որ եվրոպական երկրների մեծ մասը ակտիվորեն 

աջակցում է նման «ուղեղների արտահոսքին» և խթանում բարձր աշխատավար-

ձերի գործընթացը և ներգաղթյալների գիտական ներուժի կիրառումը։ Համաձայն 

վիճակագրության մեկնած և 2019թ. դրությամբ չվերադարձած տնային տնտե-

սության անդամների բաշխումը ունեցել է հետևյալ պատկերը՝ ըստ բացակայու-

թյան տևողության մինչև երեք ամսի 30%, 3-12 ամիս 48%, 12 ամսից ավելի` 22%: 

Հիմնական մեկնողները բացակայում են 3-12 ամսով, որը կազմում է աշխա-

տանքի և բնակության նպատակով մեկնողները կեսից ավելին են: Չվերադար-

ձածները մեր ազգային մարդկային կապիտալն է, որը սպառնալիք է ՀՀ տնտե-

սության ապագայի համար։ 

Կարճաժամկետ միգրացիան, հավանաբար, բերում է ավելի բարձր եկա-

մուտների, բայց բացառում է հմտությունների և մարդկային կապիտալի մշտա-

կան կորուստ, ինչը հաճախ դիտվում է որպես սպառնալիք3: Կարճաժամկետ 

միգրանտների մեծ մասը արական սեռի անհատներ են4: 

Հայաստանում աշխատանքային միգրացիան ունի սեզոնային բնույթ, և 

                                                            

1  Հաշվարկների հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք -2020-ի և աղյու-

սակ 1-ի տվյալները: 
2  Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու - 2020, էջ 123: 
3  Bellak C., Leibrecht M., Liebensteiner M.(2014) Shortterm Labour Migration from the Republic of 

Armenia to the Russian Federation, The Journal of Development Studies, 50:3, 349-367, DOI: 

10.1080/00220388.2013.858125 
4  Denisenko M., Chernina E. 2017. The Migration of Labor and Migrant Incomes in Russia, Problems of 

Economic Transition, 59:11-12, 886-908, DOI: 10.1080/10611991.2017.1431482 
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միգրանտները Ռուսաստանում փաստացի անց են կացնում մոտ 8 ամիս1: Ժա-

մանակավոր աշխատանքային միգրանտների մեծ մասը ցածր որակավորում 

ունի. ներկայիս և վերադարձած միգրանտների 60 տոկոսը միջնակարգ կամ ցածր 

կրթություն ունի և մեկնում է Ռուսաստան (92 տոկոս), ուր հայկական սփյուռքի 

մեծ ցանցեր կան2:  

Հայաստանից Ռուսաստան կարճաժամկետ միգրացիան տեղի է ունենում 

ինստիտուցիոնալ պայմաններում, ինչը մեծ հաշվով նպաստում է կարճաժամ-

կետ աշխատանքային միգրացիային3:  

2017-2019 հաշվառված իմիգրանտների թիվը ունեցել է աճի միտում` 9384-ից 

հասնելով 1017834։ Հաշվառված իմիգրանտների ըստ քաղաքացիության երկրնե-

րի հիմնականը ՀՀ քաղաքացիներն են։ Հարկ է նշել, որ օտարերկրյա ժամանող 

քաղաքացիներից (առանց Արցախի Հանրապետության), մեծամասնությունը 

եկել է Վրաստանից, Իրանից, ՌԴ-ից, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից։  

2017-2019թթ հաշվառված միգրանտների սեռայի կազմը ուսումնասիրելիս 

պարզվոմ է, որ կանայք գերազանցել են տղամարդկանց, սակայն ունեցել է 

նվազման միտում` է 404, 369 և 175։ Տարիքային կազմը վերլուծելիս, 2017-2019թթ 

հաշվառված միգրանտներում հիմնականը կազմել են 0-4 տարեկաները 28-23 %, 

նվազման միտում ունենալով, և 15-19 տարեկանները` 11%-ից նվազելով 8%։ 

2017-2019թթ հաշվառված միգրանտների աշխատունակ տարիքի բնակչությունը 

ունեցել է աճի միտում 4989-ից հասել է 6020-ի, իսկ դրանց տեսակարար կշիռը 

հաշվառված միգրանտներում կազմել է 53-54% աճի միտումը պահելով5։ 

Կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրյա քաղաքացիների թիվ 

2019թ.-ին կազմել է 7873, ընդ որում գերակշիռ մասը կազմել են Հնդկաստանի, 

Իրանի և ՌԴ քաղաքացիները։ Դրանցից 5262 ստացել է ժամանակավոր կացու-

թյան կարգավիճակ։ 4013-ի տարիքային խումբը եղել է 15-29, 3072-ինը՝ 30-64։ 

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ հիմնականում տրվել է Հնդկաստանի 

և Իրանի քաղաքացիների համար, իսկ ՌԴ քաղաքացիներին` մշտական6։  

ՀՀ-ում ապաստան հայցած քաղաքացիների թիվը 2018 կազմել է 248, որոնց 

հիմնական մասը աշխատունակ տարիքի տղամարդիկ են։ Դրա գերակշիռ 

մասը` 43% կազմել են Իրանի քաղաքացիները, Սիրիայինը՝ 15% Կուբայինը՝ 13% 

                                                            

1  Minasyan A, Poghosyan A, Hakobyan T. , Hanchilova B. 2008. Labor Migration from Armenia in 2005-

2007: A survey. Yerevan: Asoghik, p.28. 
2  https://documents1.worldbank.org/curated/en/402321574328607652/pdf/Armenia-Better-

Understanding-International-Labor-Mobility.pdf 
3  Bellak C., Leibrecht M., Liebensteiner M.(2014) Shortterm Labour Migration from the Republic of 

Armenia to the Russian Federation, The Journal of Development Studies, 50:3, 349-367, DOI: 

10.1080/00220388.2013.858125 
4  Հաշվարկների հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածուի տվյալները – 

2020: 
5  Հաշվարկների հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածուի տվյալները – 

2020: 
6  Հաշվարկների հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածուի տվյալները – 

2020: 
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և Իրաքինը՝ 8%։ 

2018 թ ՀՀ-ում փախստական կարգավիճակ տրվել է 116 քաղաքացու, որոնց 

հիմնական մասը աշխատունակ տարիքի են։ Գերակշիռ մասը կազմել են Իրանի 

քաղաքացիները 39%, Սիրիայինը՝ 27% և Իրաքինը՝ 15%։ Այս համատեքստում 

անհրաժեշտ է ուշադրության սևեռել Աֆղանստանի և Թուրքիայի չորսական 

փախստականներին։ Հաշվի առնելով ՀՀ անվտանգության խնդիրը պետական 

մարմիները կացության կարգավիճակ տրամադրող օտարերկրյա քաղաքացիների 

նկատմամբ պետք է լինեն հետևողական։  

Միգրանտների եկամուտները, և նրանց կողմից արտերկրից ուղարկված 

դրամական փոխանցումները կարևոր դեր ունեն ՀՀ տնտեսական զարգացման 

վրա։ Համաձայն վճարային հաշվեկշռի 2016-2019թթ Հայաստանի Հանրապե-

տություն անձնական դրամական փոխանցումները 2017թ.-ին աճել է, 2018-ին 

գրանցվել է անկում, իսկ 2019թ.-ին դարձյալ աճել է կազմելով $1489,5 մլն, որը 

2017թ.-ի համեմատ պակաս է եղել $4,7 մլն, նվազումը հարաբերական մեծու-

թյամբ կազմել է 3,1%1։ Միգրանտներ ունեցող տնային տնտեսությունների 

եկամտի գրեթե 35 %-ը բաժին է ընկնում դրամական փոխանցումներին2: 

Հարկ է նշել, որ ՀՆԱ-ում դրամական փոխանցումների տեսակարար կշիռը 

2019 թ.-ին կազմել է 10,8%։ 2017-2019 թթ.-ին այդ հարաբերակցությունն ունեցել է 

նվազման միտում3։  

Անձնական տրանսֆերտների դեպքում միտումը նույն է եղել ինչ անձնական 

դրամական փոխանցումներինը, սակայն 2017թ.-ի համամատ 2019թ.-ին ավե-

լացել է $2 մլն-ով կազմելով $682 մլն, հարաբերական մեծությամբ աճը կազմել է 

2,9%։ 2016-20199թթ.-ին աշխատանքային պայմանագրով այլ երկրում աշխատող 

ՀՀ ռեզիդենտի կողմից կատարված անձնական դրամական փոխանցումները 

բացառությամբ 2018թ.-ին ունեցել է աճի մտում, բայց 2019թ.-ի դրամական փո-

խանցումները կազմել են $643մլն, որը $9,5 մլն-ով ավելի քիչ են 2017թ.-ի համե-

մատ։ Այդ նվազումը հարաբերական մեծությամբ կազմել է 1,4%։ Սեզոնային աշ-

խատողները հիմնականում մեկնում են ՌԴ, որոնց թվի կրճատումը 2017թ.-ին 

համեմատ որոշակիորեն պայմանավորված է եղել ռուբլու՝ դոլարի նկատմամբ 

արժեզրկմամբ4: 

2016-2019 թթ.-ին մեկ շնչի հաշվով դրամական փոխանցումներն ունեցել է 

նվազման միտում, բացառությամբ 2019թ.-ին։ Այդ ցուցանիշը 2016 թ.-ին կազմել է 

$579, դրսևորելով նվազման միտում մինչև 2018թ.-ը կազմելով $489, իսկ 2019թ.-ին 

այն դարձել է $5025։   

                                                            

1  Հաշվարկները կատարվել են ԿԲ տվյալների հիման վրա: 
2  https://documents1.worldbank.org/curated/en/402321574328607652/pdf/Armenia-Better-

Understanding-International-Labor-Mobility.pdf 
3  Հաշվարկները կատարվել են ԿԲ տվյալների և վիճակագրական տարեգրքերի ցուցանիշների 

հիման վրա: 
4  Հաշվարկները կատարվել են ԿԲ տվյալների հիման վրա: 
5  Հաշվարկները կատարվել են ԿԲ տվյալների և վիճակագրական տարեգրքերի ցուցանիշների 

հիման վրա: 
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Դրամական փոխանցումների վերլուծությանը զուգահեռ անհրաժեշտ է 

ուսումնասիրել աղքատության մակարդակի, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի անվա-

նական արժեքի, մեկ շնչի հաշվով ամսական դրամական եկամուտների և դրա 

կառուցվածքի դինամիկան։ 2016-2019թթ.-ին աղքատության մակարդակը հա-

ջորդաբար կազմել է 29.4%, 25,7%, 23,8% 26,4%, իսկ ծայրահեղ 1.8%, 1,4%, 1,0% և 

1,4%1։  

2016-2019թթ Հայաստանի Հայաստանում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի անվա-

նական արժեքն ունեցել է աճի միտում՝ $3524 դարձել $4616, աճի տեմպը կազմել 

է 8,4-9,9%2։ Տնային տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով ամսական դրամական 

եկամուտները հաջորդաբար՝ 58 474 դրամ, 61 047 դրամ, 61 076 դրամ, որից աշ-

խատանքային եկամուտները՝ 37 773 դրամ, 39 165 դրամ, 37 733 դրամ, վերջին-

ներիս տեսակարար կշիռը կազմել է 64.6%, 64.1% և 61.8%3։ 

Տնտեսության զարգացման գործում կարևոր դեր ունեն աշխատանքային ռե-

սուրսները։ 2017թ.-ին ունեցել ենք աշխատանքային ռեսուրսների աճ, այնուհետև 

նվազել, ապա աճել պահպանելով 2017թ.-ի մակարդակը։ 

Զաղվածության ակտիվ քաղաքականությունն ինքնին արդյունավետորեն 

խթանում է աշխատուժի առաջարկի աճը: Կարճ ժամանակահատվածում այն 

կհանգեցնի աշխատատեղերի փոխարինմանը ցածր արտադրողականությամբ և 

ցածր աշխատավարձով: Միջնաժամկետ հեռանկարում, աշխատուժի մատակա-

րարումը պետք է ուղեկցվի կառավարության կողմից իրականացվող «ՀՀ արտա-

հանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարության» 

հետ4: 

Աշխատունակ տարիքը 2017-2018 թթ.-ին աճել է, իսկ 2019 թթ.-ին նվազել է 

17000-ով։ Տարիքային կազմի փոփոխության առումով աշխատունակ ավագ 

տարիք աճը եղել է ամենաբարձրը, այն 2016-2019թթ.-ին ունեցել է աճի միտում, 

իսկ երիտասարդներինը 2017 թ.-ին ունեցել է նվազման միտում, սակայն 2018թ.-ին 

նախորդ տարվա համեմատ զգալի աճել է 10.4%, որին նորից հաջորդել է 

նվազումը, արդյունքում երիտասարդների քանակը ավելի փոքր է եղել քան 

2016թ.-ինը։ Աշխատունակ տարիքի կառուցվածքային վերլուծության արդյունքը 

ցույց է տալիս, որը երիտասարդների տեսակարար կշիռն ունեցել է նվազման, 

իսկ ավագ տարիքինը աճի միտում, որն իր բացասական ազդեցություն է ունե-

նում ժողովրդագրկան իրավիճակի վրա5։ 

Տարիներ շարունակ ՀՀ-ում առկա է եղել «Ուղեղների արտահոսքը», որը 

ժամանակակից աշխատանքային միգրացիայի հիմնական տարբերակիչ հատ-

                                                            

1  Հաշվարկների համար հիմք է հանդիսացել Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքերը 2017-2020: 
2  Հաշվարկների հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրքի տվյալները -2020: 
3  Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու – 2020: 
4 Макарян А.Р., Роль новой модели политикизанятости в снижении уровня безработицы в 

Республике Армения, Региональные проблемы преобразования экономики, РАН, Дагестанский 

научный центр Институт социально-экономических исследований, № 4 (42), 2014 с. 148-153.  
5  Հաշվարկները հիմնված են «Աշխատանքի շուկայն Հայաստանի Հանրապետությունում 2016-

2019թթ.» ցուցանիշների վրա: 
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կություններն են: 

 ՀՀ կառավարությունը խնդիր է դրել, երկրի բնակչությունը հասցնի 5 մլն-ի, 

սակայն այս ուղղությամբ. 

 Բացակայում են մասնագիտական որակավորումներով, կրթական, տնտեսա-

կան, ժողովրդագրական, սոցիալ-մշակութային և այլ բնութագրերով միգ-

րանտների ներգրավման երկրում պահանջարկ ունեցող ծրագրերը, որոնք 

թույլ կտան միգրանտներին ինտեգրելու հասարակությանը: 

 Դեռևս քաղաքացիները բաշվում են խոչընդոտների ժամանակավոր կացու-

թյան թույլտվության, քաղաքացիություն ստանալու գործընթացում: 

 Բացակայում է ՀՀ կրթական համակարգի միգրացիոն ներուժի արդյունավետ 

օգտագործումը:  

Հաշվի առնելով ցածր որակավորումը ունեցող աշխատողների տեսակարար 

կշիռը անհրաժեշտ է կարևորել աշխատաշուկայի ազգային ինստիտուտների 

դերը, սոցիալական երկխոսությունը միգրանտ աշխատողներին չարաշահումից 

և անարդար վերաբերմունքից պաշտպանելու գործում, միաժամանակ պաշտ-

պանելով տեղական աշխատողներին։ 

  

Եզրակացություններ և առաջարկություններ  

Առաջիկա տարիներին եթե տեղական գործատուները չապահովեն ռուսա-

կանին եվրոպականին, ամերիկյանին և չինականին մոտ աշխատավարձեր` 

աշխատուժի միաժամանակյա աճով, և պետությունը չբարձրացնի մատուցվող 

ծառայությունների որակը, ապա աշխատանքային միգրանտների թիվը կշարու-

նակի անվերահսկելի աճել, դա կբերի ապագայում Հայաստանի Հանարապե-

տության տնտեսության աճի սահմանափակող գործոնի: 

Անհրաժեշտ է հստակեցնել մեր հնարավորություններն և գործողություն-

ները, որոնք թույլ կտան բարձրանալ աշխատանքի բաշխման համաշխարհային 

համակարգում, ձևավորելով տնտեսական աճի նոր երկար ալիք։ 

Բնակչության միջպետական արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է 

օգտագործել տնտեսական լծակներ և դիֆերենցվեն տարբեր կատեգորիաների 

աշխատողների համար: Օրինակ, որպեսզի գյուղական բնակչության զգալի մա-

սը իրենց աշխատուժը կիրառեն վարելահողերի վրա, հաշվի առնելով մեր երկրի 

չմշակված հողերի զգալի բաժինը, անհրաժեշտ է միջոցներ գտնել գյուղի սոցիա-

լական զարգացման և գյուղական արտադրության համար: Գիտնականների 

արտագաղթը կանխելու համար անհրաժեշտ է գիտության համար բավարար 

ֆինանսավորում, ներառյալ աշխատավարձերի բարձրացում: 

Ներկայումս ՀՀ գրանցված են զգալի թափուր աշխատատեղեր, հաճախ առա-

ջարկելով նվազագույն աշխատավարձով: Ինչպես ցույց է տալիս այլ երկրների 

փորձը, բարձր աշխատավարձի միջոցով պետությունը կկարողանա օպտիմա-

լացնել միգրացիոն գործընթացները և ստեղծել կայուն տնտեսական զարգացման 

նախադրյալներ: 

ՀՀ միջնաժամկետ հեռանկարում (3-4 տարի) կարելի է ակնկալել հետևյալ 

սցենարները, որոնք ուղղակիորեն կախված են կարճաժամկետ կտրվածքով 
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կառավարության կողմից ձեռնարկված սոցիալ-տնտեսական միջոցառումներից. 

1. Լավատեսական սցենար: Սահմանափակիչ միջոցառումների ավարտից 

հետո ՀՀ կառավարությունը ակտիվորեն կաջակցի գնողունակության պահան-

ջարկին՝ տնտեսություն փող ներարկելով կօգնի դուրս գալու «դանդաղեցման» 

իրավիճակից՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով փոքր և միջին բիզնեսին:  

2. Հոռետեսական սցենար: ՀՀ տնտեսությունը դանդաղ վերականգնվում է, 

արդյունավետ պահանջարկը ցածր մակարդակի վրա է, իրական գործազրկու-

թյան մակարդակն աճում է։ «Ուղեղների արտահոսքը» և արտագաղթը ՀՀ-ից 

կշարունակվեն հիմնականում երիտասարդների հաշվին: 

Նշված սցենարներից յուրաքանչյուրի իրականացումը ուղղակիորեն կախ-

ված է երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից և քաղաքական զարգացման 

կայունությունից: Առայժմ ամենահավանականը երկրորդ սցենարի իրականա-

ցումն է։  

Մեր երկրում որակյալ աշխատուժի պակասը շուտով կդառնա ակնհայտ, 

վերածվելով տնտեսական զարգացման իրական արգելակի և կսկսի գործել 

դրսից բարձր որակավորում ունեցող կադրեր ներգրավելու մեխանիզմը: 

 Աշխատանքային խնդիրների հետ կապված միգրացիաներից խուսափելու 

համար հայ գործատուները պետք է նվազեցնեն թեկնածուների նկատմամբ 

պահանջները, կատարեն անձնակազմի իրավասու ընտրություն և հավաքա-

գրում, ինչպես նաև չվախենան ներդրումներ կատարել նրանց ուսման առաջ-

ընթացի համար, քանի որ որքան լավ կրթություն ստանա, գործատուն ավելի 

ուշ կստանա ավելի փորձառու մասնագետ  

 Պետությունը պետք է աջակցի փոքր բիզնեսի զարգացմանը, երիտասարդ-

ներին հնարավորություն ընձեռի զարգացնել իրենց կարողությունները և 

հիմնել իրենց սեփական բիզնեսը: Միաժամանակ պետք է պաշտպանի փոքր 

բիզնեսը այն ընկերություններից, որոնք երկար ժամանակ շուկայում են և 

ունակ են ոչնչացնել մեկնարկային բիզնեսը զարգացման շատ վաղ փուլում: 

 ՀՀ աշխատանքի շուկայում լարված իրավիճակ մեղմելու նպատակով ան-

հրաժեշտ են հակաճգնաժամային միջոցառումներ. ա) խրախուսել լրացուցիչ 

աշխատեղերի ստեղծումը, ինչպես նաև պահպանել և աջակցել տնտեսապես 

կենսունակ աշխատատեղերը, զարգացնել ժամանակավոր զբաղվածությունը, 

բ) նպաստել աշխատունակ տարիքի բնակչության միգրացիային՝ երկրից 

դուրս աշխատելու համար՝ աշխատանքային միգրանտների պաշտպանության 

և աշխատանքային միգրացիայի ծախսերի նվազեցման հաշվին, գ) նպաստել 

շարունակական կրթության համակարգի կազմակերպմանը, որը կարող է 

ընդգրկել աշխատանք փնտրողների մի մասը, դ) ընդլայնել երկարաժամկետ 

վերաֆինանսավորման մասշտաբը:  

Խնդիր դնելով հայ ներգաղթյալների ներգրավումը աշխատուժի համալրման 

և նորարարական ներուժ զարգացնելու համար, անհրաժեշտ է. 

1) պայմաններ ստեղծել միգրանտների հարմարվելու, ինտեգրման, իրավունք-

ների և ազատությունների, սոցիալական պաշտպանվածության ապահովման 

համար, 
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2) հեշտացնել մշտապես բնակվելու կարգավիճակ ստանալու կարգը, մատչելի 

դարձնել բնակարանային խնդիրը,  

3) ընդունել հարմարվողականության և ինտեգրման պետական ծրագրեր և 

ներգրավել բոլոր շահագրգիռ կողմերին այդպիսի ծրագրերի կազմակերպ-

մանը լրատվամիջոցների ներուժն ամբողջությամբ օգտագործելու համար, 

ՀՀ համար երիտասարդների արտագաղթը աղետ է, ինչը հանգեցնում է նաև 

մնացածների դեգրադացմանը: ՀՀ -ում նման երևույթից խուսափելու համար 

անհրաժեշտ է ստեղծել բարենպաստ տնտեսական և աշխատանքային պայման-

ներ, առաջին հերթին մեր երկրի տաղանդավոր և անհրաժեշտ մարդկանց հա-

մար: Խոսքը հատկապես տեխնիկական կամ տեղեկատվական մասնագիտու-

թյուններ ստացած երիտասարդների համար է, հնարավոր աշխատանքի համար 

համադրելի և ընդունելի ֆինանսական պայմանների ստեղծման մասին է:  

Համաճարակի ընթացքում խաթարվել են միջպետական հարաբերություննե-

րը, ինչը կարող է համարվել ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների 

արդյունաբերականացման և վերաարդյունաբերականացման նոր փուլի իրա-

տեսական տարբերակ, որը միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում 

կբարձրացնի բարձր և ցածր որակավորում ունեցող աշխատուժի կարիքը և 

կհանգեցնի միգրացիոն հոսքերի խոչընդոտների որոշակի թուլացմանը: 

Աշխատանքային միգրացիայի սկսվելուն պես բնակչության շատ ավելի աղ-

քատ սոցիալական խմբեր դառնալու են «նոր» միգրանտներ։ Վերջիններս կդժվա-

րանան հարմարվել պայմաններին, ինչպես աշխատաշուկայում, այնպես էլ 

առօրյա կյանքում և սոցիալական գործարքների մեծ մասն կսկսեն իրականաց-

վել ոչ ֆորմալ կապերի միջոցով: Այս ամենը մեծացնում է «միգրացիոն ռիսկերը» 

և միգրանտների խոցելիությունը: Մյուս կողմից, այդպիսի միգրանտները ունեն 

ոչ պատշաճ իրավագիտակցություն և նախընտրում են կամ ընդհանրապես 

չպաշտպանել իրենց իրավունքները, կամ այն անել նույն ոչ ֆորմալ (կամ պար-

զապես հանցավոր) գործակալների միջոցով։ 

ԵԱՏՄ շրջանակներում կարճաժամկետ հատվածում միգրացիոն հոսքերը 

չեն նվազի։ Դրանք կփոխեն իրենց ձևաչափը. կլինեն ավելի շատ ստվերային 

հարաբերություններ, կպակասեն մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը 

և աշխատանքի պաշտպանության չափանիշները, ինչը, կնպաստի նաև աշխա-

տուժ արտահանող երկրներում աղքատության աճին։ Դրա արդյունքում կբար-

դանա միգրացիոն համակարգի կառավարման պետական մեխանիզմների աշ-

խատանքը: Միգրանտների աշխատանքի պահանջարկը աստիճանաբար կաճի, 

և միջնաժամկետ հեռանկարում աշխատանքային միգրանտները, որոնք սահմա-

նափակող միջոցառումների ավարտից անմիջապես հետո ստվերային աշխա-

տանքի կանցնեն, ինչպես նաև նրանք, ովքեր ժամանակավորապես մեկնել են 

հայրենիք, ավելի շատ հնարավորություններ են ստանում օրինական աշխա-

տանքի անցնել: Զգալի ուշադրություն է դարձվելու բարձր որակավորում ունե-

ցող աշխատուժի ներհոսքին և ուղեղների արտահոսքի կրճատմանը: 

Հաշվի առնելով մեր աշխատուժի հիմանական հոսքը ՌԴ է մեծանում է 

ՌԴ-ից կախվածության ռիսկը, միաժամանակ անհրաժեշտ է կարևորվել այդտեղ 
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միգրացիայի զարգացումը։ Ներկայումս ՌԴ միգրանտների պահանջարկը հիմ-

նականում պայմանավորված է տնտեսական պատճառներով: ՌԴ ամենամեծ 

մեգապոլիսներում, դինամիկ աճող տնտեսություն ունեցող տարածաշրջաննե-

րում, սահմանային տարածքներում, որտեղ աշխատանքային միգրացիան արա-

գորեն զարգացել է, միգրանտներն արդեն զբաղեցրել են որոշակի տնտեսական 

խորշեր, որոնք հետագայում կխորանան և ընդլայնվեն: Նման շրջաններում 

օտարերկրյա աշխատողների աշխատուժն արդեն դարձել է տնտեսության կա-

ռուցվածքային գործոն, որը չի կարող արդյունավետ գործել առանց ներգաղթյալ-

ների ներգրավման: 

Աշխատանքային միգրացիայի անարդյունավետ կարգավորումը որպես 

կանոն, իր հետ բերում է աշխատողների և ձեռնարկությունների սոցիալ-տնտե-

սական ծախսերի աճ: Այնուամենայնիվ, միգրացիայի կառավարումը կարող է 

ավելի արդյունավետ լինել միայն այն ժամանակ, երբ երկրներում աշխատաշու-

կայի ինստիտուտները և սոցիալական գործընկերները մեծացնեն իրենց մաս-

նակցությունը միգրացիոն երկխոսությանը: Համագործակցության ընդլայնումը 

նպաստում է միգրացիոն ռեժիմների ձևավորմանը, որոնք նվազեցնում են այդ 

ծախսերը: Դրա հիմնական ուղղությունները ներառում են աշխատողների իրա-

վունքների պաշտպանությունը, աշխատողների թվի և առկա աշխատատեղերի 

համապատասխանության բարելավումը, այդ թվում` որակավորման ստան-

դարտների և հմտությունների և որակավորումների ճանաչման համակարգերի 

մշակման և սոցիալական ապահովության համակարգերի համահունչության 

բարելավման միջոցով:  

Վիճակագրական տվյալների բարելավումը հնարավորություն կտա փաս-

տարկված հիմնավորումներով արդյունավետ աշխատանքի միգրացիայի քաղա-

քականության մշակումը։ 
 

Օգտագործված գրականության ցանկ 
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ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

ԳՐԻԳՈՐ ԹԱԹՈՒԼԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու 

Համառոտագիր Տնտեսության շուկայական վերափոխումը առաջացրել է 

աշխատունակ բնակչության արտագաղթի աննախադեպ ալիք։ Մարդկանց միգ-

րացիան այլ երկրներ դարձել է մեր դարաշրջանի ամենաբարդ և խիստ վիճահա-

րույց խնդիրներից մեկը: Այն առաջին հերթին, երկրի տնտեսական և ժողովրդա-

գրական զարգացման անհամամասնության դրսևորում է: 

ՀՀ-ում 2020 թ.-ին ծավալվող տնտեսական անկումն ունի իր առանձնահատ-

կությունները։ Տնտեսական իրավիճակի կտրուկ վատթարացմանը հիմնականում 

պայմանավորված է համավարակով, Արցախյան երկրորդ պատերազմով, աշ-

խատուժի արտահոսքի կարճատմամբ, բնակչության սոցիալական անհանգստու-

թյամբ, որը կուտակվել է և խորանում է վերջին տարիներին: Այս ամենը հնարա-

վորություն է տալիս կանխատեսել անկայուն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ, 

որի պատճառով միգրացիոն գործընթացների կառավարման հրատապ հարցերի 

լուծումը կտեղափոխվի երկրորդ պլան, և ավելի նշանակալից կլինի աշխատան-

քային միգրանտների մեկնումը հայրենիքից:  

Հետազոտության շրջանակում բնութագրվել է աշխատանքային միգրացիա-

յի էությունն ու ընդհանուր օրինաչափությունները, բացահայտվել և վերլուծվել է 

աշխատանքային միգրացիայի ներկա միտումները, աշխատուժ արտահանող և 

ներմուծող երկրների համար իրականացվել է աշխատանքային միգրացիայի 

դրական և բացասական սոցիալ-տնտեսական հետևանքների գնահատում։ ՀՀ 

միգրացիոն հիմնախնդիրները համապարփակ ուսումնասիրելու նպատակով 

վերլուծվել է ուղևորահոսքերի, միգրացիոն հոսքերի, դրանց կազմի և կառուց-

վածքի, Հայաստանի Հանրապետություն անձնական դրամական փոխանցում-

ների, ժողովրդագրական իրավիճակը բնութագրող հիմնական և մի շարք ցուցա-

նիշների դինամիկան 2017-2019 թթ.-ին։ Աշխատանքում ներկայացվել է Հայաս-

տանի Հանրապետության բնակչության թվաքանակի ավելացման հետ կապված 

հիմնական բացթողումները, կանխատեսվել է միջնաժամկետ հեռանկարում (3-4 

տարի) սցենարները, որոնք ուղղակիորեն կախված են կարճաժամկետ կտրված-

քով կառավարության կողմից ձեռնարկված սոցիալ-տնտեսական միջոցառում-

ներից։ 
 Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների հիման վրա 

մշակվել է ՀՀ համար աշխատանքային միգրացիայի բացասական հետևանքների 

նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ։ 

Գիտական նորույթը: ՀՀ աշխատանքի շուկայում լարված իրավիճակը մեղ-

մելու նպատակով անհրաժեշտ են հակաճգնաժամային միջոցառումներ. ա) խրա-

խուսել լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծումը, պահպանել և աջակցել տնտե-

սապես կենսունակ աշխատատեղերը, զարգացնել ժամանակավոր զբաղվածու-

թյունը, բ) նպաստել աշխատունակ տարիքի բնակչության միգրացիային՝ երկրից 



234 

դուրս աշխատելու համար՝ աշխատանքային միգրանտների պաշտպանության և 

աշխատանքային միգրացիայի ծախսերի նվազեցման հաշվին, գ) նպաստել շա-

րունակական կրթության համակարգի կազմակերպմանը, դ) ընդլայնել երկարա-

ժամկետ վերաֆինանսավորման մասշտաբը: 

Աշխատանքային միգրացիայի սկսվելուն պես բնակչության շատ ավելի աղ-

քատ սոցիալական խմբեր դառնալու են «նոր» միգրանտներ։ Միգրացիայի կա-

ռավարման արդյունավետությունը պետք է բարձրացնել երկրների աշխատա-

շուկայի ինստիտուտների և սոցիալական գործընկերների համագործակցության 

ընդլայնման հաշվին, ինչը կնպաստի միգրացիոն ռեժիմների ձևավորմանը, որի 

արդյունքում նվազեցվում են ծախսերը: Վիճակագրական տվյալների բարելա-

վումը հնարավորություն կտա փաստարկված հիմնավորումներով արդյունա-

վետ աշխատանքի միգրացիայի քաղաքականության մշակումը։ 

 

Բանալի բառեր՝ աշխատանքային միգրացիա, աշխատանքային ռեսուրսներ, 

գլոբալիզացիա, փոքր և միջին բիզնես, աշխատաշուկա, ներգաղթ, 

միգրանտ, էմիգրանտ 

ВОПРОСЫ РАБОЧЕЙ МИГРАЦИИ РА 

 

ГРИГОР ТАТУЛОВИЧ МАНУКЯН 
Кандидат экономических наук 

 

Аннотация. Рыночная трансформация экономики вызвала беспрецедентную 

волну эмиграции трудоспособного населения. Миграция людей в другие страны 

стала одной из самых сложных и весьма спорных проблем нашей эпохи. Прежде 

всего, это отражает диспропорцию экономического и демографического развития 

страны. 

Экономический спад в Армении в 2020 году имеет свои особенности. Резкое 

ухудшение экономической ситуации в основном связано с эпидемией, Второй Ар-

цахской войной, сокращением оттока рабочей силы и социальными волнениями 

населения, которые накапливались и усиливались в последние годы. Все это дает 

возможность прогнозировать нестабильную социально-экономическую ситуацию, 

из-за которой решение актуальных вопросов в управлении миграционными про-

цессами отодвинется на второй план, а отъезд трудовых мигрантов с родины будет 

более значительным. 

В исследовании описана сущность и общие закономерности трудовой мигра-

ции, выявлены и проанализированы современные тенденции трудовой миграции, 

оценены положительные и отрицательные социально-экономические последствия 

трудовой миграции для стран-экспортеров и импортеров рабочей силы. В целях 

всестороннего изучения миграционных проблем Республики Армения была про-

ведена динамика ряда ключевых показателей, характеризующих потоки, мигра-
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ционные потоки, их структуру, личные денежные переводы в Республику Арме-

ния и демографическую ситуацию в 2017-2019 годах проанализированы. В статье 

представлены основные недостатки, связанные с увеличением населения Респуб-

лики Армения, прогнозируются сценарии в среднесрочной перспективе (3-4 года), 

которые напрямую зависят от социально-экономических мер, принимаемых госу-

дарством в краткосрочной перспективе. 

На основании исследований и анализа были разработаны меры, направлен-

ные на снижение негативных последствий трудовой миграции для Республики 

Армения. 

Научная новизна. Необходимы антикризисные меры для смягчения напря-

женной ситуации на рынке труда РА. a) поощрять создание дополнительных ра-

бочих мест, поддерживать и поддерживать экономически изнеспособные рабочие 

места, развивать временную занятость, b) способствовать миграции населения тру-

доспособного возраста на работу за границу, защищая трудящихся-мигрантов, 

сокращая затраты на трудовую миграцию) масштаб долгосрочного рефинансиро-

вания. 

Как только начнется трудовая миграция, «новыми» мигрантами станут гораздо 

более бедные социальные группы населения. Эффективность управления мигра-

цией следует повысить за счет расширения сотрудничества институтов рынка 

труда и социальных партнеров, что будет способствовать установлению мигра-

ционных режимов, что снизит затраты. Улучшение статистики позволит разрабо-

тать эффективную политику в области трудовой миграции с обоснованными обос-

нованиями. 

 
Ключевые слова: трудовая миграция, глобализация, трудовые ресурсы, малый и 

средний бизнес, рынок труда, иммиграция, мигранты, эмигрант 

 

RA LABOR MIGRATION ISSUES 

 

GRIGOR TATUL MANUKYAN 
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Аbstract. The market transformation of the economy has caused an unprecedented 

wave of emigration of the able-bodied population. The migration of people to other 

countries has become one of the most difficult, highly controversial issues of our era. 

First of all, it reflects the disproportion of the economic and demographic development 

of the country. 

The economic downturn in Armenia in 2020 has its peculiarities. The sharp 

deterioration of the economic situation is mainly due to the  pandemic, the Second 

Artsakh War, the reduction of labor outflows, and the social unrest of the population, 

which has accumulated and deepened in recent years. All this makes it possible to 

predict an unstable socio-economic situation, due to which the solution of urgent issues 
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in the management of migration processes will be transferred to the background, and 

the departure of labor migrants from the homeland will be more significant.  

Within the framework of the research, the essence and general patterns of labor 

migration were described, the current tendencies of labor migration were revealed, the 

assessment of positive-negative socio-economic consequences of labor migration was 

carried out for the countries exporting and importing labor. In order to 

comprehensively study the migration issues of the Republic of Armenia, the dynamics 

of a number of key indicators characterizing the passenger flows, migration flows, their 

structure, personal remittances to the Republic of Armenia, and the demographic 

situation in 2017-2019 were analyzed. The paper presents the main shortcomings 

related to the increase of the population of the Republic of Armenia, predicts scenarios 

in the medium term (3-4 years), which directly depend on the socio-economic 

measures taken by the government in the short term. 

Based on the studies and analyzes, measures aimed at reducing the negative effects 

of labor migration for the Republic of Armenia have been developed. 

Scientific Novelty. Anti-crisis measures are needed to alleviate the tense situation in 

the RA labor market. (a) to encourage the creation of additional employment, to maintain 

and to support economically viable employment, to develop temporary employment; (b) 

to promote the migration of the working age population to work abroad, by protecting 

migrant workers and by reducing labor migration costs, c) contribute to the organization 

of the continuing education system; d) expand the scale of long-term refinancing. 

As soon as labor migration begins, poorer social groups of the population will 

become "new" migrants. The effectiveness of migration management should be 

increased by expanding the cooperation of the labor market institutions and social 

partners, which will contribute to the establishment of migration regimes, which will 

reduce costs. Improving the statistics will enable the development of an effective labor 

migration policy with substantiated justifications. 

 

Keywords: labor migration, labor resources, globalization, small and medium business, 

labor market, immigration, migrants, emigrant 
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ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,  
տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Տնտեսագիտության թեկնածու 
 

Հոդվածը ստացվել է՝ 05.04.2021, գրախոսվել է՝ 19.05.2021 

 

Ներածություն 

Ինչպես հայտնի է, հասարակական համակարգը սոցիալական հաստատու-

թյունների (խմբերի, կառույցների ու կազմակերպությունների) և հարաբերու-

թյունների ինքնակարգավորվող բարդ ու բազմաշերտ ամբողջություն է: Այդ 

համակարգի զարգացումներն անմիջականորեն կապված են ինստիտուցիոնալ 

կառույցների էվոլյուցիայի, ավանդական սոցիալական հաստատությունների 

արդիականացման ու վերափոխման, նորմերի ձևավորման գործընթացների հետ: 

Որպես հասարակական համակարգի զարգացման ընդհանրացված ցուցանիշ 

պետք է դիտարկել հասարակության բարեկեցության մակարդակը` տնտեսա-

կան, հոգևոր, մշակութային, քաղաքական, իրավական, սոցիալական և այլն1: 

Հասարակության բարեկեցությունը ենթադրում է անձի և քաղաքացու պա-

հանջմունքների ու շահերի առավելագույն բավարարման հնարավորությունների 

առկայություն: Այդ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են հասարակական հա-

մապատասխան ինստիտուտներ ու մեխանիզմներ: Հայաստանի Հանրապետու-

թյան տնտեսության զարգացման արդի փուլի առաջնահերթություններն են ազ-

գաբնակչության եկամուտների և նրանց բարեկեցության մակարդակի բարձրա-

ցումը, պետական բյուջեի եկամուտների ավելացումը, նոր աշխատատեղերի 

ստեղծումը, ինչպես նաև թվայնացված տնտեսության զարգացման խթանումը2։ 

Քաղաքակրթության զարգացման ներկա փուլում բարեկեցիկ կյանքի ապա-

հովման, տնտեսության ինովացիոն զարգացման, մարդու շահերի արտահայտ-

ման ու իրականացման առավել կատարյալ մոդելը պետք է փնտրել քաղաքացիա-

կան հասարակության գաղափարի շրջանակներում: Վերջինս նոր չէ սոցիալ-

փիլիսոփայական և քաղաքագիտական մտքի պատմության համար: Այն երկար 

ճանապարհ է անցել Արիստոտելից մինչև Թ.Հոբս և Ալ. Թոկվիլ: Համաձայն Թ. 

Հոբսի, քաղաքացիական կեցությունն ու հասարակությունը կենսակերպի, իրա-

                                                            

1  Фененко Ю.В. Социология управления : Учебное пособие / Ю.В. Фененко. - М. : ПКЦ Альтекс, 

2005. - 236 с. 9, https://mgimo.ru/files/8180/8180.pdf 
2  Վ․Լ․ Հարությունյան, ««Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում» խո-

րագրով գիտաժողովի ելույթների և զեկուցումների համառոտ բովանդակությունը, ՀՀ  ԳԱԱ  

Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2020թ․, էջ 63-80։ 
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վունքների տնօրինման առավել քաղաքակիրթ և երաշխավորված հնարավորու-

թյուններ ընձեռնող ձև է1:  

Քաղաքացիական հասարակության մեջ մտնող միավորումները հետա-

պնդում են մարդկանց տնտեսական, ընտանեկան, իրավական, մշակութային և 

զանազան այլ շահեր և ստեղծվում են այդ շահերի բավարարման նպատակով: 

Կազմակերպությունները ձևավորվում են ոչ թե պետության, այլ քաղաքացիների 

նախաձեռնությամբ և նրանց կամավոր մասնակցությամբ, գոյություն ունեն և 

գործում են ինքնուրույն` գործող օրենքների շրջանակներում: Դրանք, կազմա-

վորվելով մարդկանց տարբեր խմբերի շահերի ընդհանրության հենքի վրա, կա-

րող են գործել ինչպես կարճ ժամանակահատվածում, այնպես էլ, առաջադրելով 

հեռահար նպատակներ, ունենալ տևական բնույթ` ժամանակի ընթացքում մե-

ծացնելով իրենց ազդեցությունն ու հեղինակությունը հասարակության մեջ: 

Անկախության ձեռքբերումից հետո Հայաստանի Հանրապետության առջև 

դրվեց քաղաքացիական հասարակության ձևավորման խնդիրը: Այս պարագա-

յում մեծապես կարևորվում է անհատի դերը, քանի որ վերջինիս իրավագիտակ-

ցությունից և քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը ակտիվ մասնակ-

ցություն ցուցաբերելու պատրաստականությունից է կախված յուրաքանչյուր 

պետության ապագա զարգացումը: Որքան կրթված և դաստիարակված լինի ան-

հատը, այդքան ավելի որակյալ և կազմակերպված կլինի քաղաքացիական հա-

սարակությունը: Անհատի ներաշխարհում դրական փոփոխությունների հնա-

րավոր չէ հասնել հարկադրանքի միջոցով, այստեղ ավելի նպատակահարմար է 

կիրառել բարոյա-դաստիարակչական մոտեցումներ: Մասնավորապես, հասա-

րակության որոշ անդամների շրջանում տիրող անտարբերությունը քաղաքա-

ցիական հասարակության կառուցման հանդեպ կարելի է վերացնել միայն հա-

մապատասխան քարոզչության ծավալման միջոցով: Անհատների միջև միայն 

փոխադարձ հարգանքի, վստահության և համերաշխության պայմաններում է 

հնարավոր հասնել երկրի բարգավաճմանը: 

Ինչպես հայտնի է, վերջին տարիներին համաշխարհային տնտեսությունում 

բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը դարձել է գերակայող, որի արտադրանքի օգ-

տագործումը կամ ներդրումն արտադրության մեջ մի շարք պետությունների 

թույլ է տվել զգալիորեն մեծացնել իրենց սոցիալ-տնտեսական ներուժը և դասվել 

բարձր զարգացած երկրների շարքին2։ Այս համատեքստում մեծապես կարևոր-

վում է քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում գիտության, բիզնեսի 

և պետության փոխգործակցության ակտիվացման միջոցով ինովացիոն գործու-

նեության խթանումը։ 

 

                                                            

1  Гоббс Т. Сочинение в томах, т. 2, Москва: Мысль, 1991, с. 93-134. 
2  Бабаян Э.А., Габриелян Б.В., Аветисян Т.А. Инновация как стимулятор экономического роста 

общества, Научный электронный журнал Меридиан, Выпуск №7(41), 2020, http://meridian-

journal.ru/site/article?id=3409  
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Գրականության ակնարկ 

Տնտեսության արդիականացման, կայուն աճի ապահովման և արդյունավետ 

ինովացիոն գործունեության իրականացման հարցերը մշտապես գտնվել են 

գիտագործնական ուսումնասիրությունների առանցքում1:  

Ինովացիոն գործունեության տեսամեթոդաբանական հիմքերը և այդ 

գործընթացի մակրոտնտեսական կարգավորման մոտեցումները առավել ման-

րամասնորեն ներկայացված են մի շարք հետազոտություններում։ Ինովացիոն 

գործունեության խթանման հարցերը հանգամանալիորեն դիտարկվել են Ռ.Ա. 

Ֆատխուտդինովի աշխատություններում2: Որպես ինովացիոն գործունեության 

ակտիվացման արդյունավետ գործիք առաջարկվել է «Մեթոդիկա ⇒ Տնտեսու-

թյուն + Տեխնիկա + Կառավարում ⇒ Մրցունակություն» (ՄՏՏԿՄ) համակարգը, 

որը տնտեսության, տեխնիկայի և կառավարման ինտեգրմամբ մեծապես կնպաս-

տի տնտեսավարող սուբյեկտների մրցունակության բարձրացմանը: Աշխատան-

քում առաջարկվել են նաև գիտատեխնիկական և ինովացիոն ներուժի զարգաց-

ման որոշակի ռազմավարական մոտեցումներ:  

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի միտումների վերլուծու-

թյան արդյունքում Լ.Ս. Չիժովան առաջարկում է ինովացիոն բնույթի զբաղվա-

ծության ապահովման գործնական մոտեցումներ3: Հեղինակի կարծիքով տնտե-

սության զարգացման հումքային մոդելի այլընտրանք է տնտեսության ինովա-

ցիոն զարգացման ուղին, որը պահանջում է գիտելիքների նպատակային օգտա-

գործմամբ ինովացիոն առաջընթացի ապահովում: 

Ինովացիոն գործունեության ուղղությունները համակողմանիորեն դիտարկ-

ված են Ա. Բարկերի հետազոտություններում4, որտեղ նորամուծությունը բնորո-

շել է որպես գիտական հետազոտությունների, ռազմավարական պլանավորման, 

ռիսկերի կառավարման, մարքեթինգի և ստեղծագործական մտածողության հա-

մադրման արդյունք:  

Ազգային ինովացիոն համակարգի զարգացման հիմնահարցերը ուսումնա-

սիրված են Ջ. Գելբրեյտի աշխատություններում5, որտեղ ընդգծվել է պետական 

միջամտության կարևորությունը տնտեսության տեխնոլոգիական զարգացման 

գործընթացում: Հեղինակի կարծիքով, ազգային ինովացիոն համակարգի ձևա-

վորման գործում մեծ դերակատարում ունեն ասոցիացիաները, տարբեր միա-

վորումները, ոչ առևտրային կազմակերպությունները և գործընկերությունները:  

Անշուշտ, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ներկայիս վիճակը 

ենթադրում է տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանման արդյունավետ 

                                                            

1  Վ.Բոստանջյան, Ա.Զախարյան, Ինովացիոն գործունեության խթանման հիմնախնդիրները 

ՀՀ-ում, «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2019 N3, էջ 71-91: 
2  Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2011. 

— 448 с. ISBN 978-5-469-01658-8. 
3  Чижова Л. С. Инновационная экономика: занятость, трудовая мотивация, эффективность труда: 

монография. Москва: Экономика, 2011. – 432 с.  ISBN 978-5-282-03144-7. 
4  Баркер А. Алхимия инноваций, Москва, Издательство «Вершина», 2004. -224 с. ISBN 5-94696-038-5.    
5  Гэлбрейт Д.К., Экономические идеи,   https://studwood.ru/1560192/ekonomika/idei_printsipy_gelbreyta 
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ուղիների բացահայտում և դրանց համապատասխան գործունեության ծավալում, 

ինչով էլ պայմանավորված է կատարված հետազոտության արդիականությունը: 
 

Հետազոտության նպատակը 

Հետազոտության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղա-

քացիական հասարակության շրջանակներում գիտության, բիզնեսի և պետու-

թյան փոխգործակցության ակտիվացման միջոցով ինովացիոն գործունեության 

խթանման մեթոդների և մեխանիզմների բացահայտումը, ինչպես նաև ՀՀ պե-

տական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների գործունեության ուսում-

նասիրությանը:  
 

Հետազոտության մեթոդաբանություն 

Հետազոտության համար տեսամեթոդական հիմք են հանդիսացել իրավա-

գիտության, տնտեսագիտության տեսության, մակրո և միկրո տնտեսագիտու-

թյան, կառավարման, ֆինանսների, միջազգային տնտեսական հարաբերություն-

ների դասական, նեոդասական աշխատությունները, զարգացած և զարգացող, 

ինչպես նաև անցումային տնտեսությունների վերաբերյալ տնտեսագիտական 

հետազոտություններն ու վերլուծությունները, ինովացիոն և ներդրումային գոր-

ծունեության խթանման հիմնախնդիրներին վերաբերող հայրենական և արտա-

սահմանյան հեղինակային հրապարակումները, գիտաժողովների հրապարա-

կած նյութերը, տվյալ ոլորտի գործառույթները և փոխհարաբերությունները կա-

նոնակարգող նորմատիվ բնույթի իրավական ակտերը և այլն:  

Հետազոտությունների ընթացքում կիրառվել են գրաֆիկական, համակար-

գային և իրավիճակային վերլուծության, տնտեսավիճակագրական խմբավո-

րումների, ինդուկցիայի և դեդուկցիայի, համեմատական և գործոնային վերլու-

ծությունների և գիտական աբստրահման մեթոդները: 

Վերլուծություն 

Ինչպես հայտնի է, բնակչության կենսամակարդակի բարելավման գործում 

մեծապես կարևորվում է ինովացիոն գործունեության խթանումը, ինչը ենթա-

դրում է ներդրումային և ինովացիոն բարենպաստ միջավայրի առկայություն1: 

Ներդրումային միջավայրը տնտեսական, կազմակերպական, քաղաքական, իրա-

վական, սոցիալ-մշակութային այնպիսի գործոնների ամբողջություն է, որը կան-

խորոշում է ներդրումների ռիսկի աստիճանը, դրանց արդյունավետ օգտա-

գործման հնարավորությունները և, այդպիսով` ներդրումների իրականացման 

գրավչությունն ու նպատակահարմարությունն այս կամ այն  տնտեսավարման 

համակարգում: Ներդրումային բարենպաստ միջավայրը բնութագրվում  է քա-

ղաքական կայունությամբ, հստակ օրենսդրությամբ, ցածր տոկոսադրույքներով 

և արտոնություններով:   

                                                            

1  Վ.Բոստանջյան, Ա.Զախարյան, Ինովացիոն գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերը ՀՀ-ում, 

«Բանբեր ՀՊՏՀ», 2020 N1, էջ 132-151: 
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Ինովացիոն միջավայրը կարելի է բնութագրել որպես ֆինանսատնտեսա-

կան, իրավական, քաղաքական և սոցիալական բարդ համակարգ, որն ապահո-

վում է ինովացիաների մշակումն ու առևտրայնացումը` հասարակության ան-

դամների կենսամակարդակի բարելավման նպատակով1: Հայաստանի Հանրա-

պետությունում ինովացիոն միջավայրի բարելավման ուղղությամբ աշխատանք-

ներ են իրականացնում քաղաքացիական հասարակության մասնակիցներ հան-

դիսացող հետևյալ կառույցները. Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը, 

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալությունը, Նորամուծության և ձեռներե-

ցության ազգային կենտրոնը, Ինովացիոն համագործակցության ռուս-հայկական 

կենտրոնը։  

Ինչպես հայտնի է, ինովացիոն և ներդրումային գործունեությունը մեծապես 

պայմանավորված է տվյալ երկրի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով, որը 

ներկայացված է գծապատկեր 1-ում: 

  

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2008-2020թթ. (տոկոս)2 

 
Ինչպես աշխարհի ցանկացած երկրում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապե-

տությունում անխուսափելի են տնտեսական ցնցումները, հատկապես` ներկա 

պայմաններում: Նկատենք, որ ՀՀ-ում 2020թ․-ին գրանցված տնտեսական ակ-

տիվության ցուցանիշի բացասական ցուցանիշը (-7․5%) ավելի փոքր է, քան 

2009թ․-ինը՝ -14․1%։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի տատանումներով 

հանդերձ Հայաստանում առկա են անհրաժեշտ պայմաններ ոչ ցանկալի իրա-

վիճակները բարելավելու համար: Մասնավորապես, ինովացիոն և ներդրումային 

գործունեության խթանումը, բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության 

                                                            

1  Шалаев И.А. Теоретические основы и особенности формирования инновационной среды регио-

нальной экономической системы, Вестник ОрелГИЭТ, 2013, №4(26), с. 112.  

https://orelgiet.ru/docs/262013/25.pdf 
2  Աղյուսակում բերված տվյալների համար հիմք են ծառայել ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմի-

տեի «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008-2020թթ. հունվար-

դեկտեմբերին» տեղեկատվական-վերլուծական տարեկան զեկույցները, 

https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2359 
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ակտիվացումը, կորպորատիվ կառավարման որակի բարելավումը, բարձր տեխ-

նոլոգիական ոլորտի գործունեության ընդլայնումը և դրա արտադրանքի ներ-

դրումը տնտեսության տարբեր ոլորտներում, անշուշտ, կխթանեն դրական տե-

ղաշարժեր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համակարգում: 

Տնտեսության ինովացիոն զարգացման գործընթացում քաղաքացիական 

հասարակության դերը հատկապես ակնհայտ է դառնում գիտության, բիզնեսի և 

պետության փոխգործակցության ակտիվացման համատեքստում։ Անշուշտ, Հա-

յաստանի Հանրապետության համար ներկա փուլի ռազմավարական գերխնդի-

րը գիտելիքահենք տնտեսության կառուցումն է՝ հիմնված գիտատեխնիկական 

առաջընթացի համար առավել լուրջ նախադրյալների առավելագույնս իրացման 

վրա: Տնտեսությունը որակապես նոր մակարդակի վրա փոխադրելու, այսինքն՝ 

նոր ստեղծված արժեքում գիտատար ապրանքների, տեխնոլոգիաների, ծառա-

յությունների տեսակարար կշիռն ավելացնելու միջոցով տնտեսական զարգաց-

ման քաղաքականությունն իրականացվում է հետևյալ ռազմավարական ուղղու-

թյուններով1. մրցակցային առավելությունների ձևավորում, ինովացիոն գործու-

նեության զարգացում, գործարար միջավայրի շարունակական բարելավում, 

արտահանման խթանում, տարածքային համաչափ զարգացում և այլն։ 

Ինչպես հայտնի է պետական և մասնավոր հատվածների համագործակ-

ցության ակտիվացումը մեծապես պայմանավորված է նաև կրթության որակի 

բարելավմամբ: Ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն 

են ծավալում թվով 41 պետական և 25 ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ2, որոնցից յուրաքանչյուրի խնդիրն է՝ ապահովել ինչպես 

կրթական ծառայությունների շուկայում իրենց բուհի, այնպես էլ աշխատաշու-

կայում իրենց կողմից թողարկված մասնագիտական կադրերի մրցունակության 

բարձր մակարդակ։ Այս համատեքստում հատկապես կարևորվում են․ գործա-

տուների կողմից լավագույն ուսանողներին խրախուսական կրթաթոշակների 

նշանակումը, բովանդակային պրակտիկաների կազմակերպումը, համալսա-

րաններում ուսուցման կենտրոնների ձևավորումը, ինչպես նաև մասնագիտա-

կան առարկայական ծրագրերի գրախոսությունների իրականացումը:  

Անշուշտ, կրթության որակի բարելավման հետ մեկտեղ քաղաքացիական 

հասարակության շրջանակներում պետական և մասնավոր հատվածների հա-

մագործակցության ակտիվացումը մեծապես պայմանավորված է նաև պետական 

և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների ընդհանուր ներուժի արդյու-

նավետ իրացմամբ։ Ինչպես հայտնի է, պետական և պետական մասնակցու-

թյամբ ընկերությունները շարունակում են տնտեսության մեջ կատարել նշանա-

                                                            

1  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 - 2023 թվականների գործունեության 

միջոցառումների ծրագիր, 2019 թվականի մայիսի 16-ի N650–Լ որոշում,  

https://www.gov.am/files/docs/3347.pdf 
2  ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ցանկ, https://escs.am/am/news/4706  ,  ՀՀ ոչ 

պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ցանկ,   

https://escs.am/am/news/4832  

https://www.gov.am/files/docs/3347.pdf
https://escs.am/am/news/4706
https://escs.am/am/news/4832
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կալի դեր: Հատկապես դա պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությու-

նում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման գերակայությամբ, քանի որ 

պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունները կարիք ունեն ար-

դյունավետ կերպով վերակազմակերպման և վերապրոֆիլավորման` հատկա-

պես բաձր տեխնոլոգիաների խթանման նպատակով: Ստորև տվյալներ են բեր-

ված պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում հաշվառված պետական 

մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների թվաքանակի վերաբերյալ: 

 

 
 

Գծապատկեր 2. Պետական մասնակցությամբ առևտրային 
կազմակերպությունների թիվը (1998-2020թթ.) 1 

 

Վերոբերյալ տվյալները վկայում են, որ 1998-2020թթ.-ին տեղի է ունեցել պե-

տական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների թվաքանակի 

աստիճանական նվազեցում: Այսպես, 2020թ.-ին 1998թ. համեմատությամբ պե-

տական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների թիվը նվազել է 

704-ով և կազմել 150: Վերջինս արդյունք է ինչպես ընկերությունների մասնավո-

րեցման, այնպես էլ նրանց սնանկացման և լուծարման: Ինչպես հայտնի է, 

լուծարվող ընկերությունների մի մասը երկու անգամ մասնավորեցման ներ-

կայացված և գնորդների մոտ հետաքրքրություն չառաջացրած ընկերություններ 

են, իսկ մյուս մասը` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով չնախատեսված իրավա-

կան կարգավիճակ ունեցող, չաշխատող, ֆինանսատնտեսական վատ ցուցանիշ-

ներ ունեցող կամ գործունեության հեռանկարներ չունեցող ընկերություններ են2: 

Ստորև բերված գծապատկերը տվյալներ են պարունակում մասնավորեցման 

ծրագրերում ընդգրկված և լուծարված ընկերությունների թվաքանակի վերաբերյալ: 

 

                                                            

1 ՀՀ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 1998-2020թթ․ գործունեության հաշվետվություն, 

https://www.stateproperty.am/page/48/p/?year=2019 
2 ՀՀ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 1998-2020թթ․ գործունեության հաշվետվություն, 

https://www.stateproperty.am/page/48/p/?year=2019 
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Գծապատկեր 3. Մասնավորեցման ծրագրերում ընդգրկված և լուծարված 
կազմակերպությունների թիվը (2001-2020թթ.)1 

 

Ինչպես վկայում են վերոբերյալ աղյուսակի տվյալները, 2020թ.-ին 2001թ. 

համեմատությամբ մասնավորեցման ծրագրերում ընդգրկված և լուծարված 

առևտրային կազմակերպությունների թիվն ավելացել է 399-ով և կազմել 435: 

Իհարկե, լուծարված ընկերությունների թվաքանակի ավելացումը բացասական 

երևույթ է, սակայն եթե այն տեղի է ունենում շուկայի սանիտարական գործա-

ռույթի գործողության հետևանքով, ապա դա կարելի է համարել դրական 

երևույթ: Հասկանալի է, որ միայն արդյունավետ գործող ընկերությունների թվա-

քանակի ավելացմամբ է պայմանավորված մեր երկրի տնտեսության զարգաց-

ման ապագան: 

Այժմ անդրադառնանք նաև պետական և պետական մասնակցությամբ ընկե-

րությունների տնտեսական գործունեությանը ստորև բերված աղյուսակի միջոցով: 

Աղյուսակ 1 
Հայաստանի Հանրապետությունում 50% և ավելի պետական բաժնետոմսերով 

ընկերությունների բնութագիրը (2017-2019թթ.)2 
 

հ/հ Անվանումը 2017 2018 2019 

1. Մոնիտորինգի ենթարկված ընկերու-

թյունների թիվը 

142 148 150 

2. Շահույթով աշխատած ընկերություն-

ների թիվը 

117 114 122 

3. Վնասով աշխատած ընկերությունների 

թիվը 

21 30 23 

                                                            

1 ՀՀ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 2001-2020թթ․ գործունեության հաշվետվություն, 

https://www.stateproperty.am/page/48/p/?year=2019 
2  Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2017, 2018, 2019թթ. տարեկան 

արդյունքների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության արդյունքների 

(մոնիտորինգի) վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն, 

https://www.stateproperty.am/page/48/p/?year=2020 
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հ/հ Անվանումը 2017 2018 2019 

4. Շահույթ կամ վնաս չձևավորած ընկե-

րությունների թիվը 

4 4 5 

5. Շահույթի ծավալը 5434805100 10944714500 8415335700 

6. Վնասի ծավալը 14456198700 8319775300 11352880600 

7. Ընդամենը ընթացիկ պարտավորու-

թյուններ 

99948660700 186628287500 82356961100 

8. Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 476354044400 200726158000 138327776300  

9. Արտադրանքի, ապրանքների, աշխա-

տանքների, ծառայությունների իրա-

ցումից հասույթ 

161401202300 64200142000 176087595800 

10. Աշխատողների քանակը 22 113 22 914 23 155 

11. ՀՀ պետական բյուջե շահութաբաժին-

ներ վճարած ընկերությունների թիվը 

- - - 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից իրականացված մոնիտորինգի արդյունք-

ներին համապատասխան` 2019թ.-ին 2017թ. համեմատությամբ շահույթով աշ-

խատած ընկերությունների թիվն ավելացել է 5-ով, վնասով աշխատած ընկերու-

թյունների թիվը ավելացել է 2-ով, շահույթ կամ վնաս չձևավորած ընկերու-

թյունների թիվը ավելացել է 1-ով, ընկերությունների շահույթի ծավալն ավելացել 

է 2 980 530 600 դրամով, վնասի ծավալը նվազել է 3 103 318 100 դրամով, ընթա-

ցիկ պարտավորությունները նվազել են 17 591 699 600 դրամով, ընթացիկ ակ-

տիվները նվազել են 338 026 268 100 դրամով, աշխատողների քանակն ավելացել 

է 1042-ով: Հարկ է նշել, որ վերլուծության ենթարկված բոլոր 150 պետական 

մասնակցությամբ ընկերությունների ակտիվների շահութաբերության միջին 

մակարդակը կազմել է 7.79%: Ցուցանիշի բարձր արդյունքը պայմանավորված է  

հիմնականում ՀՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի ակտիվ-

ների շահութաբերության ցուցանիշի բարձի արժեքով` 110,64%։ Հասկանալի է, 

որ նշված բոլոր ցուցանիշների բարելավումը լուրջ խնդիր է հանդիսանում ինչ-

պես պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների, այնպես էլ 

ողջ հասարակության համար: 

Ինչպես հայտնի է, պետական ընկերությունների շահութաբերությունը, 

որպես կանոն, ցածր է մասնավորներից: Շահույթը չի հանդիսանում պետական 

ընկերությունների գործունեության առաջնային նպատակը, իսկ վնասները 

փոխհատուցվում են բյուջեից: Այդ պատճառով պետական հատվածը զարգացած 

երկրներում դարձել է էժան ծառայությունների մատակարարը, մասնավորա-

պես` տրանսպորտային, փոստային, էլեկտրաէներգիայի և հումքի՝ նվազեցնելով 

ծախքերը մասնավոր հատվածում: Նրան է պատկանում տնտեսությունում կա-

յունացնող դերը` գնաճին հակազդելու, տնտեսական միջավայրում մրցակցության 

խթանման և համաշխարհային շուկայում ազգային արտադրանքի մրցունակու-
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թյան համար պայմանների ստեղծման միջոցով1: Անշուշտ, գիտության, բիզնեսի 

և պետության փոխգործակցության ակտիվացումը մեծապես կարող է նպաստել 

պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների շահութաբերու-

թյան մակարդակի բարձրացմանը։        

Այժմ ներկայացնենք նաև պետական և պետական մասնակցությամբ ընկե-

րությունների տնտեսական գործունեության վիճակը 2020 թվականի հունվարի 

1-ի դրությամբ` ըստ ընկերությունների թվաքանակի ստորև բերված գծապատ-

կերի միջոցով: 

 
Գծապատկեր 4. Պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների 

տնտեսական գործունեության վիճակը 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ2 

  

Վերոբերյալ տվյալները վկայում են, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրու-

թյամբ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման կոմի-

տեի կողմից մոնիտորինգի ենթարկած 150 ընկերություններից 122-ը աշխատել 

են շահույթով, 23-ը` վնասով, իսկ 5 ընկերություններում շահույթ կամ վնաս չի 

ձևավորվել: Անշուշտ, քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում պե-

տական և մասնավոր հատվածների համագործակցության ակտիվացումը զգա-

լիորեն կխթանի ընկերությունների ինովացիոն զարգացումը, ինչը կնպաստի 

նաև շահույթով աշխատող պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերու-

թյունների թվաքանակի աստիճանական ավելացմանը։ 

 

Եզրակացություններ 

Արդի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 

կայուն զարգացման ապահովման գործում քաղաքացիական հասարակության 

դերի արժևորումը դարձել է օբյեկտիվ անհրաժեշտություն։ Պետության առջև 

                                                            

1  В. Дасковский, В. Киселев, О мерах и формах государственного участия, Экономист, N 8, 2011, с. 36. 
2  Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2019թ. տարեկան արդյունք-

ների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության արդյունքների (մոնիտո-

րինգի) վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն, https://www.stateproperty.am/page/48/p/?year=2020 
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ծառացած բազմաթիվ և բազմաբնույթ մարտահրավերների հաղթահարումը պա-

հանջում է գիտության, բիզնեսի, պետության և, առհասարակ, ողջ հայության 

մտավոր, ֆիզիկական և ֆինանսական ուժերի աներևակայելի լարում և ջանքերի 

արդյունավետ համադրում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

հասարակության շրջանակներում աշխարհի ողջ հայության համախմբման 

դեպքում հնարավորություն կընձեռվի ոչ միայն հաղթահարել ներկայիս ճգնա-

ժամային իրավիճակը, այլև նախադրյալներ ստեղծել մեր երկրի հետագա կայուն 

զարգացման ապահովման համար։ Վերջինս էլ հիմնավորում է քաղաքացիական 

հասարակության դերի գիտակցման և արժևորման արդիականությունը՝ հատ-

կապես տնտեսության ինովացիոն զարգացման համատեքստում։    

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման 

ներկայիս վիճակը` կարող ենք առաջարկել քաղաքացիական հասարակության 

շրջանակներում գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտի-

վացման միջոցով վերջինիս ինովացիոն զարգացման խթանման հետևյալ ուղի-

ները.   

 Քաղաքացիական հասարակությանն անդամակցող կառույցների, պետու-

թյան և քաղաքացիների միջև արդյունավետ երկխոսության և համագոր-

ծակցության հիմքերի ձևավորում և ամրապնդում, 

 Ինովացիոն և ներդրումային բարենպաստ միջավայրերի զարգացման խթա-

նում, 

 Գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացման 

նպատակով համապատասխան փոխշահավետ համագործակցային մեխա-

նիզմների մշակում և կիրառում, 

 Բաժնետիրական ընկերությունների՝ որպես քաղաքացիական հասարակու-

թյան կարևորագույն կառույցներից մեկի, դերի վերաարժևորում և տնտեսու-

թյան ինովացիոն զարգացման գործընթացում նրանց ակտիվ ներգրավում, 

 Հասարակության առջև ծառացած կարևորագույն մարտահրավերների հաղ-

թահարման գործընթացին բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերություն-

ների մասնակցության ակտիվության խթանում, 

 Պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների վերակազ-

մակերպում և վերապրոֆիլավորում՝ տնտեսության ինովացիոն զարգաց-

ման շեշտադրմամբ, 

 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության իրականացման գործըն-

թացի խթանում։ 

Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ինովացիոն զար-

գացման գործընթացում մեծապես կարևորվում է քաղաքացիական հասարա-

կության դերը, հետևաբար վերջինիս շրջանակներում գիտության, բիզնեսի և 

պետության փոխգործակցության ակտիվացման հիմնահարցերը պետք է գտնվեն 

հասարակության մշտական ուշադրության դաշտում: 
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Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Վ.Բոստանջյան, Ա.Զախարյան, Ինովացիոն գործունեության խթանման 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2019 N3, էջ 71-91: [V.Bostanjyan, 

A.Zakharyan, Inovatsion gortsuneutyan khtanman himnakhndirnery HH-um, 
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԼԻՊԱՐԻՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,  
տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐԻ ԶԱԽԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Համառոտագիր: Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում 

քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում գիտության, բիզնեսի և պե-

տության փոխգործակցության ակտիվացման միջոցով ինովացիոն գործունեու-

թյան խթանման մեթոդների և մեխանիզմների, դրանց արդյունավետ կիրառումը 

պայմանավորող գործոնների, ինովացիոն գործունեության ինստիտուցիոնալ 

հիմքերի ձևավորման հիմնահարցերի, ինչպես նաև ՀՀ պետական և պետական 

մասնակցությամբ ընկերությունների գործունեության ուսումնասիրությանը:  

Ինչպես մարդկային գործունեության ցանկացած ոլորտում, այնպես էլ քա-

ղաքացիական հասարակության մեջ բավականին մեծ է անհատի դերը: Անկա-

խության ձեռքբերումից հետո Հայաստանի Հանրապետության առջև դրվեց քա-

ղաքացիական հասարակության ձևավորման խնդիրը: Այս պարագայում հատ-

կապես կարևորվում է անհատի դերը, քանի որ վերջինիս իրավագիտակցու-

թյունից և քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը ակտիվ մասնակցու-

թյուն ցուցաբերելու պատրաստականությունից է կախված յուրաքանչյուր պե-

տության ապագա զարգացումը: Որքան կրթված և դաստիարակված լինի անհատը, 

այդքան ավելի որակյալ և կազմակերպված կլինի քաղաքացիական հասարա-

կությունը: 

Գիտական նորույթը: Հոդվածում Հայաստանի Հանրապետության օրինակով 

քննարկվել են ինովացիոն և ներդրումային միջավայրերի բարելավման հիմնա-

հարցերը, մշակվել են քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում գի-

տության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացման միջոցով 

ինովացիոն գործունեության արդյունավետության բարձրացման որոշակի մե-

խանիզմներ:  

https://orelgiet.ru/docs/262013/25.pdf
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Վերջիններիս շարքում հատկապես կարևորվում են. քաղաքացիական հա-

սարակությանն անդամակցող կառույցների, պետության և քաղաքացիների միջև 

արդյունավետ երկխոսության և համագործակցության հիմքերի ձևավորումը և 

ամրապնդումը, ինովացիոն և ներդրումային բարենպաստ միջավայրերի զար-

գացման խթանումը, գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության 

ակտիվացման նպատակով համապատասխան փոխշահավետ համագործակ-

ցային մեխանիզմների մշակումը և կիրառումը, բաժնետիրական ընկերություն-

ների՝ որպես քաղաքացիական հասարակության կարևորագույն կառույցներից 

մեկի դերի վերաարժևորումը և տնտեսության ինովացիոն զարգացման գործըն-

թացում նրանց ակտիվ ներգրավումը, հասարակության առջև ծառացած կարևո-

րագույն մարտահրավերների հաղթահարման գործընթացին բարձր տեխնոլո-

գիական ոլորտի ընկերությունների մասնակցության ակտիվության խթանումը, 

պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների վերակազմակեր-

պումը և վերապրոֆիլավորումը՝ տնտեսության ինովացիոն զարգացման շեշ-

տադրմամբ, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության իրականաց-

ման գործընթացի խթանումը։  

 
Բանալի բառեր՝ տնտեսություն, քաղաքացիական հասարակություն, պետական-

մասնավոր գործընկերություն, ներդրումներ, ինովացիոն գործունեու-

թյուն, խթանում, զարգացում, արդյունավետություն 
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Аннотация. Статья посвящена изучению методов и механизмов стимулиро-

вания инновационной деятельности в Республике Армения посредством активи-

зации взаимодействия науки, бизнеса и государства в рамках гражданского 

общества, факторов, обуславливающих эффективное применение данных методов 

и механизмов, вопросов формирования институциональных основ инновацион-

ной деятельности, а также деятельности государственных компаний и компаний с 

государственным участием РА.  

Как и в любой сфере человеческой деятельности, так и в гражданском об-

ществе роль личности достаточно велика. После обретения независимости перед 

Республикой Армения встала задача формирования гражданского общества. В этом 

случае особенно важна роль личности, так как будущее развитие каждого госу-
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дарства зависит от его правосознания и готовности принимать активное участие в 

построении гражданского общества. Чем более образованным и воспитанным будет 

человек, тем более качественным и организованным будет гражданское общество. 

Научная новизна. На примере Республики Армения обсуждены основопола-

гающие вопросы, связанные с улучшением инновационной среды, разработаны 

некоторые механизмы повышения эффективности инновационной деятельности 

посредством активизации взаимодействия науки, бизнеса и государства в рамках 

гражданского общества.  

Среди последних особенно важны: создание и укрепление основ эффективного 

диалога и сотрудничества между структурами гражданского общества, государст-

вом и гражданами; стимулирование развития благоприятной инновационной и 

инвестиционной среды; разработка и применение соответствующих взаимовыгод-

ных механизмов сотрудничества для активизации взаимодействия науки, бизнеса 

и государства; переоценка роли акционерных обществ - как одной из важнейших 

структур гражданского общества, и их активное привлечение в процесс иннова-

ционного развития экономики; стимулирование активного участия высокотехно-

логичных компаний в процессе преодоления важнейших вызовов, стоящих перед 

обществом; реорганизация и перепрофилирование государственных компаний и 

компаний с государственным участием - с упором на инновационное развитие 

экономики; стимулирование процесса осуществления корпоративной социальной 

ответственности.   

Ключевые слова: экономика, гражданское общество, государственно-частное пар-

тнерство, инвестиции, инновационная деятельность, стимулирование, 

развитие, эффективность  
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Abstract. The article is devoted to the study of methods and mechanisms for 

stimulating innovation in the Republic of Armenia by enhancing the interaction of 

science, business and the state within the framework of civil society, factors, that 

determine the effective use of these methods and mechanisms, issues of forming the 

institutional foundations of innovation, as well as the activities of state-owned 

companies and companies with state participation of the RA. 
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As in any sphere of human activity, the role of the individual in civil 

society is quite large. After gaining independence, the Republic of Armenia 

faced the task of forming a civil society. In this case, the role of the individual is 

especially important, since the future development of each state depends on its 

legal awareness and readiness to take an active part in building civil society. The 

more educated and well-mannered a person is, the more qualitative and 

organized civil society will be.  
Scientific novelty. Based on the example of the Republic of Armenia, fundamental 

issues related to the improvement of the innovation environment have been discussed, 

and some mechanisms have been developed to increase the efficiency of innovation 

activities by enhancing the interaction of science, business and the state within the 

framework of civil society.  

Among the latter, the most important are: the creation and strengthening of the 

foundations for effective dialogue and cooperation between civil society structures, the 

state and citizens; stimulating the development of a favorable innovation and 

investment environment; development and application of appropriate mutually 

beneficial cooperation mechanisms to enhance interaction between science, business 

and the state; reassessment of the role of joint stock companies as one of the most 

important structures of civil society, and their active involvement in the process of 

innovative development of the economy; stimulating the active participation of high-

tech companies in the process of overcoming the most important challenges facing 

society; reorganization and re-profiling of state-owned companies and companies with 

state participation - with an emphasis on innovative development of the economy; 

stimulation of the process of implementation of corporate social responsibility.  

 

Keywords: economy, civil society, public-private partnership, investment, innovation 

activity, promotion, development, efficiency  
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Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Հոդվածը ստացվել է՝03.02.2021,  գրախոսվել է՝  12.04.2021 

 

 «Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում» (Եր., 

2020) ժողովածուի խորագիրն արդեն իսկ ընդգծում է նրա որոշակի ուղղվածու-

թյունը։ Ինչպես ներածականում նշում է գիտական խմբագիր Վլադիմիր Հարու-

թյունյանը, այն «ընթերցողին հնարավորություն է տալիս առանց տարբեր աղ-

բյուրների դիմելու տեղեկություն ստանալ վերջին 70 տարիներին տարբեր 

երկրներում իրականացված, տնտեսական կյանքի վրա էական ազդեցություն 

թողած արմատական բարեփոխումների պատճառների, ընթացքի ու արդյունք-

ների մասին»1։ Այդ երկրների անցած հետագիծը դարձել է պատմություն։ Իսկ 

հայտնի ճշմարտություն է, որ պատմությունը ոչ միայն անցյալի հայելին է, այլ 

նաև ներկայիս խորհրդատուն։ Ինչ խոսք, այդ փորձի յուրացումը օգտակար կա-

րող է լինել ազգային տնտեսական շինության համար, այստեղից էլ Վ. Հարու-

թյունյանի հորդորը` «դասեր քաղել պատմությունից»: Բնականաբար շատ են ժո-

ղովածուում արծարծվող հարցերի շրջանակները` պայմանավորված նրանում ընդ-

գրկված երկրների փորձի առանձնահատկությունների հետ։ Սակայն գոյություն 

ունի մի շերտ, որը, լինելով արդի զարգացման առաջին նախապայմանը, հույժ կա-

րևոր նշանակություն ունի հանրապետության համար։ Խոսքը մարդկային կա-

պիտալի մասին է։ 

«Գրական թերթը» նշում է մի դրվագ, թե ինչպես 1991-ին Երևանի ֆիզիկայի 

ինստիտուտում շրջելուց, գիտության ընթացիկ և հեռահար անելիքների մասին 

լսելուց հետո հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 

միակ եզրակացությունը եղել է. «Կարծում եք պե՞տք է մեզ, մեր փոքր երկրին 

հիմնարար գիտություն։ Ամբողջ աշխարհը զբաղվում է դրանով, կարող եք պատ-

րաստի վերցնել և օգտագործել»2։ Լինում են դեպքեր, երբ նման մոլորությունները 

մնում են հասարակության հիշողության մեջ (եթե դա կարելի է, մեղմ ասած, 

մոլորություն անվանել – Ռ. Ս.)՝ ձևավորելով որոշակի նախապաշարմունք այս 

կամ այն երևույթի նկատմամբ։ Տարիներ շարունակ գիտության ոլորտին հատ-

կացվող ֆինանսական հատկացումները մնում էին «գիտությունը փրկելու հա-

մար» անփոփոխ մակարդակի վրա։ Ռեֆորմներ իրականացնողներն առաջնորդ-

                                                            

1  Տե՛ս, նշվ. աշխ., էջ 16։ 
2  «Գրական թերթ», դեկտեմբերի 19, 2008 թ.։ 
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վում էին «շուկայի պայմաններին հարմարվելու» նեղահայաց փիլիսոփայու-

թյամբ՝ գիտության և շարքային ապրանքների համար գծելով մի ընդհանուր 

հայացք։ Տարբեր երկրներում գործում են տարբեր մոտեցումներ։ Սովորաբար 

այն ինովացիոն մշակումները, որոնց տնտեսական արդյունքներն արագ են 

ստացվում և ապահովում են շահույթներ, ֆինանսավորվում են մասնավոր ձեռ-

նարկատիրական սկզբունքներով։ Սակայն հիմնարար հետազոտությունների 

ֆինանսավորումը կատարվում է պետության միջոցներով՝ կապված ոչ միայն 

ֆինանսական, այլ նաև կազմակերպական ու վարչական ռեսուրսների տնօրին-

ման հետ։ Վ. Հարությունյանը նկատում է, թե «Պետք չէ առևտրայնացնել գիտու-

թյունը, հատկապես՝ ֆունդամենտալ և տեսական՝ մոռանալով կարևոր մի հան-

գամանք, որ գիտական արդյունքը միայն նյութականորեն չափելի արդյունք չէ, 

որ ակնկալենք ստանալ եռամսյակով, կիսամյակով կամ տարվա կտրվածքով: 

Գիտական արդյունքը բացառիկ և յուրահատուկ ապրանք է, որն իր սպառո-

ղական արժեքը պահպանում է տասնյակ տարիներ և, բնականաբար, դրա ար-

դյունքաստեղծ գործընթացն էլ երկարատև է, ու այն սովորական ապրանքի 

նման չպետք է շուկայականացնել, որի պայմաններում գիտությունը կդադարի 

գիտություն լինելուց և կմահանա»1: Նույն դիտակետից Մ. Մելքոնյանը, անդրա-

դառնալով տնտեսության մեջ այլևայլ կտրուկ փոփոխությունների անհրաժեշ-

տության հարցերին, գիտության մասով սխալական է դիտում այն մոտեցումը, 

թե «նախ թող գիտությունը ցույց տա, թե ինչ է տալիս, հետո այս ծախսերը մենք 

կկատարենք։ Պետական համապատասխան կառույցներին պետք է հայտնի 

լինի, որ գիտության և գիտական փորձարկումների ոլորտում ոչ թե հարյուրի, 

այլ հարյուրից մեկի դեպքում է, որ ձևավորվում է ամենաարժեքավորը՝ եզակին, 

մեկը, որը դառնում է շատ արժեքավոր, սակայն, եթե նախորդ հազարները և 

հարյուրները չլինեին, և դրանց վրա ծախսեր չկատարվեին, չէր ծնվի այդ եզակին 

և արժեքավորը»։ Ինչպես ասում է Հենրիկ Հովհաննիսյանը, կան «խնդիրներ, 

որոնց նպատակն ինքը՝ գիտությունն է», իսկ թե «որոնք կարող են գործնական 

արդյունք ցույց տալ, Աստված գիտի՝ երբ»։ Եվ նա բերում է ամենադասական 

օրինակներից՝ շուրջ 2500 տարի առաջ Պյութագորասի այն դրույթը, թե «աշ-

խարհի, տիեզերքի հիմքում թիվն է, թվային են բոլոր հարաբերությունները, ո՞վ 

հասկացավ, թե ինչ ասաց Պյութագորասը, նրան դրա համար վճարեցի՞ն, ի՞նչ 

ստացավ դրանից, և ի՞նչ արժեր նրա այդ խոսքը, բայց թե ի՞նչ արժեր նրա խոսքը, 

երևում է արդեն 21-րդ դարում՝ թվային և բարձր տեխնոլոգիաների դարում»2։ 

Կամ երբ 1930-ական թվականների կեսերին Էյնշտեյնին հարցրել են, թե 

մարդկությունն իր առաջադրած բանաձևով երբ կարող է ստանալ էներգիա, պա-

տասխանել է, թե մոտակա 100 տարում դա հազիվ թե տեղի ունենա։ Բայց ըն-

դամենը երկու տարի անց հետազոտություններն այդ բնագավառում գաղտնիաց-

                                                            

1  Տե՛ս Ազգային տնտեսություն: ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հետազոտական հետա-

գիծը (2007-2017 թթ.): Եզրակացություններ, կիրառական առաջարկություններ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ 

«Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 249: 
2  «Հրապարակ», մարտի 28, 2019 թ.։ 
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վում են, քանի որ պարզ դարձավ, որ այդ բանաձևով շատ շուտով ստանալու են 

էներգիա1։  

Հայաստանում մասնավոր ոլորտը դեռևս չունի այն տնտեսական պոտեն-

ցիալը, որը թույլ կտա հզոր ներդրումներ պահանջող հիմնարար գիտության ֆի-

նանսավորումը, սակայն որպես «համազգային նախագծի» հայ ժողովուրդը 

«պարտավոր է այդ ոլորտին աջակցել»։  

Խնդիրն առնչվում է մի այնպիսի կարևոր հարցի, ինչպիսին մարդկային կա-

պիտալն է։ Ռուսական տնտեսագիտական ընկերության նախագահ Վ. Կատա-

սոնովը նկատում է, թե հաճախ ուսանողներին կատակով հարցնում եմ, թե 

«շուկայական տնտեսությունում որ ռեսուրսն է հանդիսանում ամենաարժե-

քավորը»։ Որպես պատասխան հնչում է՝ «Հողը, ոսկին, սև ոսկին, փողը»։ Իսկ ես 

ասում եմ՝ «Հիմար, կրթության համակարգը, որը սկսում է աշխատել մանկա-

պարտեզից»2։ Դա վերաբերում է նաև տնտեսագետներին։ 

Այս առումով Գրիգոր Ղարիբյանը մարդկային կապիտալի կորուստները 

տեսնում է հենց կրթության կորուստների մեջ, որը դրսևորվում է նախադպրո-

ցական կրթական համակարգում երեխաների ցածր ընդգրկվածության, գործա-

զրկության, արտագաղթի, գյուղական համայնքներում դեռևս անգրագետ կամ 

տարրական կրթություն չունեցողների առկայության և այլ ձևերով3։ Իսկ Գրիգոր 

Վահանյանը սրում է հանրապետությունում բարձորակ մասնագետների (գիտու-

թյան դոկտորների և թեկնածուների) պատրաստման խնդիրները, բերում տվյալ-

ներ վերջին տասնամյակների շարժի վերաբերյալ և զուգահեռներ գծելով այլ 

երկրների հետ՝ նկատում է, որ տեղի է ունենում «ինտելեկտուալ կապիտալի 

վատնում», որը հետևանք է «կադրային քաղաքականության պետական ռազմա-

վարական բացակայության»։ Նա միաժամանակ կարևորում է «ատենախոսու-

թյունների որակի, քան դրանց քանակի…, արդիականության…, արդյունքների 

պահանջարկի» հարցերը4։ Մինչդեռ, ինչպես նկատում է հեղինակը մի այլ 

ուսումնասիրության մեջ, XXI դարում զարգացած երկրների նորարական տեխ-

նոլոգիաների զարգացման, մրցունակության և տնտեսական աճի վճռական 

գործոնը դարձել է մարդկային կապիտալը, մասնավորապես՝ տաղանդը։ Համա-

                                                            

1  «Голос Армении», 3-9 сентября, 2018 г. (Քվանտային դաշտ, տեսաբան Սեմյոն Լյախովիչը, շեշտե-

լով հիմնարար հետազոտությունների անհրաժեշտությունը երկրի ռազմական հզորության հա-

մար, նկատում է. «Երկիրը, որը չի սնում իր հիմնարար գիտությանը, սնելու է օտար բանակին»։ 

Նա բերում է հետևյալ բնորոշ օրինակները. գերմանացիները պարտվել էին մի խոշոր ծովային 

ճակատամարտում, քանի որ չէին գնահատել էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման 

տեսությամբ զբաղվող իրենց գիտնականներին։ Դաշնակիցների ուժերը գերազանցեցին գերմա-

նացիների ուժերին ռադիոլոկացիայի մեջ, որոնք խորտակեցին սուզանավերը։ Կամ Հռոմը հա-

լածում էր Գալիլեյին, իսկ Ֆլորենցիան, ուր նա ստիպված էր տեղափոխվել, նրա համար ստեղ-

ծեց բարենպաստ պայմաններ։ Արդյունքում՝ Գալիլեյի աշակերտ Տորիչելլին Ֆլորենցիայի հրե-

տանու համար ստեղծեց օպտիկական նշանոց, որը նշանառության տակ էր ընդգրկում հռոմեա-

կան բոլոր ամրոցները (տե՛ս «Голос Армении», 3-9 сентября, 2018 г.)։ 
2  «Литературная газета», 27 ноября, 2013 г. 
3  Ի՞նչ անել, գիրք 2, էջ 90-100։ 
4  Ի՞նչ անել, գիրք 2, էջ 100-107։ 
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ձայն Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2015 թ. տվյալների՝ մարդկային 

կապիտալի ինդեքսով Հայաստանը գրավում է 43-րդ տեղը։ Մարդկային կապի-

տալի համեմատաբար բարձր մակարդակի և մարդկային պոտենցիալի զար-

գացման մակարդակի միջև առկա անհամապատասխանության առանձնա-

հատկությունը թույլ է տալիս հարցի պատասխանը որոնել այն վերլուծական 

կառույցում, ըստ որի՝ պետությունը «մարդկային կապիտալի վատ մենեջեր 

է»։ Լինելով մարդկային կապիտալի սեփականատեր՝ պետությունն այն պետք 

է օգտագործի արդյունավետ, որպես Հայաստանի արդյունաբերական և ինո-

վացիոն զարգացման հիմնական լծակի1։ Իսկ համալսարանի պրոֆեսորի աշ-

խատավարձի մակարդակով Հայաստանը զբաղեցնում է վերջին հորիզոնա-

կանը։ 

Դասախոսությունների ժամանակ նոր ընդունվածներին վկայակոչում էի 

Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, քվանտային ֆիզիկայի հիմնադիր Մաքս Պլան-

կին, թե ինչպես նա մի անգամ համեստորեն նկատել է, որ ինքն իր գործունեու-

թյունը սկսել է որպես տնտեսագետ, սակայն հետագայում թողել է այդ մասնա-

գիտությունը, քանի որ այն շատ բարդ էր։ Երբ այդ մասին պատմում են ժամա-

նակակից մաթեմատիկական տրամաբանության առաջնեկ Բերտրան Ռասելին, 

նա պատասխանում է. «Դա տարօրինակ է։ Ես տնտեսագիտության տեսությունը 

թողել եմ այն բանի համար, որ այն շատ պարզ է»2։ Ուսանողների մի մասը տա-

րակուսանքով էր վերաբերվում Պլանկի խոսքերին, իսկ քիչ մասի մոտ՝ առաջ բե-

րում հպարտություն, որ ընտրել է այդպիսի լուրջ մասնագիտություն։ Եվ շատ 

հետաքրքիր է, որ ժամանակ անց մասնագետները հենց քվանտային ֆիզիկայի 

հետ են կապում ժամանակակից տնտեսագիտության տեսության նոր մղումների 

հնարավորությունը։ Սկսած մերկանտիլիզմից մինչև այսօրվա նեյրոտնտեսագի-

տությունը՝ մշակվել են բազմաթիվ տեսություններ, առաջադրվել մեթոդներ, 

աճել է առարկայի ինքնագիտակցությունը, ընդլայնվել է նրա ճանաչողական ու 

ընկալման սահմանները։ Մինչդեռ հեղինակները հաճախ տրվում են տնտեսա-

կան գործընթացների շտկում ենթադրող միջոցառումների թվարկման հրապու-

րանքին՝ այն մատուցելու որպես երևույթների խորքային չափումների արդյունք։ 

Որպես թե տեսական մարզանքներն անցյալի տուրք են, ժամանակը պահանջում 

է գործնականություն՝ դրանով իսկ առարկան հաճախ իջեցնելով առօրյա ընկա-

լումների մակարդակի։ Այդպիսի մոտեցմամբ գործարար մարդիկ ավելի շատ 

բան կարող են ասել, քան ուսյալ մասնագետները։ Ինչպես ասում է Նիցշեն. «Փի-

լիսոփային պետք է տարբերել փիլիսոփայությամբ զբաղվողներից»։ Տնտեսագի-

տական տեսությանն է վերապահված ցույց տալու գործարար աշխարհից թաքն-

ված ինչ-որ գաղտնիքների հասանելիությունը, որ տնտեսության մեջ «ամեն ինչ 

կախված է ամեն ինչից»։ 

«Արտասովոր մարդիկ» գրքի հեղինակ Ֆրենկ Էդվարսը բերում է հաճախ 

                                                            

1 Григорий Ваганян, Конституциональный менеджмент (метология, принципы, технологии), Е., 

2017, с. 127. 
2  С. Самуэльсон, Экономика, М., 1964 с.27. 
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անհասկանալի և բացատրության չենթարկվող երևույթների բազում օրինակներ, 

որոնք վկայում են, թե որքան «սահմանափակ է աշխարհը կառավարող օրենք-

ների մեր ըմբռնումը», և որ «մեզ շրջապատում են դեռ անծանոթ ուժեր, որոնք 

անկարելի է կշռել, չափել, գրանցել մեզ մատչելի սարքերով, թեև, կարծես թե, 

դրանք ազդում են մեզ վրա՝ անկախ մեր ցանկություններից»1։ Սա ընդհանրաց-

նող դիտողություն է։ Այսօր գրեթե չկա գործունեության մի բնագավառ, որը 

չդառնա տնտեսագիտության ուսումնասիրության առարկա։ Դա նշանակում է, 

որ տնտեսագիտության բովանդակությունը հատկանշվել է նոր չափանիշներով 

և կիրառելի է մարդու ցանկացած պահվածքի համար։ Իսկ հայ տնտեսագիտա-

կան միտքը գերազանցապես գործում է այսպես ասած «զուտ տնտեսագիտու-

թյան» ոլորտում՝ ուշադրության չառնելով տնտեսագիտության հետ ոչ կապակից 

թվացող երևույթները։ Վերջին տասնամյակների հետազոտական դաշտի համար 

բնորոշ էր դարձել հարցադրումների ու պատասխանների նույն պարագծերի 

կրկնությունը։ Մինչդեռ ազգային տնտեսության արդյունավետությունը նշանա-

կալից մասով պայմանավորված է ազգային մենթալիտետի արժեքների առանձ-

նահատկություններով2։ Այդպիսի հետազոտությունները պահանջում են տարբեր 

մասնագետների համատեղ աշխատանքը, Վ. Հարությունյանի արտահայտությամբ՝ 

ազգի «ստեղծագործական ողջ ներուժը»3։  

Մինչդեռ, ինչպես նկատել ենք, տասնամյակներ շարունակ խորհրդային 

տնտեսագիտական միտքը, ուշադրության չառնելով տնտեսագիտության հետ ոչ 

կապակից թվացող երևույթները, անտեսում էր «մշակութային» գործոնի նշանա-

կությունը։ Ս.Դալլաքյանը հենց այդ կետից է Ճապոնիայի հետպատերազմյան 

արդիականացման ու զարգացման ընթացքը դիտարկում էթնոմշակութային, 

ճապոնական մենեջմենթի (խմբին նվիրվածության, կորպորատիվ ոգու ար-

մատավորման ու որոշումների կայացման գործընթացների բաղադրիչների) և 

ֆինանսական գործոնների միասնության մեջ։ Երկրի «տնտեսական հրաշքը» 

                                                            

1  Նշված աշխ., Եր., 1993, էջ 3։ 
2  Ոչ առանց հիմքի Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության պատմաբան Դ. 

Լանդեսը նկատում է. «Եթե մենք տնտեսական զարգացման պատմությունից ինչ-որ բան էլ 

իմացել ենք, ապա դա այն է, որ ամեն ինչ որոշվում է մշակույթով»։ Հենց այդ դիտակետից «Ինչ-

պես ապրել։ Մշակութային նորմերը և կենսական ուղենիշները», «Ինչպես աշխատել։ Մշակու-

թային նորմերը և տնտեսական պահվածքը», «Մշակութային նորմերը և ինստիտուտները» հար-

ցադրումների բազմաշերտ միկրոտնտեսական մակարդակում Ե. Բորիսովայի և Ա. Կուլակո-

վայի փորձարարական հետազոտությունները կոչված են նորից հաստատելու աքսիոմի նշանա-

կություն ստացած այն թեզը, որ «Մշակույթը նշանակություն ունի» (տե՛ս «Вопросы экономики», 

№ 1, 2016, с. 81-106)։ Մենթալիտետը, ինչպես հայտնի է, դժվար բացատրվող իռացիոնալ երևույթ 

է։ Բայց այն «ուսումնասիրելով սկսում ես հասկանալ, - նկատում է Ն. Կրիշևսկին,- որ առանձին 

մարդու, ընտանիքի կամ տոհմի, ամբողջ ազգի տնտեսական պահվածքում շատ բան կախված է 

ծագման, ծնված տեղի, ավելի լայն՝ պատմության, հոգեբանության, աշխարհագրության, մշա-

կույթի հետ», որն իր հերթին ազդեցություն է ունենում կառավարման համակարգի վրա (Лите-

ратурная газета, 19-25 декабря, 2018). 
3  «Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում», Եր., 

2020, էջ 19։ 
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պայմանավորող 11 գործոններից նա հատկապես առանձնացնում է ավանդա-

կան ընտանիքը, որն իր ուրույն տեղն ունի «ինքնություն-անհատ-ազգ եռաշերտ 

միասնության մեջ»։ Ու թեև արդյունաբերական ու խոշոր ընկերությունների ի 

հայտ գալով ավանդական ընտանիքը ենթարկվել է որոշ գործառութային փոխա-

կերպությունների, սակայն հասարակության խմբային կողմնորոշումը պահպա-

նել է իր կենսունակությունը։ Որպես զուգահեռ նա նկատում է, որ թեև ավան-

դական ընտանիքի գաղափարախոսությունը պահպանվում է հայ իրականու-

թյան մեջ, սակայն բացակայում է ֆիրմայում կորպորատիվ ոգին՝ դրա արմա-

տավորումը դիտելով որպես հայ ազգային պահվածքի փոխակերպության 

ձգտումներից մեկը1։ 

Տնտեսական պատմության հետաքրքիր էջեր ունի Իսրայելը, որը, Մ. Մանու-

չարյանի և Մ. Մուրադյանի բնութագրմամբ, յոթ տասնամյակներում ձևավորված 

պարադոքսների մի երկիր է, և «թվում էր, թե տարածաշրջանում ամեն ինչ դեմ 

էր նրա գոյությանը, նույնիսկ բնությունը»2։ Գտնվելով «մշտական պատերազմի» 

մեջ՝ այդ անապատային օազիսը ապահովում է իր պարենային պահանջարկի 95 

տոկոսը` Մերձավոր Արևելքում հասնելով կյանքի ամենաբարձր մակարդակի։ 

Այն առաջատար դիրքերում է գիտության, առողջապահության, բարձր տեխնո-

լոգիաների և այլ ոլորտներում։ Երկրի վերելքը պայմանավորող գործոնների հա-

մակարգում հատկապես կարևոր է ներկայանում մարդկային ռեսուրսի գործոնը, 

այդ ժողովրդի անկռահելի բնազդը, և շատ ուսանելի այն ընդհանուրը, «ինչը 

նրանց օգնել է գոյատևել նույնիսկ ամենաբարդ ժամանակներում. դա նրանց 

միասնականությունն է»։ 

Գրականության մեջ կարելի է հանդիպել կարծիքների, որ իսլամը խոչ-

ընդոտում է ազատության, գիտության և տնտեսական զարգացմանը։ Մինչդեռ 

այլ պատկեր է ցուցադրում Մալայզիայի ու Միացյալ Արաբական Էմիրու-

թյունների «տնտեսական հրաշքների» վերաբերյալ ժողովածուի մեջ բերված 

ուրվագծերը։ Կարգախոս ունենալով, թե «մալայզացիները եվրոպացիների 

պես մարդիկ են, և ինչ կարող են անել նրանք, կարող ենք նաև մենք և նույ-

նիսկ ավելի լավ»՝ երկրի տեսլականը կառուցելով մալայզա-իսլամական մշա-

կութային արժեքների վրա, փոփոխությունների հիմքում դնելով արևմտյան և 

ազգային սկզբունքների զուգորդումը (Ք. Բաղդասարյան, Ս. Մարգարյան)։ Դա 

այն է, որը կոչվում է «կորպորատիվ ազգայնականություն»։ Տնտեսության 

զարգացման գերակայությունների ու համեմատական առավելությունների 

ճիշտ հաշվառման և ամբողջ հասարակական շահի վրա հիմնված սոցիա-

լական քաղաքականությունը դարձան վերելքի երաշխիքները։ Վերը նշված 

հայեցության մերժում է ենթադրում Դուբայի տնտեսական հեղափոխության 

փորձը։ Դա համապատասխան օրինակների և վիճակագրական մի ամբողջ 

տեսություն է, որը ցույց է տալիս, թե մարդկային կապիտալի արդյունավետ 

կառավարումը ինչ թռիչքային արդյունքների կարող է հասնել գիտելիքահենք 

                                                            

1  Տնտեսական հրաշքները...,, էջ 214։ 
2  Նույն տեղում, էջ 302։ 



260  

տնտեսության ստեղծման, գիտության, տեխնոլոգիաների, կրթության և տնտե-

սության ամենատարբեր ոլորտներում։ Հայաստանում այդ փորձի հնարավոր 

օգտագործման տարրերի առումով որոշակի հետաքրքրություն են ներկայաց-

նում Գ. Վահանյանի առաջարկությունները. 

ա)  վարչապետին կից ստեղծել կրթության, գիտության և նորարարության հանձ-

նաժողով, որը պետք է մշակի ռազմավարական ազգային քաղաքականու-

թյուն, համակարգի ոլորտները և գնահատի բոլոր ծրագրերը, 

բ)  զարգացնել ՀՀ մտավոր սեփականության տնտեսությունը, նպաստել գիտե-

լիքի առևտրայնացմանը, խթանել համալսարաններում տեխնոլոգիաների 

արտահանման գործակալությունների ստեղծումը, սահմանափակել ուղեղ-

ների, գիտելիքի և մտավոր սեփականության կապիտալի անվերահսկելի 

արտահանումը, 

գ)  կրթության, գիտության և նորարարության գործառույթները համակարգելու 

և զարգացնելու նպատակով կառավարության բոլոր օղակների աշխատա-

կազմերի հաստիքացուցակները համալրել պատասխանատուներով1։ 

Հեղինակը երևույթները դիտարկում է ոչ միայն փորձի ընդհանուր չա-

փանիշների տիրույթում, այլ կոնկրետացնելով հանրապետության իրական 

տնտեսության գործնական ու արդիական նշանակությունից բխող փաս-

տարկներով։ 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. «Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանի Հանրապե-

տությունում», Եր., 2020, 480 էջ։ [«Tntesakan hrashqnery'». gorc'arkman owghine-

ry' Hayastani Hanrapetowt'yownowm», Er., 2020, 480 e'j] 
2. Ազգային տնտեսություն: ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հետազո-

տական հետագիծը (2007-2017 թթ.): Եզրակացություններ, կիրառական առա-

ջարկություններ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 504 էջ: [Azgayin 

tntesowt'yown: HH GAA tntesagitowt'yan institowti hetazotakan hetagic'y' (2007-

2017 t't'.): Ezrakacowt'yownner, kirar'akan ar'ajarkowt'yownner, Er., HH GAA 

«Gitowt'yown» hrat., 2017, 504 e'j] 
3.  «Գրական թերթ», դեկտեմբերի 19, 2008 թ.: [«Grakan t'ert'», dektemberi 19, 2008 t'.։) 

4.  «Հրապարակ», մարտի 28, 2019 թ.։ («Hraparak», marti 28, 2019 t'] 

5. Ի՞նչ անել. գիտագործնական խորհրդաժողով, գիրք 2։ [I՞nch anel. gitagorc'nakan 

xorhrdajhoghov, girq 2։] 

6.  «Голос Армении», 3-9 сентября, 2018 г. [«Golos Armenii», 3-9 sentjabrja, 2018 g.] 

7. «Литературная газета», 27 ноября, 2013г. [«Literaturnaja gazeta», 27 nojabrja, 2013g.] 
8. Ваганян Г., Конституциональный менеджмент (методология, принципы, тех-

нологии), Е., 2017. [Grigorij Vaganjan, Konstitucional'nyj menedzhment (metodologija, principy, 

tehnologii), E., 2017] 

9. С.Самуэльсон, Экономика, М., 1964, 843 с. [S.Samujel'son, Jekonomika, M., 1964, 843 s.] 

                                                            

1  Տնտեսական հրաշքները...,, էջ 416։ 
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10.  «Вопросы экономики», № 1, 2016. [«Voprosy jekonomiki», # 1, 2016.] 

11. Литературная газета, 19-25 декабря, 2018. [Literaturnaja gazeta, 19-25 dekabrja, 2018] 

 

 

ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒՐՋ 

 

ՌՈԲԵՐՏ ՆԵՐՍԵՍԻ ՍԱՐԻՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
Համառոտագիր։ Հայտնի ճշմարտություն է, որ պատմությունը ոչ միայն անց-

յալի հայելին է, այլ նաև ներկայիս խորհրդատուն։ «Տնտեսական հրաշքները». 

գործարկման ուղիները Հայաստանում» ժողովածուն (Եր., 2020), նրանում ընդ-

գրկված երկրների անցած հետագծի պատմությունն է։ Լայն է աշխատությունում 

արծարծվող հարցերի շրջանակները` պայմանավորված այդ երկրների փորձի 

առանձնահատկությունների հետ։ Սակայն մի շերտ դրանում հանրապետության 

համար առանձնակի կարևորություն ունի` մարդկային կապիտալը։ Տարիներ շա-

րունակ հանրապետությունում գիտության ոլորտին հատկացվող ֆինանսական 

հատկացումները մնում էին «գիտությունը փրկելու համար» անփոփոխ մակարդա-

կի վրա։ Ռեֆորմներ իրականացնողներն առաջնորդվել են «շուկայի պայման-

ներին հարմարվելու» նեղահայաց փիլիսոփայությամբ` գիտության և շարքային 

ապրանքների համար գծելով մի ընդհանուր հայացք։ Մինչդեռ «գիտական ար-

դյունքը բացառիկ և յուրահատուկ ապրանք է, որը չպետք է շուկայականացնել, 

որի պայմաններում գիտությունը կդադարի գիտություն լինելուց և կմահանա» 

(Վ. Հարությունյան):  

Սովորաբար հիմնարար հետազոտությունների ֆինանսավորումը կա-

տարվում է պետության միջոցներով` կապված ոչ միայն ֆինանսական, այլ 

նաև կազմակերպական ու վարչական ռեսուրսների տնօրինման հետ։ Հայաս-

տանում մասնավոր ոլորտը դեռևս չունի այն տնտեսական պոտենցիալը, որը 

թույլ կտա հզոր ներդրումներ իրականացնել գիտության ոլորտում, սակայն, 

որպես «համազգային նախագծի», հայ ժողովուրդը «պարտավոր է այդ ոլոր-

տին աջակցել» (Մ.Մելքումյան)։ Մարդկային կապիտալն անմիջականորեն 

կապվում է կրթության, բարձրագույն որակի մասնագետների պատրաստման 

հետ։ Մինչդեռ տեղի է ունենում «ինտելեկտուալ կապիտալի վատնում», որը 

հետևանք է «կադրային քաղաքականության պետական ռազմավարության 

բացակայության» (Գ.Վահանյան)։ 

Տասնամյակներ շարունակ խորհրդային տնտեսագիտական միտքը գերա-

զանցապես գործել է այսպես կոչված «զուտ տնտեսագիտության» ոլորտում՝ 

ուշադրության չառնելով տնտեսագիտության հետ ոչ կապակից թվացող 

երևույթները, անտեսելով մշակութային գործոնների նշանակությունը։ Մինչդեռ 

վերջինս մարդկային կապիտալի կարևոր բաղկացուցիչն է։ Հենց այդ են վկայում 

Ճապոնիայի, Իսրայելի, Մալայզիայի վերաբերյալ իրականացված վերլուծու-

թյունները (Ս. Դալլաքյան, Ք. Բաղդասարյան, Մ. Մանուչարյան), իսկ Գ.Վահան-



262  

յանի առաջարկությունները՝ բխեցված Դուբայի փորձից, ցույց են տալիս, թե 

մարդկային կապիտալի արդյունավետ կառավարումը ինչ թռիչքային արդյունք-

ներ կարող է բերել գիտելիքահենք տնտեսության ստեղծման ոլորտում։ 

Հոդվածը փորձ է՝ վերլուծելու և ընդհանրացնելու տնտեսագետների աշխա-

տանքները հանրապետության համար այնքան կարևոր մարդկային կապիտալի 

մի քանի կողմերի մասին: 

 

Բանալի բառեր. մարդկային կապիտալ, ներդրումներ, կրթություն, մշակութային 

գործոններ, շուկայական տնտեսություն, տնտեսական պոտենցիալ, 

մասնավոր ոլորտ: 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ 

 

РОБЕРТ НЕРСЕСОВИЧ САРИНЯН 
Доктор экономических наук, профессор 

 
Аннотация. Известна истина, что история - не только зеркало прошлого, но и 

советник настоящего. Сборник «Экономические чудеса». пути применения в Ар-

мения» (Ереван, 2020) - это история траектории пройденной пути включающихся 

в него стран. Широки рамки рассматриваемых в нем вопросов, обусловленные 

особенностями опыта этих стран. Однако один из них представляет особенную 

важность для республики: это человеческий капитал. В республике многие годы 

финансирование научной отрасли неизменно находилось на уровне «спасения 

науки». Реформаторы руководствовались узкофилософским принципом, проявляя 

общий подход науки и других товаров. Между тем продукт науки это исключи-

тельный и своеобразный товар, к которому «неприемлем рыночный подход, 

который губителен для науки» (В. Арутюнян).  

Обычно финансирование фундаментальных исследований осуществляется 

государством в связи не только финансовыми, но и административными и 

организационными особенностями. В Армении частный сектор пока не имеет та-

кого экономического потенциала, который позволяет необходимое финансирова-

ние науки, однако как «общенациональный проект» армянский народ «обязан со-

действовать этой отрасли» (М. Мелкумян). Человеческий капитал непосредст-

венно связан с образованием, с подготовкой высококвалифицированных специа-

листов. Однако происходит «расточение интеллектуального капитала», как следс-

твие «отсутствия государственной стратегической кадровой политики» (Г. Ваганян). 

Советская экономическая мысль десятилетиями действовала, так сказать, в 

«чисто экономической» сфере, необращая внимания на фактор культуры, якобы 

не имеющие связи с экономикой. Однако она является важным составляющим че-

ловеческого капитала. Именно об этом свидетельствуют анализы опыта Японии, 

Израиля, Малайзии (С. Даллакян, К. Багдасарян, М. Манучарян), а предложения 
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Г. Ваганян на примере Дубая показывают каких удивительных результатов можно 

достичь в создании наукоемкой экономики при помощи эффективного управ-

ления человеческим капиталом. 

Статья является попыткой анализировать и обобщать работы экономистов по 

столь важным для республики нескольким параметрам человеческого капитала. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, образование, культурные 

факторы, рыночная экономика, экономический потенциал, частный сектор. 
 

REMARKS ABOUT HUMAN CAPITAL 

 

ROBERT NERSES SARINYAN  
Doctor of Sciences (Economics), Professor 
 
Abstract. It is a well-known truth that history is not only a mirror of the past, but 

also an adviser to the present. The “Economic Miracles: ways of launching in Armenia” 
(Yerevan 2020) journal is the history trajectory path of the countries included in it. The 

scope of issues covered in this work is wide, in connection with the peculiarities of the 

experience of these countries.  

However one layer in it has a particular importance for the Republic- it is the 

human capital. 

 For many years, the financial allocations for the sphere of science in the Republic 

remained at the same level “to save science”. The reform implementers were guided by 

a narrow philosophy of "adapting to market conditions", outlining a common view for 

science and ordinary goods. 

Meanwhile, “a scientific result is an exceptional and unique product that should 

not be put on the market, where science will cease to be a science and die. (V. 

Harutyunyan). 

Usually, the financing of basic research is carried out at the expense of the state in 

connection with the disposal of not only financial, but also organizational and 

administrative resources. 

The private sector in Armenia doesn’t have yet the economic potential, which 

will enable to make huge investments in science, however as a “national project” 

Armenian are “obliged to support that sector” (M. Melkumyan). The human capital 

is directly connected with the education, preparation of high quality experts. 

Meanwhile, there is a “waste of intellectual capital”, which is a consequence of “the 

lack of a state strategy on personnel policy” (G. Vahanyan).  

For decades, the Soviet economic thought mainly operated in a so-called 

“purely economic” area, ignoring seemingly unrelated economic phenomena, 

ignoring the significance of cultural factors. 

In the meantime, the latter is an important component of human capital. This 
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is exactly what the analyses conducted about Japan, Israel, Malaysia (S. Dallaqyan, 

Q. Baghdasaryan, M. Manucharyan), as well as G. Vahanyan's proposals on Dubai’s 

experience, shows how effective human capital management can lead to the 

creation of a knowledge-based economy. 

The article is an attempt to analyze and summarize the works of economists on 

several aspects of human capital, which is essential for the Republic. 

 
Keywords։ human capital, investments, education, cultural factors, market economy, 

economic potential, private sector. 
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Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

 
Հոդվածը ստացվել է՝ 01.04.2021, գրախոսվել է՝ 18.05.2021 

 
1. Տնտեսության զարգացման գրավականը 
Նապոլեոնի գեներալներից մեկը չէր կատարել հանձնարարված օպերա-

ցիան՝ բացատրելով, որ դրա պատճառները շատ էին։ «Որո՞նք են, թվարկեք», -

ասում է կայսրը։ Գեներալը սկսում է թվարկել. «Առաջին՝ ես վառոդ չունեի»։ 

«Բավական է,- ընդհատում է Նապոլեոնը,- մնացածները էական չեն»1։ Տնտեսա-

գետները հաճախ տնտեսական աճի հարցում այդպիսի պայմանականություն են 

վերապահում ներդրումների խնդրին։ Վերջինս դիտարկվում է ամենատարբեր 

կապակցություններում, որոնք բոլորն էլ կողմնորոշում ունեն տնտեսության 

շարժիչ ուժի մղումը։ Այդ դիտակետն է հետամտում նաև Լիլիթ Սարգսյանի 

«Ներդրումների ներգրավման և արտահանման ընդլայնման հեռանկարները Հա-

յաստանի Հանրապետությունում» մենագրությունը (ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատարակչություն, Եր., 2019)։ Աշխատության անվանումն արդեն խոսում է հե-

տազոտության ընդգրկումների տիրույթի մասին։ Ժամանակի ընթացքում 

տնտեսագիտական միտքը նորից ու նորից ընթերցում է նախորդ ուսմունքները՝ 

դրանցում հայտաբերելով նոր շերտեր։ Այսպես, ժամանակ առաջ մերկանտի-

լիզմը բնութագրվում էր որպես տնտեսական քաղաքականության լոկ էմպիրիկ 

միջոցառումների համակարգ, ուր բացակայում է «ներքին միացնող փիլիսո-

փայական միտքը», մի այլ դեպքում՝ որպես «ազգային ավտարկիայի և պետա-

կան իշխանության ուժեղացման համար» ռացիոնալ ուսմունք, մի երրորդ կար-

ծիք այն համարում է տնտեսագիտության լինելիության փուլին բնորոշ երեխա-

յամիտ վրիպանք, կամ էլ շեշտվում է նրա կենսունակությունը նաև ժամանակա-

կից տեսության ու տնտեսվարության համար։ Հենց այս վերջին դիտակետից էլ 

Լ.Սարգսյանի թեմայի առաջադրույթի առումով մերկանտիլիստներին տեղա-

դրում է առաջին հորիզոնականում, ովքեր «տվեցին արտաքին առևտրի և տնտե-

սության զարգացման գիտական մեկնաբանությունը», համաձայն որի՝ երկրի 

տնտեսական աճի ապահովման լավագույն տարբերակը արտահանման խրա-

խուսման և ներմուծման սահմանափակման միջոցով վարվող արտաքին առև-

տրի հովանավորչական քաղաքականությունն է2։  

                                                            

1  Смеляков Н. Н., С чего начинается родина, М., 1975, с. 253. 
2  Սարգսյան Լ., Ներդրումների ներգրավման և արտահանման ընդլայնման հեռանկարները Հա-

յաստանի Հանրապետությունում, Եր., 2019, էջ 25-26։ 
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Մերկանտիլիզմի պոստուլատները անհամոզիչ էին ներկայանում դասա-

կան տնտեսագետներին։ Վերջիններս տնտեսական աճը ածանցում էին առևտրի 

ազատականացումից՝ հարցը բարձրացնելով տեսականացման մակարդակի, և 

բացարձակ ու համեմատական առավելությունների փաստարկներով հիմնավո-

րում այդ դրույթի ճշմարտացիությունը։ Այդուհանդերձ, ինչպես նկատում է Լ. 

Սարգսյանը, երկար ժամանակ դասականների տեսության հանդեպ ունեցած 

նախապաշարմունքը հետագայում լրացվում է մի շարք նոր մոտեցումներով ու 

լրացումներով։ Հարկ է նկատել, որ տնտեսագիտական շատ ուսումնասիրու-

թյուններում հաճախ բացակայում են այս կամ այն հարցի վերաբերյալ տեսու-

թյունները։ Մինչդեռ դա շատ կարևոր է՝ ցույց տալու տնտեսագիտության մտքի 

հետագծի, նրա զարգացման ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական առում-

ներով տեսակետից, առավել ևս, երբ այն կապակցվում է իրական պրոցեսների 

ընթացքին։ Հետևենք աշխատության մեջ բերված տեսությունների այդ էվոլյու-

ցիային. ամերիկյան տնտեսագետ Ջ. Հաբերլերի կարծիքով՝ եթե երկիրը համե-

մատական առավելություններ ունի մի քանի ապրանքների գծով, ապա դրանցից 

մեկի արտադրության և արտահանման ընդլայնումը կհանգեցնի մյուսների ծա-

վալների կրճատմանը. Հեկշերը և Օհլինը առաջարկեցին մի մոդել, որպես թե մի-

ջազգային առևտուրը նույնացնում է համեմատաբար առատ գործոնների փոխա-

րինում՝ համեմատաբար հազվագյուտ գործոններով, որտեղ ավելի շատ խոսք է 

գնում ոչ թե տվյալ երկրի արտադրության գործոնների ունեցած քանակի, այլ 

դրանցով նրա հարաբերական ապահովվածության մասին. Պ. Սամուելսոնը, Ս. 

Լերները, Յ. Թիմբերգենը արտադրության գործոնների բավարար միջազգային 

շարժունակությունը դիտում են որպես հնարավոր նախապայման երկրների 

զարգացման մակարդակները համահարթելու համար. Վասիլի Լեոնտևը Հեկ-

շեր-Օհլինի տեսության համապատասխան վիճակագրական ստուգաբանու-

թյան արդյունքում ցույց տվեց, որ զարգացած երկրների արտահանության մեջ 

կարող է արտահայտվել ոչ թե հարաբերական ավելցուկային աշխատանքն 

ընդհանրապես, այլ աշխատատար ապրանքները, իսկ ներմուծման մեջ՝ կա-

պիտալատարը (դա հայտնի է Լեոնտևի պարադոքս անվանմամբ). Մայքլ Պոր-

տերի հավաստմամբ՝ առավել բարձր տնտեսական աճի համար երկրները պետք 

է մասնագիտանան ոչ թե ըստ համեմատական, այլ ըստ մրցակցային առավելու-

թյան1 և այլն, և այլն։ Ինչպես ասում են՝ Ալբերտ Էյնշտեյնի հարաբերականու-

թյան տեսությունն ինքն էլ է հարաբերական։ Ի վերջո, տնտեսական աճի, ներ-

դրումների և արտահանման վերաբերյալ առաջադրվող հայեցություններն իրենց 

հիմքում ունեն համեմատական առավելությունների տեսությունը։ 

Տնտեսագիտության տեսության նշված դրույթների ուրվագծին հաջորդում 

են դրանց փորձի ու հետևանքների մեջ ստուգելու հեղինակի հետազոտական 

խորացումները և ապա զարգացած և զարգացող երկրներում արտահանման 

խթանման և դրանով պայմանավորված տնտեսական աճի, ներդրումների ներ-

                                                            

1  Սարգսյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 25-60։ 
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գրավման արդյունավետ մեթոդների, ՀՀ տնտեսության ներդրումների և արտա-

հանման արդի վիճակի, հատկապես ՕՈՒՆ-ի և այդ մակրոտնտեսական ցուցա-

նիշների դինամիկայի՝ այլ երկրների հետ ռեգրեսիոն եղանակով վերլուծություն-

ները1։ Կատարված սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում ուրվագծում է 

հանրապետության տնտեսական դաշտի հետևյալ հիմնախնդիրները՝ առևտրա-

յին վարկի բարձր տոկոսադրույք, առևտրային վարկի համար պահանջվող գրա-

վի առկայություն, նոր ներդրումների ներգրավման դժվարություն, աշխատողնե-

րի մասնագիտական հմտությունների անհամապատասխանություն կազմակեր-

պության պահանջներին, բարձր հարկադրույքներ և այլն։ 

Այն, որ արտահանումը և տնտեսական աճը կապակից են, դեռևս հարցի մի 

կողմն է, սակայն շատ կարևոր է, թե ինչ քաղաքականություն ընտրել հետագա 

կողմնորոշումներում։ Եվ խնդիրը լուծում է գտնում այն համոզմունքում, թե 

հանրապետությունն արտահանման կառուցվածքում ռեսուրսատար և ցածր 

տեխնոլոգիատար ապրանքների արտահանումից պետք է անցում կատարի դեպի 

միջին և բարձր տեխնոլոգիատարության ապրանքների արտադրությանն ու 

արտահանմանը, իսկ մյուս կողմից՝ ներմուծման կառուցվածքում մեծացնել 

արդյունաբերական նպատակներով օգտագործվող մեքենա-սարքավորումների 

և այն արդյունաբերական հումքի ներմուծումը, որը կա՛մ տեղում բացակայում է, 

կա՛մ էլ որի արտադրությունը տնտեսապես արդարացված չէ2։ 

Ընդհանրապես մոդել ասվածը պայմանական հասկացություն է։ Այն այս 

կամ այն երկրի համար միշտ ենթադրում է վերապահություններ, պայմանավո-

րում իրականացվող տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկություն-

ները՝ իր արտացոլումներն ունենալով ժամանակի տեսական մտածողության 

մեջ։ Տատյանա Վոևոդինան վկայակոչում է անցյալ դարի ռուս մտածողներից Լև 

Տիխոմիրովին, որը «Вопросы экономической политики» աշխատության մեջ 

նկատում է, թե «մեր ամբողջ տնտեսական քաղաքականությունը պետք է ելա-

կետ ունենա ներքին շուկայի պահանջմունքների բավարարման խորհրդածու-

թյունները։ Գոյամիջոցների համար բոլոր անհրաժեշտ և բազմատեսակ միջոց-

ներ ունեցող մեր երկրի՝ Ռուսաստանի տնտեսական քաղաքականության նպա-

տակը ամբողջապես հանգում է հզոր ինքնաբավ արտադրության, բնակչության 

համար անհրաժեշտ ամեն ինչ արդյունահանող և այդ արդյունքները վերամշա-

կելու և կատարելության ստեղծմանը»3։ Այդ նույն ոգով նա արդի Ռուսաստանի 

համար մտորում է, թե «պետք չէ ամեն գնով ձգտել արտադրված արտադրանքի 

արտահանմանը։ Մեզ առանձնապես ոչ մի տեղ չեն էլ սպասում։ Ներքին շուկան 

պետք է դառնա առաջնային»4։ Դա թերևս կպահանջի որոշակի հովանավորչա-

կան քաղաքականություն, ինչը պիտի դիտել ոչ թե շեղում, այլ անհրաժեշտու-

թյուն, ինչպես կասեր Ֆ. Լիստը, երկրի արդյունաբերությունն արտասահմանյան 

                                                            

1  Սարգսյան Լ., նշված աշխ., էջ 128-201։ 
2  Սարգսյան Լ., նշված աշխ., էջ 293։ 
3  Литературная газета, 17-23 октября, 2018, № 42. 
4  Նույն տեղում։ 
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մրցակցությունից պաշտպանող միջոցառումների համակարգ՝ «դաստիարակչա-

կան պրոտեկցիոնիզմ»։ 

Մեծ երկրի, մեծ ռեսուրսների և մեծ ներքին շուկա ունեցող երկրի համար 

տվյալ կողմնորոշումը գուցե որոշակի պայմանականությամբ կարող է ընդունելի 

լինել։ Սակայն սահմանափակ ռեսուրսներով և փոքր ներքին շուկայով Հայաս-

տան երկրի համար «տնտեսությունը չի կարող երկարատև զարգացում ունենալ՝ 

բավարարվելով մեծ մասամբ ներքին պահանջարկով», հետևապես պատրաստի 

արտադրանքի արտահանումը կարող է դառնալ զարգացման գրավական։ Հար-

ցի դրվածքն ինքնին պարտադրում է ճշգրտել՝ «ի՞նչ արտադրել, ինչպե՞ս և ո՞ր 

շուկաների համար»։ Լ. Սարգսյանի աշխատության մեջ կարճաժամկետ և երկա-

րաժամկետ կտրվածքներով ըստ ոլորտների դիտարկվում են արտահանման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները՝ իրենց հիմքում ունենալով համեմա-

տական առավելությունների և մրցունակության ազդակները։ Այն համահունչ է 

ազգային տնտեսության արդի պահանջներին։ «Ներդրումները Հայաստանում. 

մարտահրավերներ և հնարավորություններ» (Եր., 2020, հեղինակ և հետազոտա-

կան խմբի ղեկավար՝ Լիլիթ Սարգսյան) աշխատությունը, ըստ էության, օտար-

երկրյա ուղղակի ներդրումների դաշտի վերլուծությունն է հանրապետության 

կոնկրետ հարաբերությունների ընթացքի մեջ՝ գծագրելով վերջին երեք տաս-

նամյակների ներդրումների ամբողջ պատկերը և վերլուծելով նրա ընթացքի դի-

նամիկան ըստ երկրների և ոլորտների։  

Մի բան է ներդրումային միջավայրը դիտարկել մակրոտնտեսական հար-

թության մեջ, մի այլ բան, երբ մտնում ես այդ միջավայրի խորշերը` փորձելով 

հաճախ վերահաս լինել միկրոմակարդակում դրանցում թաքնված գաղտնիքնե-

րին, այն խնդիրներին «որոնց բախվում են գործարարներն իրենց առօրյա գոր-

ծունեության մեջ»։ Հենց այդ նպատակն է հետամտում 2017-2020 թթ. ընթացքում 

շուրջ 2000 կազմակերպություններում իրականացված անանուն սոցիոլոգիա-

կան հարցումները։ Դրանք տարողունակ են առաջադրույթի պատասխանների և 

ներդրումային միջավայրի նորոգությունների միտումների բացահայտման տե-

սակետից, այսինքն՝ թե ինչ խնդիրներ ունենք լուծելու1. 

Աշխատության շարադրանքն առանձնանում է վիճակագրական տեսու-

թյուններով, թվերի լեզուն զուգորդված է խոսքի լեզվին, ինչն ասելիքը դարձնում 

է ռելիեֆ, իսկ երևույթը` ճանաչելի։ 

 

2. Ինստիտուցիոնալ ծուղակներ. ընդօրինակման վտանգները 
Այն, որ հասարակության ինստիտուտները կարևոր ազդակ են հանդիսա-

նում երկրի զարգացման համար, տնտեսագիտության մեջ վաղուց հայտնի 

դրույթներից է։ Սակայն Ռ. Գևորգյանի՝ «ինստիտուցիոնալ ծուղակների» վերա-

բերյալ դիտողությունները նպատակ ունեն ուշադրություն սևեռելու ինստիտու-

ցիոնալ փոխակերպության այն հակասական դրսևորումների վրա, որով հա-

                                                            

1  Սարգսյան Լ., նշված աշխ., էջ 306-307։ 



269  

րուստ է հանրապետության արդի սոցիալ-տնտեսական մթնոլորտը։ Ինստիտու-

ցիոնալ ծուղակները նրան ներկայանում են որպես մի իրավիճակ, երբ համա-

կարգը կազմող մարդկանց վարքագիծը բերում է այնպիսի կացության, «երբ 

բոլորն իրար հետ կորցնում են և, միևնույն ժամանակ, ամենքն առանձին չեն 

կարող առաջարկել այնպիսի լուծում, որը բերում է օպտիմալ վիճակի»1։ Վեր-

ջինիս հասնելու տրամաբանական լուծումը դառնում է կա՛մ գործողությունների 

համակարգումը, կա՛մ վարքագծի պարտադրումը։ Ինստիտուցիոնալ ծուղակնե-

րը հատկապես հարուստ են շուկայական տնտեսության անցման շրջանում 

գտնվող երկրների համար, երբ ժամանակը մարդկանց պահվածքի համար գծում 

է տարբեր չափումներ։ Որպես օրինակ նշվում է 1990-ական թվականներին 

սկիզբ առած ապօրինի շինությունների կառուցումը. ընդհանուրի համար դա իր 

հետ բերում էր ոչ հարմարավետ վիճակ, այն, ինչ հարմար էր մի մասի համար, 

հարմար չէր ընդհանուրի համար. ծնունդ առած առևտրային կետերը, ավտո-

տնակները, այլ կարգի շինությունները երեխաներին զրկում էին խաղատեղերից, 

իսկ շենքերի մուտքերը հաճախ վեր էին ածվում խորդանոցների և այլն, իրենց 

հետևանքների մեջ բացասական էին անդրադառնում տնտեսական զարգացման 

և համայնքների ենթակառուցվածքներում ներդրումներ իրականացնելու վրա։ 

Քաղաքացիների մի մասի նման պահվածքը հաճախ մի այլ մասի մոտ ծնում է 

ինքնանպատակ սուբյեկտիվ մղումներ, և երբ ժամանակ առաջ նրանք դատա-

պարտում էին այդ սխալը, սկսում են վարվել նույն կերպ, և «տարածքներ 

գրավելու վարքագիծը արագ դառնում է ընդունելի, իսկ որոշ դեպքում՝ նույնիսկ 

հերոսացվում»։ Կարելի է ասել, որ այդ երևույթը մի ինչ-որ տեղ վեր է ածվում 

հասարակության համար մի հոգեբանական կացության, որտեղ «ամենավտան-

գավորը այս իրավիճակում «ընդունված» դառնալու հանգամանքն է, երբ հասա-

րակությունը կորցնում է վտանգավոր երևույթների նկատմամբ «իմունիտետը», 

մարդկանց փոխված վարքագիծը կարող է շղթայական սկզբունքով դառնալ «նոր 

ծուղակների ի հայտ գալու պատճառ»2։  

Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ տվյալ ժամանակ իր մեջ կրում է 

մարդկանց պահվածքի անցյալի նստվածքները և պայմանավորում ապագա 

վարքագծային փոփոխության գծերը, հետևապես նաև վերջինիս ազդեցությունը 

ինստիտուցիոնալ ազդեցության ծուղակների խորացման վրա։ Սովորաբար 

տրանսակցիան ենթադրում է լրացուցիչ, հավելյալ ծախսեր, թերևս այդ 

պատճառով, ինչպես նկատում է Օլիվեր Ուիլյամսոնը, այն «որպես տեսության 

գործիք արժանի է հիմար փառքի»3։ Ռ. Գևորգյանն անդրադառնում է դիսֆունկ-

ցիայի երևույթին՝ ցույց տալու, թե որքան բարդ ու փոխկապված են տնտեսական 

երևույթներն աշխարհում. ինստիտուցիոնալ ծուղակները կարող են վերածվել 

ինստիտուցիոնալ դիսֆունկցիայի, երբ առաջանում է խզում հասարակական 

հարաբերությունների դինամիկ զարգացման և որոշ ինստիտուտների հարմար-

                                                            

1  Ի՞նչ անել, գիրք 2, էջ 62։ 
2  Ի՞նչ անել, գիրք 2, էջ 63։ 
3  Джеффри Ходжсон, Экономическая теория и институты, М., 2003, с. 289. 
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վողականության միջև, սակայն միաժամանակ ինստիտուտների դիսֆունկցիան 

կարող է դառնալ ինստիտուցիոնալ ծուղակների ի հայտ գալու պատճառ1։  

Ռ. Գևորգյանը երկրի՝ նոր ուղեծիր դուրս գալու համար կարևորում է «ըն-

դունված վարքագծի» փոփոխությունը։ Որքան երկար գոյություն ունենան «ըն-

դունված վարքագծի» տարրերը, այնքան մեծ ներդրումներ կպահանջվեն՝ վերա-

փոխելու նրա շարունակականության իներցիան։ Նա հանրապետության համար 

գծում է «ինստիտուցիոնալ ծուղակները» վերացնելու և ընդունված վարքագիծը 

փոխելու արագ և «էժան» հեռանկար։ 

«Ծուղակների խնդրի» մի այլ շերտ է այլ երկրների տնտեսական մոդելի ընդ-

օրինակման մտայնությունը։ 1990-ականներին շատ էր գրվում և խոսվում այն 

մասին, թե ինչ մոդելով պիտի ընթանա հանրապետության հետագա ուղին։ 

Կարծիքներ էին հայտնվում, թե իբր իրականացվող սոցիալ-տնտեսական քաղա-

քականությունն իր մեջ պարունակում է ամերիկյան, ճապոնական, շվեդական, 

ԳՖՀ-ի մոդելների որոշակի տարրեր։ Իսկ իրողությունն այն էր, որ հանրապե-

տությունը չուներ մի այնպիսի ծրագիր, որը թույլ կտար խոսելու այս կամ այն 

մոդելի մասին։ Հետագա տասնամյակներին նորից շարունակվում էին այս կամ 

այն փորձի օգտակարության շուրջ մտորումները։ Հենց դրանք են Լ. Սարգսյանի 

«Սինգապուր-Հայաստան. զուգահեռներ, մտորումներ» հոդվածի քննության 

առարկան։ Երկու երկրների նմանության փաստարկներից զատ, հեղինակը ոչ 

թե սինգապուրյան փորձի օգտագործման արհեստական հնարավորություններ է 

փնտրում, այլ ցույց է տալիս այն տարբերությունները, որոնք կիրառելու ժամա-

նակ հանրապետությունում կատարվող փոփոխությունները կարող են հանդի-

պել ծուղակների։ Դա առաջին հերթին վերաբերում է կոռուպցիայի գործոնին, 

որն իրոք առիթ է տալիս որոշ խորհրդածությունների։ Հանրապետությունում 

կոռուպցիայի դեմ պայքարը, եզրեր ունենալով Սինգապուրի փորձի հետ, կարող 

է միաժամանակ բախվել երկու ծուղակների՝ «ժողովրդավարական ծուղակի և 

մեդալի երկու կողմերի անհամադրելիության ծուղակի»։ Առաջինի իմաստն այն 

է, որ պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացումը առաջ է 

բերում բնակչության դժգոհությունը, իսկ դրան տեղի տալու դեպքում կարելի է 

կորցնել փորձառու մասնագետներին պետական կառավարման համակարգում 

ներառելու հնարավորությունը։ Լ. Սարգսյանի ընդհանրացումը կառուցված է ոչ 

թե վերացական ենթադրության վրա, այլ արտահայտում է իրողությունը, համա-

ձայն որի՝ «ներկայիս պետական կառավարման գործընթացը կձախողվի մեդալի 

երկու կողմերի անհամադրելիություն ցանկացած իրավիճակում և՛ այն դեպքում, 

երբ պատասխանատու պաշտոններում ներառված լինեն լավագույն մաս-

նագետներ, որոնց աշխատավարձը չի համապատասխանի մասնավոր ոլորտում 

նրանց ստացած այլընտրանքին, և՛ այն դեպքում, երբ պատասխանատու պաշ-

տոնների համար նախատեսվի մասնավորին համարժեք աշխատավարձ, սակայն 

                                                            

1 Ի՞նչ անել, գիրք 2, էջ 65։ 
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այդ պաշտոնները վստահեն ոչ լավագույն մասնագետների»1 ։ 

Լ. Սարգսյանը վերլուծական սլաքն ուղղում է մեկ այլ անկատարության՝ 

անորոշության ծուղակի հնարավորությանը։ Սինգապուրի տնտեսական վերա-

փոխությունները կառուցված էին դինամիկ քաղաքականության և հաստատա-

կամության ռազմավարական սկզբունքների վրա։ Մինչդեռ հանրապետության 

տնտեսությունը տարիներ շարունակ ցուցաբերում էր անկայունության և անո-

րոշության մթնոլորտ, որի առանձին տարրերից զերծ չեն նաև ներկայիս «պետա-

կան ռազմավարական ծրագրերը»։ Հիշենք թեկուզ, թե անցյալ տասնամյակներին 

որքան առաջարկություններ են արվել, որքան փոփոխություններ հարկային 

օրենսդրության կատարելագործման, դրա պարզեցման, համակարգի կայունու-

թյան և թափանցիկության ապահովման, չեզոքության բարձրացման, բյուջետային 

ծախսերի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Հեղինակի կողմից 

Սինգապուրի հետ կատարած համեմատությունը կարևոր է այն իմաստով, որ 

անկատարության և անորոշության շարունակական վիճակը չի կարող համա-

տեղվել «հեղափոխական զարգացման» ակնկալությունների հետ։ Մի կարևոր 

հանգամանք շեշտի կարիք ունի. Լ.Սարգսյանը «ծուղակները» որոնում է ոչ թե 

վերացական դատողություններում, այլ տնտեսական իրականության քննադա-

տությամբ, ինչպես, օրինակ, «ջայլամի» ծուղակը, համաձայն որի՝ բոլոր այն 

դեպքերում, երբ ռազմավարության միջոցառումները չեն հստակեցվում ո՛չ 

հասցեատերերի, ո՛չ ժամկետների, ո՛չ էլ չափելիության թիրախային ցուցա-

նիշների առումներով, տեղի է ունենում ելակետի ու ավարտի խզումներ։ Առավել 

վտանգավոր է տնտեսական գործառույթների կրկնության ծուղակը՝ ոչ միայն 

սխալների կրկնության, այլ նախատեսված գործառույթների թերակատարման, 

իսկ հաճախ չիրականացման առումներով։ 

 Պատմական համադրության մեթոդը օգտակար է այս կամ այն դրույթի լու-

սաբանության, դրա տարրերի կողմերի բացահայտման և խոր ըմբռնման համար, 

սակայն, ինչպես նկատում է ռուս մտածող Սերգեյ Բուլգակովը, «պատմական 

իրադարձությունները չեն կրկնվում»։ Պատմությունն անհատական է, այդ տար-

բերություններում էլ գուցե և կայանում է տվյալ երկրի պատմության այն առանձ-

նահատկությունը, որը հնարավոր չէ նշմարել համադրություններով, այստեղ 

գործում է ոչ միայն մեխանիկական պատճառականությունը, այլ նաև մարդ-

կային կամքը2։ Այստեղ է, որ այս կամ այն երկրի արհեստական ընդօրինակման 

վտանգները ինստիտուցիոնալ ծուղակները դարձնում են անխուսափելի։  

 Տնտեսական ծուղակները հաստատում են այն ճշմարտությունը, որ յուրա-

քանչյուր երկրի ուղին յուրահատուկ է։ Նույնությամբ կրկնել որևէ երկրի փորձը 

հնարավոր չէ, բայց իմանալ պետք է։  

                                                            

1  Սարգսյան Լ., Գրիգորյսւն Դ., Սինգապուր-Հայաստան. զուգահեռներ, մտորումներ, «Տնտեսա-

կան հրաշքները», գործարկման ուղիները Հայաստանում», գիտական հոդվածների ժողովածու, 

Եր., 2020։ 
2  Булгаков С., О рынках при капиталическом производстве, М., 2006, с. 181. 
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3. Ծուռ հայելիների ալգորիթմը 
 Սևակ Հայրումյանը «Ծուռ հայելիների ալգորիթմը» հոդվածում նկատում է, 

որ «տնտեսական հեղափոխություն» հասկացությունն իր հիմքում ունի «տնտե-

սական հրաշքի» գաղափարը։ Նա հստակ է ներկայանում ինչպես իր հարցա-

դրումների, այնպես էլ պատասխանների մեջ. «Հնարավո՞ր է արդյոք կառուցել 

«հայկական տնտեսական հրաշքը» (տնտեսական հեղափոխությունը) ներկա լո-

կալ և գլոբալ իրողություններում։ Առկա (ավանդական) մոտեցումներով՝ ոչ, այլ 

մոտեցումներով՝ այո»1։ 

XX դարի Երկրորդ աշխարհամարտից հետո արագորեն սկսեցին փոխվել 

համաշխարհային շուկայի ինստիտուցիոնալ հիմքերը, ազգային տնտեսություն-

ների համար ձևավորվեց նոր կացություն՝ մակրոտնտեսական կարգավորման, 

ֆինանսական համակարգերի և շուկաների փոխգործակցության առումներով։ 

Համաշխարհային արժութային նոր համակարգի արմատավորումը փոխեց նոր-

օրյա պատկերացումները տնտեսական օրենքների, զարգացող երկրների հեռա-

նկարային լավատեսական վիճահարույց սպասումների ու կառավարման վե-

րաբերյալ։ Իսկ այդ համակարգի «ամենացայտուն շեղումը փողի քանակի և դրա 

համար անհրաժեշտ ծածկույթի հարաբերակցությունների վերանայումն էր՝ 

հօգուտ զարգացած երկրների, և, որպես հետևանք, զարգացող երկրների ներքին 

ավելցուկային և կապիտալ ներդրումների համար անհրաժեշտ ֆինանսների 

քանակի, ինչպես նաև լրացուցիչ էմիսիայի հնարավորությունների արմատա-

կան կրճատումը»2։  

Ըստ էության շուկայական տնտեսությանն անցնող կամ զարգացող 

երկրներին թելադրվող լիբերալ մոդելն իրականում ցուցմունք ուներ ազգայինի 

ժխտումը՝ կառուցված որոշակի սկզբունքների վրա (որի մեկնություններին կան-

դրադառնանք ստորև), որոնք դոմինանտ ունեն զարգացած երկրների ակնկա-

լիքները։ Արտաքուստ «գայթակղիչ» թվացող տեսաբանության փոխարեն աշ-

խարհն ականատես դարձավ այդ երկրներում «հարստությունների բևեռացման, 

աղքատության ավելացման,… պետական պարտքերի շեշտակի և անկառավա-

րելի աճին»3։ Դա կատարվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Չմեր-

ժելով այդ երևույթները բացահայտող, գրականության մեջ շրջանառվող «կո-

ռուպցիայի, վատ կառավարման, մրցակցային դաշտի խախտման» հետ կապ-

ված պատճառականությունները՝ Ս. Հայրումյանը դրանք դիտում է որպես 

«տնտեսական աճի ոչ ճիշտ և խնդրահարույց մոդելի» հետևանք։ Վերջինս 

կառուցված է չորս հիմնական դրույթների հիման վրա։ Առաջին դրույթը ենթա-

դրում է «պետական սեփականության առավելագույնս մասնավորեցում, պետա-

կան սեփականության հնարավորինս կրճատում»՝ ելակետ ունենալով այն փաս-

տարկը, թե պետությունը ոչ արդյունավետ սեփականատեր և կառավարիչ է, 

քանի որ բացակայում է «տիրոջ զգացմունքը»։ Հարցը դրված էր այնպիսի հակա-

                                                            

1  Ի՞նչ անել, գիրք 2, էջ 133։ 
2  Ի՞նչ անել, գիրք 2, էջ 133 ։ 
3  Նույն տեղում, էջ 135։ 
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դրությամբ, որ, ըստ էության, ենթադրում էր պետական սեփականության 

ժխտում՝ անտեսելով նրա ունեցած այն կարևոր դերը, որ թույլ կտա լուծելու 

բյուջեի եկամուտների ավելացման, ակտիվների պաշտպանվածության կանխա-

տեսելիության, ֆինանսական հոսքերի վերաբաշխման, նոր ներդրումների կա-

րևորագույն խնդիրները 

Հենց այդ է ցուցադրում շատ երկրների տնտեսական զարգացման ընթացքը։ 

Այսպես, Ֆրանսիայում և Իտալիայում ՀՆԱ-ի 40 տոկոսը ստեղծվում է պետական 

սեփականություն հանդիսացող ընկերություններում, Չինաստանում և Գերմա-

նիայում՝ շուրջ 55, իսկ այդքան թմբկահարվող Սինգապուրում՝ ավելի քան 60 

տոկոսը և այլն։ Հետևապես «ակնհայտ է, որ խնդիրը ոչ թե սեփականության ձևի, 

այլ կառավարման որակի մեջ է՝ ներառյալ հավասար մրցակցային պայմանները»1։  

 «Տնտեսության ուղղակի կարգավորումից՝ պետության առավելագույնս 

հեռացում, կարգավորման անուղղակի մեթոդների կիրառում»2։ Մոտեցումը ոչ 

միայն վիճահարույց է, այլև պարզապես չի արտահայտում ո՛չ պատմական 

օրինաչափությունը և ո՛չ էլ կառուցված է անցյալի որևէ փորձի վրա։ Ճիշտ և ճիշտ 

հակառակը։  

«Տնտեսական հրաշքի» բոլոր երկրները հատկապես սկզբնական վերափո-

խումների փուլում «իրենց հզորության հենքը ստեղծել են պետության ակտիվ 

միջամտության և կոշտ կարգավորման արդյունքում»։ Դրանք եղել են այսպես 

կոչված «ճանապարհային քարտեզներ», որոնք ուրվագծել են իրականացվող վե-

րափոխությունների ընթացքը, ժամանակագրությունը, ոլորտները։ Նշվածը հա-

մահունչ է շուրջ երկու տասնամյակ առաջ Աշոտ Մարկոսյանի հետևյալ հայե-

ցությանը. «Հստակ պետք է պատասխան տրվի հետևյալ հարցերին, թե տնտե-

սության մեջ պետական հատվածի բաժինը որքան պետք է նվազի և ինչ 

ժամանակահատվածում։ Երբ ճշտվում են այդ հարցերը, պետք է որոշվի, թե ինչ 

միջոցներով և ձևերով ու տնտեսության որ ոլորտներում և ճյուղերում կարելի է 

հասնել խնդիրների լուծմանը»3։ Հակառակը ենթադրում է վտանգել երկրի 

տնտեսական ու սոցիալական հեռանկարը։ «Ինքնակարգավորման և ինքնազար-

գացման» լիբերալ մոդելը լոկ ռոմանտիկա է, որը կնշանակի պետությանը զրկել 

«մարդկային կապիտալի որակական աճի մասսայական համակարգի կազ-

մակերպման, վարչարարական, ներդրումային միջոցների և եկամուտների վե-

րաբաշխման, պետական սեփականության ստեղծման» և այլ ֆունկցիաներից։ Ի 

վերջո, «պետության ձեռքում են կենտրոնացված երկրի հիմնական ռեսուրսներն 

ու դրանց հայթայթման ու կենտրոնացման հիմնական մեթոդները, պետության 

ձեռքում է հիմնական վարչարարական գործիքակազմը, այստեղ են կենտրո-

նացված հիմնական գիտելիքներն ու ցանկալի և ամբողջական ստանդարտները։ 

Եվ, վերջապես, պետությունը չեզոք է շահերի տեսանկյունից, նրա գործողու-

թյուններն ուղղված են իր հիմնական շահառուների օգտին և շահերի հավասա-

                                                            

1  Ի՞նչ անել, գիրք 2, էջ 138։  
2  Նույն տեղում, էջ 139։ 
3  Մարկոսյան Ա. Խ., Պետությունը և շուկան, Եր., 2000, էջ 90: 
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րակշռմանը (վերաբաշխմանը)»1։ Իսկ «բարենպաստ և օրենսդրական միջավայրը» 

պետք է ստեղծվի այդ ամենին զուգահեռաբար՝ ապահովելով նաև մասնավոր 

հատվածի արդյունավետ գործունեությունը։  

Հաջորդ դրույթը վերաբերում է երկրում արտասահմանյան արժույթների 

ազատ շրջանառությանը։ Որքան տնտեսության դոլարիզացիայի մակարդակը 

բարձր է, այնքան ցածր են ազգային արժույթի գործառնական չափերը։ Հանրա-

պետությունում այն կազմում է 50-60 տոկոս, իսկ դա նշանակում է, որ ազգային 

արժույթի տեղը զբաղեցնում են այլ արժույթներ, որոնց «վերջնական պատաս-

խանատուն մենք չենք»։ Հիփոթեքային վարկերի նշանակալից մասը տրված են 

արտարժույթով։ Առկա է ազգային արժույթի էմիսիայի սահմանափակում՝ ապա-

հովելու «ազգային արժույթի փոխարժեքի և գների երկարաժամկետ կայունու-

թյունը», քաղաքականություն, որն արժանի է դրվատանքի։ Սակայն հարցը դի-

տարկելով իր հետևանքային կախումների մեջ՝ Ս. Հայրումյանն ընդհանրացնում 

է. «Քիչ փողի (ազգային քիչ փողի) քաղաքականությունը, որը պարտադրված էր 

անպատասխանատվության աստիճանի հասնող բաց տիպի «լիբերալ» մոդելով, 

ոչ միայն մեր պետությանը զրկեց սեփական ռեսուրսների հաշվին կապիտալ 

մեծ ներդրումներ անելու լուրջ հնարավորությունից՝ թերֆինանսավորված թող-

նելով շատ հիմնարար ճյուղեր և գործընթացներ (և նույնիսկ ընթացիկ բնույթի 

ծախսերը), այլ նաև, ըստ էության, իրականում չլուծեց այդ կայունության խնդի-

րը, ինչը մենք միայն առերևույթ տեսանք, բայց չհասկացանք դրա որակն ու մեր 

վճարած գինը։ Այդ մոտեցումը մեզ արժեցավ 7 մլրդ միայն արտաքին պարտք», 

որպես «սառեցված ինֆլյացիա և շուկայական դևալվացիա»2։ 

Ս. Հայրումյանի՝ արծարծվող հարցերի վերաբերյալ մտորումները լիցքա-

վորված են հանրապետության տնտեսական նոր մոդելում հակաճգնաժամային 

բաղադրիչը հաշվի առնելու ցանկությամբ։ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐՈԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐՈՒՄ 

 

ՌՈԲԵՐՏ ՆԵՐՍԵՍԻ ՍԱՐԻՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ԲԵԼԼԱ ՎԱԼԵՐԻԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

 

Համառոտագիր։ Հոդվածն ուրվագիծ է ազգային տնտեսության նորոգության 

արդի հայ տնտեսագիտական մտքի երեք արծարծումների վերաբերյալ՝ տնտե-

սության զարգացման գրավականը, ինստիտուցիոնալ ծուղակներ. ընդօրինակ-

ման վտանգները, ծուռ հայելիների ալգորիթմը։  

Տնտեսագետները հաճախ տնտեսական աճի հարցում առաջին պայմանա-

կանությունը վերապահում են ներդրումների խնդրին՝ այն դիտարկելով տարբեր 

կապակցություններում, որոնք բոլորն էլ կողմնորոշում ունեն տնտեսության 

շարժիչ ուժի մղումը։ Տնտեսագիտական միտքը նորից ու նորից ընթերցում է 

նախորդ ուսմունքները՝ դրանցում հայտաբերելով նոր շերտեր։ Լիլիթ Սարգսյանը 

քննության է ենթարկում այդ հետագիծը ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնա-

կան առումներով, այն կապակցելով իրական պրոցեսների ընթացքին։ Կատար-

ված սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում ուրվագծում է հանրապետության 

տնտեսական դաշտի հետևյալ հիմնախնդիրները՝ առևտրային վարկի բարձր 

տոկոսադրույքը, առևտրային վարկի համար պահանջվող գրավի առկայությունը, 

նոր ներդրումների ներգրավման դժվարությունը, աշխատողների մասնագիտա-

կան հմտությունների անհամապատասխանությունը կազմակերպության պա-

հանջներին, բարձր հարկադրույքներ և այլն։ Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 

կտրվածքներով ըստ ոլորտների դիտարկվում են արտահանման հնարավորու-

թյուններն ու հեռանկարները՝ իրենց հիմքում ունենալով համեմատական առա-

վելությունների և մրցունակության ազդակները։ Հատկապես օրախնդիր է 
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ՕՈՒՆ-ի ներհոսքը հանրապետություն։ Կատարված վերլուծություններում վի-

ճակագրական տեսությունները կամ թվերի լեզուն զուգորդված է խոսքի լեզվին, 

որը երևույթների ճանաչողությունը դարձնում է ռելիեֆային։ 

Տնտեսագետները ուշադրություն են սևեռում ինստիտուցիոնալ փոխակեր-

պության այն հակասական դրսևորումների վրա, որով հարուստ է հանրապե-

տության արդի սոցիալ-տնտեսական կացությունը։ Այն ընդունված է անվանել 

«ինստիտուցիոնալ ծուղակներ»։ Խնդիրը դիտարկելով միկրոմակարդակում, ըստ 

Ռ. Գևորգյանի, դրանք կարող են դառնալ ինստիտուցիոնալ դիսֆունկցիա, երբ 

առաջանում է խզում հասարակական հարաբերությունների դինամիկ զարգաց-

ման և որոշ ինստիտուտների հարմարվողականության միջև՝ միաժամանակ 

դառնալով ինստիտուցիոնալ ծուղակների ի հայտ գալու պատճառ։ Խնդիրը 

կոնկրետացվում է նաև մակրոմակարդակում (Լ. Սարգսյան)` կապված սինգա-

պուրյան մոդելի ընդօրինակման հետ, որը կարող է ծնունդ տալ «ժողովրդավա-

րական ծուղակի և մեդալի երկու կողմերի անհամատեղելիության», անկա-

տարության և անորոշության, ջայլամի և այլ ծուղակների առաջացմանը։ Տնտե-

սական ծուղակները հաստատում են այն ճշմարտությունը, որ յուրաքանչյուր 

երկրի ուղին յուրահատուկ է։  

«Ծուռ հայելիների ալգորիթմի» հեղինակ Սևակ Հայրումյանը հոդվածում 

վերլուծական սլաքն ուղղում է այն բանին, որ տնտեսության ուղղակի կարգավո-

րումից պետության առավելագույնս հեռացումը, կարգավորման անուղղակի մե-

թոդների կիրառումը և շուկայի լոկ ինքնակարգավորման և ինքնազարգացման 

գաղափարի արմատավորումը ոչ միայն վիճահարույց են, այլև պարզապես չեն 

արտահայտում ո՛չ պատմական օրինաչափությունը և ո՛չ էլ կառուցված են ան-

ցյալի փորձի վրա։ «Տնտեսական հրաշքի» բոլոր երկրները, հատկապես սկզբնա-

կան վերափոխումների փուլում, «իրենց հզորության հենքը ստեղծել են պետու-

թյան ակտիվ միջամտության և կոշտ կարգավորման արդյունքում»։ 

Հոդվածում առաջին անգամ փորձ է արվում վերլուծել և ընդհանրացնել վերը 

նշված հարցերի վերաբերյալ հայ տնտեսագետների աշխատանքները: 

 

Բանալի բառեր. ներդրումներ, տնտեսագիտական ուսմունքներ, տնտեսական աճ, 

ինստիտուցիոնալ ծուղակներ, սեփականություն, տնտեսական մոդել: 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: В ОЧЕРКАХ ОБНОВЛЕНИЯ 

 

РОБЕРТ НЕРСЕСОВИЧ САРИНЯН 
Доктор экономических наук, профессор 

 
БЕЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА ГАБРИЕЛЯН 
Кандидат экономических наук, доцент  

 

Аннотация. Данная статья о трёх проблемах, циркулириующих в современной 

армянской экономической мысли: об инвестициях, об институциональных ло-

вушках и об алгоритме кривых зеркал. Экономисты часто рассматривают инвести-
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ции как движущую силу экономики. Экономическая мысль вновь и вновь обраща-

ется к прошлым учениям, выявляя в них новые пласты. Лилит Саргсян анализи-

рует этот след как в теоретическом, так и в практическом аспекте. В результате со-

циологических исследований очерчиваются основные проблемы экономического 

пространства республики: высокие проценты торгового кредита, трудности прив-

лечения новых инвестиций, низкий профессиональный уровень работников, вы-

сокие налоговые ставки и т. д. Исходя из принципов сравнительных преимуществ и 

конкурентоспособности в долгосрочном и краткосрочном плане рассматриваются 

возможности выхода. Особенно подчёркивается необходимость прямых иностран-

ных инвестиций. 

Экономисты обращают внимание на противоречивые проявления институ-

циональных превращений, которыми богата социальная экономическая реаль-

ность республики, что именуется «институциональными ловушками». На микроу-

ровне, по мнению Рубена Геворкяна, эти проявления могут стать дисфункцией, 

когда возникает разрыв между динамическим общественным развитием и приспо-

собленностью некоторых институтов, что и приводит к возникновению институ-

циональных ловушек. Проблема конкретизируется и на макроуровне (Л. Саркисян) 

в связи с принятием сингапурской модели, рождая тем самым такие ловушки, как 

«ловушки народовластия и несовместимости двух сторон медали», несовершенства 

и неопределённости, страуса и др. Экономические ловушки подтверждают ту исти-

ну, что путь каждой страны своеобразен. 

Автор «алгоритма кривых зеркал» Севак Айрумян вектор анализа направляет 

на то, что доктрина максимального отдаления государства от непосредственного 

управления экономикой, применение косвенных методов регулирования, внед-

рение лишь идеи саморегулирования и саморазвития не только спорны, но и не 

отражают исторические закономерности и не построены на опыте прошлого. 

Страны «экономического чуда», особенно на начальной стадии преобразований, 

добились успехов при активном вмешательстве государства и внедрении методов 

жёсткого регулирования. 

В статье впервые делается попытка анализировать и обобщать работы армянс-

ких экономистов по вышесказанным вопросам. 
 

Ключевые слова: инвестиции, экономические учения, экономический рост, 

институциональные ловушки, собственность, экономическая модель. 
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Abstract. This article is an outline to three problems of national economy’s update 

that are circulating in modern Armenian economic thought: about investment, about 

institutional traps, and about the algorithm of curved mirrors. 

Economists often put the first conditionality in the question of economic growth 

on the problem of investment, considering it in various connections, which are all 

focused on the motivation of the driving force of the economy. Economic thought 

reads the previous teachings over and over again, revealing new layers in them. Lilit 

Sargsyan studies this trajectory both in theoretical and practical terms, linking it with 

the course of real processes. As a result of the conducted sociological surveys, the 

following problems of the economic sphere of the Republic were identified: the high 

interest rate of a trade loan, the availability of collateral required for a trade loan, the 

difficulty of attracting new investments, the discrepancy between the professional 

skills of employees and the requirements of the organization, high tax rates, etc. In the 

short-and long-term sections export opportunities and prospects are considered by 

industry based on signals of comparative advantages and competitiveness. The inflow 

of FDI to the Republic is particularly relevant. In the analyses carried out, statistical 

theories or the language of numbers are coupled with the language of speech, which 

makes the recognition of phenomena to a relief.  

The economists pay attention to the contradictory manifestations of institutional 

transformation, which are rich in the current socio-economic situation of the republic. 

It is commonly called “institutional traps”. According to R. Gevorgyan, observing the 

problem in a micro level, they can become an institutional diofunction when there is a 

gap between the dynamic development of social relations and the adaptation of certain 

institutions, while at the same time causing the emergence of institutional traps. The 

problem is also being specified at the macro level (L. Sargsyan) in connection with the 

imitation of the Singapore model, which can give rise to “incompatibility between the 

two sides of the coin and democratic trap”, imperfection and uncertainty, the ostrich 

and other traps. The economic traps confirm the truth that each country's path is unique. 

The author of the “curved mirrors’ algorithm”- Sevak Hayrumyan directs an 

analytical arrow in the article, to the fact that the maximum removal of the state from 

direct regulation of the economy, the use of indirect regulation methods and the 

rooting only of the idea of self-regulation and self-development of the market-is not 

only controversial, but simply does not reflect either a historical pattern, or is built on 

the experience of the past. In all the countries of the “economic miracle”, especially at 
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the stage of initial transformations, “they have created the basis of their power as a 

result of active intervention and strict regulation of the state”.  

This article is the first attempt to analyze and summarize the work of Armenian 

economists on the mentioned issues. 

 
Keywords: investment, economic teories, economic growth, institutional traps, property, 

economic model.  
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Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Տնտեսագիտության թեկնածու 

 
Հոդվածը ստացվել է՝ 17.03.2021, գրախոսվել է՝ 30.04.2021 

 
Յուրաքանչյուր ինքնիշխան և անկախ պետության ազգային անկախության 

ապահովումը, երկրի բնակչության բարեկեցության աճը և ազգային տնտեսության 

զարգացումը պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով և նախադրյալ-

ներով, որոնք ինչպես ներկայում, այնպես էլ երկարաժամկետ հեռանկարում 

կանխորոշում են սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի հիմնական ռազմավարա-

կան ուղղությունները: Որպեսզի ապահովվի հասարակության բազմակողմանի 

զարգացումն ու երկրի հզորացումը, անհրաժեշտ է ոչ միայն սպառման բավա-

րար մակարդակի ձեռքբերում, այլև կուտակման բավարար նորմայի ապահովում, 

ինչն էլ ընկած է հետագա զարգացման և ընդլայնված վերարտադրության հիմ-

քում: Եթե չի ապահովվում վերարտադրության այս բնականոն ընթացքը, ապա 

հասարակությունը զրկվում է հետագա զարգացման երաշխիքներից, ինչն էլ 

կարող է դառնալ երկրի անվտանգության խարխլման և պետության տնտեսա-

կան քաղաքականության ձախողման պատճառ: Կամ, այլ կերպ ասած, անհրա-

ժեշտ է ունենալ հեռանկարային զարգացման տեսանկյունից որոշակի ֆինան-

սական, նյութատեխնիկական, աշխատանքային ռեսուրսներ և բնական պաշար-

ներ, որոնք կարող են ապահովել սոցիալ–տնտեսական հետագա առաջընթացը: 

Այդպիսով, երկրի ազգային հարստության ձևավորումը և դրա բազմապատկումը 

ստանում է ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական կարևորություն և նշանա-

կություն:  

Տնտեսական առաջընթացի և ընդլայնված վերարտադրության վիճակն ու 

գործընթացը բնութագրվում են մակրոտնտեսական մի շարք ամփոփ ցուցանիշ-

ների օգնությամբ: Դրանց շարքում կարևորվում են համախառն ներքին արդյունքի 

(դրա հաշվարկման տարբեր մոդիֆիկացիաներով (փոխակերպումներով), օրի-

նակ՝ դրա մեծության չափը, աճի տեմպը, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն և այլն), ազգա-

յին եկամտի, համախառն ազգային եկամտի և մյուս մակրոտնտեսական ցուցա-

նիշների հաշվարկը՝ դրանց տարբեր մոդիֆիկացիաներով (փոխակերպումներով):  

«Սակայն նշված ցուցանիշների հաշվարկման հիմնական թերությունն այն է, 
որ դրանք, պատկերավոր ասած, բնութագրում են երկրի զարգացման տվյալ 
պահը՝ առանց ներկայացնելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորու-
թյուններն ու ներուժը: Այս հիմնական բացը չեզոքացնում է ազգային հարստու-
թյան ցուցանիշը: Ցավոք, որքան էլ որ տարօրինակ թվա, շուրջ երեք տասնամյակի 
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պատմություն ունեցող ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (նախկինում՝ ՀՀ ԱՎԾ) մինչ 
օրս չի հաշվարկում այդ ցուցանիշի մեծությունը:  

Ներկայումս ընդունված են ազգային հարստության սահմանման և հաշվարկ-
ման Համաշխարհային բանկի միասնական մեթոդական ցուցումները: Ազգային 
հարստությունը հանդիսանում է Ազգային հաշիվների համակարգի (ԱՀՀ) ան-
բաժանելի մասը: ԱՀՀ-ն հիմք է հանդիսանում կառավարության, մասնավոր 
հատվածի, միջազգային կազմակերպությունների և այլ հետաքրքրված անձանց 
կողմից տնտեսական աճի հաշվարկման համար:  

Ազգային եկամուտն ու բարեկեցությունը հիմնվում են երկրի ակտիվների կամ 
հարստության վրա, որոնց հաշվարկման հիմքում ընկած են տարբեր չափանիշ-
ներ: Ազգային հարստությունը իր մեջ ներառում է հետևյալ չորս բաղկացուցիչ-
ները՝ արտադրված կապիտալ, բնական կապիտալ (պաշարներ), մարդկային 
կապիտալ և զուտ արտաքին ակտիվներ:»1 Ասվածից հետևում է, որ երկրի ազգա-

յին հարստության ավելացման հիմնական աղբյուրը համախառն ներքին արդյուն-

քի աճն է: Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ-ի)՝ որպես երկրի տնտեսական 

ներուժի (հզորության) գնահատման հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշի 

մեծության հաշվարկման եղանակներից մեկը ծախսային մեթոդն է և հաշվարկ-

վում է հետևյալ բանաձևով՝  

 

ՀՆԱ = սպառում + ներդրումներ + պետական գնումներ + զուտ արտահանում (1) 
 

Եվ քանի որ ներդրումների հիմնական աղբյուրը երկրի մասշտաբով համա-

խառն կուտակումն է, այդ պատճառով էլ նպատակահարմար ենք գտնում օգտա-

գործել այդ ցուցանիշը, որն իրենից ներկայացնում է հիմնական միջոցների հա-

մախառն կուտակմանը ավելացրած նյութական շրջանառու միջոցների (պա-

շարների) փոփոխությունը։  

Ինչպես ցույց է տալիս ՀՆԱ-ի կառուցվածքը ձևավորող հիմնական ծախսա-

յին բաղադրիչների շարժը (գծապատկեր 1), 2013-2020 թթ. ժամանակահատվածում 

սպառման բաժինը կազմել է ՀՆԱ-ի ավելի քան 90 տոկոսը (բացառությամբ 

2016թ.-ի՝ 89.76%): Նման ցուցանիշների պարագայում ակներև է, որ ՀՀ տնտեսու-

թյունը ավելի շատ «սպառող», քան «կուտակող» է: Այդ մասին է վկայում նաև 

նշված ժամանակահատվածում կուտակման նորմայի (համախառն կուտա-

կում/ՀՆԱ, %-ով) ցուցանիշը, որը բերված ժամանակահատվածում (2020 թ. 2013-

ի համեմատությամբ) նվազել է 4.2 տոկոսային կետով: Զուտ արտահանում/ՀՆԱ 

հարաբերակցությունը 2019թ.թ-ին 2013-թ.-ի նկատմամբ բարելավվել է 11.5 

տոկոսային կետով, իսկ 2020-ին նախորդ տարվա համեմատությամբ՝ մոտ 4 

տոկոսային կետով կազմելով 4.04%:  

 

                                                            

1 http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=17753 
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Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի «ՀՆԱ օգտագործումը (հիմնական ծախսային 

բաղադրիչներով)» առցանց տարեկան տվյալների բազա, https://www.armstat.am/am/?nid=202: 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում սպառման, համախառն կուտակման և զուտ արտահանման 
հարաբերությունը ՀՆԱ-ին 2013-2020 թթ. 

 

Այսպիսով՝ «ազգային հարստության հաշվարկը հիմնվում է ակտիվների 
առանձին դասեր կազմող հետևյալ չորս բաղադրիչների վրա. 

 շուկայական գներով արտահայտված արտադրված կապիտալ և քաղա-
քային հողատարածքներ՝ շենքեր, մեքենաներ, սարքավորումներ, բնակելի և ոչ 
բնակելի քաղաքային հողատարածքներ,  

 բնական կապիտալ (պաշարներ)՝ էներգետիկ ռեսուրսներ (նավթ, գազ, 
քարածուխ) և օգտակար հանածոներ (10 կատեգորիա), գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատարածքներ (արոտավայրեր և ցանովի հողատարածքներ), 
անտառներ (փայտանյութեր և որոշ յուրահատուկ անտառային բարիքներ) և 
հսկվող (պաշտպանվող) տարածքներ: Բնական կապիտալի (պաշարների) ար-
ժեքը հաշվարկվում է վարձակալական վճարի դիսկոնտավորված գումարով, 
որը ձևավորվում է տվյալ ակտիվի գործածության ողջ ժամկետի ընթացքում,  

 մարդկային կապիտալ՝ ըստ սեռի և զբաղվածության կարգավիճակի 
(զբաղված, ինքնազբաղված) դասակարգված բնակչության` աշխատանքի ըն-
թացքում գործադրած ջանքերի, ունակությունների և փորձի արժեքի: Մարդկա-
յին կապիտալի արժեքը հաշվարկվում է որպես ողջ կյանքի ընթացքում վաստա-
կած աշխատավարձի դիսկոնտավորված գումար, 

 զուտ արտաքին ակտիվներ՝ երկրի արտաքին ակտիվների և պարտավո-
րությունների գումարի (օրինակ` օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ) տարբե-
րությունը:»1 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է նախկին Խորհրդային Միության 14 երկրների 

                                                            

1  http://www.noravank.am/upload/pdf/Ashot_Markosyan_21DAR_04_2018.pdf, էջ 52-53 

http://www.noravank.am/upload/pdf/Ashot_Markosyan_21DAR_04_2018.pdf
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ազգային հարստության և դրա բաղադրիչների մասին տեղեկատվությունը:  
 

Աղյուսակ 1 
Բնակչության մեկ շնչի հաշվով գնահատված ազգային հարստության և դրա 

բաղադրիչների մեծությունները և կառուցվածքները նախկին Խորհրդային Միության 

երկրներում (2014 թ. տվյալներով) 
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Հայաստան 52894 15451 12702 27329 -2588 3006154 

 100.0 29.2 24.0 51.7 -4.9  

Ադրբեջան 85341 20061 45935 11961 7384 9535079 

 100.0 23.5 53.8 14.0 8.7  

Վրաստան 44327 20415 7344 21251 -4682 3727000 

 100.0 46.1 16.6 47.9 -10.6  

Էստոնիա 258903 91646 20093 155041 -7876 1314545 

 100.0 35.4 7.8 59.9 -3.0  

Լատվիա 236906 113746 18738 113472 -9049 1993782 

 100.0 48.0 7.9 47.9 -3.8  

Լիտվա 169046 63254 12758 100081 -7047 2932367 

 100.0 37.4 7.5 59.2 -4.2  

Բելառուս 99685 33388 21882 49004 -4588 9474511 

 100.0 33.5 22.0 49.2 -4.6  

Ուկրաինա 56053 25171 13345 18952 -1414 45271947 

 100.0 44.9 23.8 33.8 -2.5  

Մոլդովա 35380 14213 4898 17852 -1582 2909871 

 100.0 40.2 13.8 50.5 -4.5  

Ռուսաստանի 

Դաշնություն 
188715 48807 46921 90812 2175 143819666 

 100.0 25.9 24.9 48.1 1.2  

Ղազախստան 180911 40150 66606 76617 -2461 17289224 

 100.0 22.2 36.8 42.4 -1.4  

Ղրղզստան 24429 6159 12570 6729 -1029 5835500 

 100.0 25.2 51.5 27.5 -4.2  

Տաջիկստան 42286 30397 7431 5015 -557 8295840 

 100.0 71.9 17.6 11.9 -1.3  

Թուրքմենստան 146831 39740 59062 47510 519 5307188 

 100.0 27.1 40.2 32.4 0.4  

Ընդամենը՝ 14 

երկրները 
1621707 562598 350285 741626 -32795 260712674 

 100.0 34.7 21.6 45.7 -2.0  
 

Համարիչում՝ ԱՄՆ դոլար, հայտարարում՝ %-ով ընդամենի նկատմամբ:  

Աղբյուրը՝ աղյուսակը կազմվել և հաշվարկվել է՝ Lange, Glenn-Marie; Wodon, Quentin; Carey, Kevin. 

2018. The Changing Wealth of Nations 2018 : Building a Sustainable Future. Washington, DC: World 

Bank., էջ 226-233 տվյալների հիման վրա:  
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Աղյուսակ 1-ի տվյալների ուսումնասիրությունից կարելի է կատարել հետևյալ 

եզրակացությունները.  

 «Բնակչության մեկ շնչի հաշվով ընդամենը ազգային հարստության ցուցա-
նիշով Հայաստանի Հանրապետությունը նախկին Խորհրդային Միության 14 
հանրապետությունների կազմում զբաղեցնում է 10-րդ տեղը, արտադրված 
կապիտալի ցուցանիշով՝ 12-րդ տեղը, բնական կապիտալի ցուցանիշով՝ 10-րդ 
տեղը, իսկ մարդկային կապիտալի ցուցանիշով՝ 8-րդ տեղը: Բնակչության 
թվաքանակի ցուցանիշով Հայաստանը 10-րդ տեղում է:  

 Հաշվի առնելով, որ ՀՀ-ում բնակչության մեկ շնչի հաշվով ազգային հարս-
տության զգալի մասը (51,7 %-ը) կազմում է մարդկային կապիտալը, և 
ազգային հարստության բաղադրիչների կազմում Հայաստանն ունի 
համեմատական առավելություն, կարող ենք փաստել, որ այն դառնում է 
ազգային հարստության ավելացման հիմնական գործոնը: Այդ պատճառով 
էլ հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական քաղաքականությու-
նը պետք է նպատակաուղղված լինի մարդկային կապիտալի զարգացմանն 
ու օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը:»1 
Այդ իսկ պատճառով առաջնահերթ պետք է լինի հետևյալ միջոցառումների 

իրականացումը. 

 ՀՀ Ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից Հայաստանի Հանրապե-

տության ազգային հարստության հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումը 

(այդ գործում ընդգրկելով հանրապետության առաջատար տնտեսագետներին) և 

դրա հիման վրա պարբերաբար (օրինակ՝ տարին երկու անգամ) ազգային 

հարստության մեծության ու դրա կառուցվածքի վերաբերյալ տվյալների հրա-

պարակումը,  

 կառավարության և նրա կազմի մեջ մտնող նախարարությունների և գե-

րատեսչությունների աշխատանքի արդյունավետության գնահատման հիմնական 

ցուցանիշների մեջ անհրաժեշտ է ընդգրկել նաև նրանց կողմից ստեղծված ազ-

գային հարստության մեծությունը՝ տարեկան կտրվածքով,  

 ելնելով այն հանգամանքից, որ ներկայումս ՀՀ ազգային հարստության 

կեսից ավելին բաժին է ընկնում մարդկային կապիտալին, մեծացնել այդ կապի-

տալի արդյունավետությունը՝ նկատի ունենալով դրան բնորոշ այն հիմնական 

առավելությունները, որն ունի Հայաստանի բնակչությունը (կրթվածության 

բարձր մակարդակ, մտավոր սեփականության զգալի ներուժ և այլն),  

 մարդկային կապիտալի արդյունավետության բարձրացման և զուտ արտա-

հանման ցուցանիշի բարելավման տեսանկյունից էականորեն ավելացնել ար-

տահանման կառուցվածքում տեխնոլոգիատար ապրանքների ու ծառայություն-

ների, ինչպես նաև տեխնոլոգիաների (հատկապես՝ բարձր տեխնոլոգիաների) 

բաժինը՝ նկատի ունենալով, որ ՀՀ-ում դրա համար գոյություն ունեն լուրջ նա-

                                                            

1  http://www.noravank.am/upload/pdf/Ashot_Markosyan_21DAR_04_2018.pdf, էջ 56 

http://www.noravank.am/upload/pdf/Ashot_Markosyan_21DAR_04_2018.pdf
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խադրյալներ1: 

Երկրի ազգային հարստության և դրա բաշխման հարաբերությունների հա-

մակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում քաղաքացիների կուտակած անձնական 

(անհատական) հարստության մեծության չափումը, որը բավականաչափ բարդ 

ու աշխատատար խնդիր է։ ՀՀ համատեքստում այն ավելի է դժվարանում՝ հա-

մակողմանի և հավաստի տվյալների բացակայության պատճառով: Բանն այն է, 

որ մեզանում ուսումնասիրություններ չեն արվել ոչ միայն ազգային հարստության 

ամբողջական, այլև դրա առանձին բաղկացուցիչների և տարրերի տեղաբաշխ-

ման ու արժեքի որոշման վերաբերյալ։ Առավել ևս, որ այդ խնդրի լուծումը կապ-

ված է հարյուր հազարավոր տնային տնտեսությունների և քաղաքացիների շար-

ժական և անշարժ գույքերի հաշվառման ու գնահատման հետ։ Այս բացը լրաց-

նելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել (անցկացնել) հետազոտություն, որը 

գոնե կուրվագծի այն ուղենիշերը, որոնց օգտագործմամբ կարելի է վերլուծել այլ՝ 

ավելի հատվածական տվյալները: Տնային տնտեսությունների համար Ջինիի 

գործակցի ուսումնասիրությունը կարող է ցույց տալ, թե համախառն անձնական 

եկամտի մեջ ինչ մասնաբաժին են կազմում աշխատավարձը, իրական ակտիվ-

ները կամ ֆինանսական միջոցները, ինչը կվկայի անձնական հարստության կա-

ռուցվածքում նշված ակտիվների չափի մասին։ Այս երևույթը գոյություն ունի նաև 

բազմաթիվ այլ երկրներում։ Այնուամենայնիվ, հատկանշական է, որ հիմնվելով, 

օրինակ, ավելի քան 1000 տնային տնտեսությունների հետազոտության արդյունք-

ների վրա, կարող ենք փաստել ազգային հարստության և նրա տարրերի կենտ-

րոնացվածության մասին՝ տնային տնտեսությունների ինչպես առաջին 10 տո-

կոսի (դեցիլի) ձեռքում, այնպես էլ հարստության առաջին 5 տոկոսը տնօրինող-

ների, ամենահարուստ խմբի մեկ տոկոսի ձեռքում երկրի հարստության բաշխ-

ման մասին։ Այդպիսի վիճակագրական պատկերը կստացվի Պարետո բաշխման 

ուսումնասիրության միջոցով, որը համարվում է հետազոտվող ընտրանքում 

հարստության բաշխման լավագույն մոտեցումը և կիրառվել ու կիրառվում է 

բազմաթիվ երկրներում կատարվող նմանատիպ հետազոտություններում։  

Իսկ ինչ վերաբերում է տարբեր երկրների միջև նմանատիպ համեմատու-

թյուն իրականացնելուն, ապա այն կապված է որոշակի դժվարությունների հետ, 

ինչը պայմանավորված է հետազոտության ընտրանքի ձևավորման, մեթոդաբա-

նության և կիրառվող գործիքակազմի տարբերություններով: Այնուամենայնիվ, 

հարկ է նշել, որ ՀՀ–ում ազգային հարստության կառուցվածքի և դրա բաշխման 

վերաբերյալ կատարված հետազոտության արդյունքները շատ նման կարող են 

լինել այլ երկրներում իրականացված համանման հետազոտությունների ար-

դյունքներին: Քանի որ ազգային հարստության կազմը բազմաշերտ է և ներառում 

է ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ բնական ռեսուրսների (մասնավորապես՝ 

                                                            

1  Տե՛ս նաև՝ Ա. Մարկոսյան, Է. Մաթևոսյան, «Ազգային հարստությունը որպես տնտեսության 

կապիտալացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշ», «Ի՞նչ անել». Հայաստանի 

տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները: Գի-

տագործնական խորհրդաժողով, Եր., Անտարես, 2018 թ., էջ 95-106։  
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ընդերքի, հողային և ջրային ռեսուրսների) գնահատված ակտիվները, ապա շատ 

հաճախ կիրառվում է դրանց արժեքի որոշման տարանջատ մոտեցումը: 

Երկրի քաղաքացիների ֆինանսական պահուստների վերաբերյալ տեղեկու-

թյունները ՀՀ–ում կարող են տրամադրվել երկու պաշտոնական աղբյուրից՝ բան-

կերից և քաղաքացիների ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի 

կողմից իրականացվող կանոնավոր ուսումնասիրությունների արդյունքում: 

Նշված երկու մարմիններից ստացված տվյալները, բնականաբար պահպանելով 

ավանդատուների անհատական տվյալների գաղտնիությունը, կարող են խմբա-

վորվել ըստ հետազոտության նպատակների և խնդիրների լուծման կարևորու-

թյան և առաջնահերթության, վերահաշվարկվել ըստ դրամական միջոցների 

բաշխման դեցիլային և այլ խմբերի։ Այդ գնահատականների հետ միասին հնա-

րավոր է նաև կազմել ֆինանսական ակտիվների բավականին հուսալի պատկեր։ 

Իսկ պաշտոնատար անձանց ֆինանսական ակտիվների վերաբերյալ տվյալները 

ճշտելու նպատակով (դրանց ծագման աղբյուրները պարզելու համար) այդ տվյալ-

ները կարող են համեմատվել նրանց ֆինանսական ակտիվների հայտարարա-

գրված (հաշվառված) մեծությունների հետ: 

Ակտիվների հայտարարագրված և փաստացի չափերի միջև ամենամեծ ան-

համապատասխանություն, որպես կանոն, գոյություն ունի այնպիսի արժեքավոր 

ակտիվների համար, ինչպիսին է անշարժ գույքը (տարբեր նշանակության հո-

ղամասեր, բնակելի և ոչ բնակելի տներ, բնակարաններ)։ Վերջին տարիներին 

անշարժ գույքի և հատկապես հողամասերի շեշտակիորեն աճող գները կառա-

վարությանը «ստիպեցին» ձևավորել անշարժ գույքի կառավարման նորացված 

հայեցակարգ և մշակել գործողությունների ծրագիր, որի մարմնացումը դարձավ 

«Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական 

արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» 

ՀՀ օրենքը1 (ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2019 թ. նոյեմբեր 19–ին (ՀՕ–

225-Ն)։ Կարծում ենք նաև, որ նկատի ունենալով հողային ռեսուրսների կարևոր 

համազգային նշանակությունը՝ անհրաժեշտ է ստեղծել հողամասերի (և հատ-

կապես պետական նշանակության, որոնց մակերեսը ՀՀ–ում անցնում է 700 հազ. 

հեկտարից) սեփականության իրավունքների ճշգրտման և դրանց կառավարման 

բարելավման համար ինչպես հանրապետական, այնպես էլ մարզային հանձնա-

ժողովներ ու սահմանել դրանց գործունեությունը կանոնակարգող դրույթները՝ 

կառավարության որոշմամբ։ Դրանով իսկ կբարձրանա հատկապես մարզպե-

տարանների՝ որպես պետական կառավարման տարածքային մարմինների դերն 

ու նշանակությունը պետական սեփականության կառավարման և արդյունավե-

տության բարձրացման գործում։ Նման միջոցառման իրականացման ընթացա-

կարգի ու ծրագրի մշակումը կարևորվում է նաև այն հանգամանքից ելնելով, որ 

                                                            

1  Տե՛ս «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մո-

տարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքը, ընդունվել է ՀՀ 

Ազգային ժողովի կողմից 2019 թ. նոյեմբեր 19–ին (ՀՕ–225-Ն), Հայաստանի իրավական տեղե-

կատվական համակարգի պաշտոնական՝ www.arlis.am կայք։  

http://www.arlis.am/
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նախորդ տարիներին պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերը 

տրվել էին համայնքներին՝ «կառավարելու» նպատակով, որոնք էլ այդ գործա-

ռույթներն իրականացնելու փոխարեն այս կամ այն քաղաքական ուժին կամ 

գործչին ձայներ էին ապահովում համապետական ընտրությունների ժամանակ։ 

Այդպիսով, պետական գույքը (հիմնականում հողամասերը) դարձել էին առևտրի 

առարկա կամ կոռուպցիայի գործիք՝ դրանով իսկ վարկաբեկելով թե՛ տարածքա-

յին և թե՛ պետական կառավարման ինստիտուտները։ Որպեսզի պատկերացում 

կազմենք այդ հողամասերի կազմի և կառուցվածքի մասին, բավական է նշել, որ 

01.07.2019 թ. դրությամբ ՀՀ–ում ընդհանուր հողային տարածքից (2974.3 հազ. հա) 

335.6 հազ. հա տարածքը հատուկ պահպանվող գոտիների հողերն են, 30.5 հազ. 

հա՝ հատուկ նշանակության հողերը, 334.0 հազ. հա՝ անտառային հողերը (որից 

289.2 հազ. հա՝ անտառածածկ), 25.8 հազ. հա՝ ջրային հողերն են, իսկ 0.6 հազ. 

հա՝ պահուստային հողերը1, կամ ընդամենը 726.5 հազ. հա հողերը պետական 

սեփականություն են համարվում։  

Հանրապետության ազգային հարստության ամբողջական մեծությունը ստա-

նալու համար անհրաժեշտ է գնահատել ոչ միայն քաղաքացիների (ֆիզիկական 

անձանց), այլև իրավաբանական անձանց, համայնքների, ինչպես նաև պետա-

կան սեփականություն հանդիսացող կազմակերպությունների կողմից տնօրինվող 

ակտիվների մեծությունը։ Առանձնահատուկ նշանակություն պետք է դարձնել 

ընդերքի ու ջրային ռեսուրսերի հաշվառման ու գնահատման աշխատանքներին։ 

Ակնհայտ է, որ նշված աշխատանքների իրականացումը պահանջում է մեթոդա-

կան նոր մոտեցումների մշակումներ, ժամանակ ու զգալի ֆինանսական ռեսուրս-

ներ։ Սակայն այդ աշխատանքները անհրաժեշտ են՝ ունենալու համար հանրա-

պետության ազգային հարստության պատկերը՝ դրա արժեքային արտահայտու-
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և անորոշության (ինչպես ներքին, այնպես էլ հատկապես արտաքին քաղաքա-

կանության ոլորտներում) բարձր աստիճանի պայմաններում խիստ արդիական 

է դառնում երկրի տնտեսական աճի ապահովման գործում ազգային հարստու-

թյան ձևավորման և բաշխման ազդեցության բացահայտումը: 

Թեև ՀՆԱ-ն տնտեսական աճի հաշվարկման կարևոր չափանիշ է, սակայն 

այն հաշվում է միայն եկամուտը և արտադրությունը և չի արտացոլում ակտիվ-

ների հիմնական բազայում տեղի ունեցող փոփոխությունները: Ազգային հարստու-

թյան հաշվարկման մեթոդաբանության կարևոր հիմնախնդիրներից է այդ մեծու-

թյան և երկրի ՀՆԱ-ի միջև կապի բացահայտումը: Ակնհայտ է, որ երկրի ազգա-

յին հարստության մեծության ավելացումն ապահովվում է ՀՆԱ-ի աճի հաշվին, 

իսկ ավելի ստույգ՝ ՀՆԱ-ի այն մասի հաշվին, որն օգտագործվում է կուտակման 

նպատակով և ի վերջո դառնում վերը նշված կապիտալի բաղկացուցիչներից 

https://www.armstat.am/am/?nid=202
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29001/9781464810466.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29001/9781464810466.pdf
http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=17753
http://www.noravank.am/upload/pdf/Ashot_Markosyan_21DAR_04_2018.pdf
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որևէ մեկը կամ տարրալուծվում է այդ բաղկացուցիչների միջև՝ որոշակի համա-

մասնությամբ:  

Ազգային հարստության և ՀՆԱ-ի միջև կապը բնութագրելու համար հեղի-

նակները դիտարկել են ՀՆԱ-ն «կապիտալացման» հնարավորությունը և դրա 

համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը։ Ակնհայտ է, որ որքան կարճ է այդ 

ժամանակահատվածը, այնքան ավելի արդյունավետ է գործում երկրի տնտեսու-

թյունը, և բարձր են նրա վերարտադրական հնարավորություններն ու սոցիալ-

տնտեսական զարգացման ներուժը:  

Վերը նշվածի համատեքստում առաջնահերթ է դառնում ազգային 

հարստության գնահատման մեթոդաբանության և դրա կիրառման հնարավո-

րությունների, ինչպես նաև ազգային հարստության ձևավորման արդյունավետ, 

գործուն համակարգերի ու կառուցակարգերի մասին առաջարկությունների 

մշակումը։ Կարևորագույն խնդիր է նաև պետության, համայնքների, ֆիզիկական 

և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքների հիման վրա 

գրանցված ազգային հարստության բաղկացուցիչների գնահատումը և արժեքա-

վորումը, որի համար պահանջվում է ինչպես առանձին մեթոդաբանության մշա-

կում, այնպես էլ իրավական կարգավորումների ներդրում։  

Գիտական նորույթը.  

1. ներկայացված է երկրի ՀՆԱ–ի՝ որպես մակրոտնտեսական հիմնական 

ցուցանիշի և ազգային հարստության ցուցանիշի կապը և տարբերությունը։  

2. Երկրի ազգային հարստությունը դիտարկվում է որպես տնտեսության 

կապիտալացման հիմնական ցուցիչ։  

3. Հիմնավորվում է, որ երկրի ՀՆԱ–ի հաշվարկման ժամանակ առավել մեծ 

տեղ պետք է հատկացվի կուտակման նորմային։  

Առաջարկվում է ՀՀ համար հաշվարկել ազգային հարստության ցուցանիշը՝ 

համապատասխան մեթոդաբանությամբ, որտեղ պետք է հաշվի առնվեն ֆիզի-

կական և իրավաբանական անձանց, համայնքների ու պետության սեփականու-

թյան բաղկացուցիչները։ 
 

Բանալի բառեր՝  ՀՆԱ, ազգային հարստություն, բնակչության եկամուտներ, եկա-

մուտների բաշխում, համախառն կուտակում, ակտիվներ, խնայողու-

թյուններ, արտադրված կապիտալ, մարդկային կապիտալ, բնական կա-

պիտալ  
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О НАЦИОНАЛЬНОМ БОГАТСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И 

ПРОБЛЕМЕ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

АШОТ ХАЧАТУРОВИЧ МАРКОСЯН 
Доктор экономических наук, профессор 
  

ЭЛЯНОРА НОРАЙРОВНА МАТЕВОСЯН 
Кандидат экономических наук 

 

Аннотация. В сложившихся тяжелых социально-экономических условиях и 

при наличии высокой степени неопределенности как во внутренней жизни, так и 

во внешней политике Республики Армения актуальной проблемой становится 

оценка национального богатства страны, выявление его влияния для обеспечения 

экономического роста.  

Хотя ВВП является мерой экономического роста, однако этот показатель учи-

тывает только доход и производство, но не отражает изменения, происходящие в 

базовой стоимости активов. Одной из важных задач методологии расчета нацио-

нального богатства страны является установление взаимозависимости между 

размером богатства и ВВП страны. Очевидно, что прирост национального богатства 

страны обеспечивается за счет роста ВВП, а точнее той ее части, которая исполь-

зуется для накопления и со временем становится одной из составляющих капи-

тала, либо растворяется в ее отдельных компонентах в определенной пропорции. 

Для описания взаимосвязи между национальным богатством и ВВП авторы 

рассмотрели возможность «капитализации» ВВП и установили необходимый для 

этого период. Очевидно, что чем короче данный период, тем эффективнее работает 

экономика страны, тем выше ее репродуктивный потенциал и потенциал со-

циально-экономического развития. 

В контексте вышеизложенного актуальной задачей становится разработка ре-

комендаций по методологии оценки национального богатства, возможностям ее 

применения, а также созданию эффективных, действенных мер и структур по 

распределению национального богатства. Одной из важнейших проблем является 

также оценка отдельных составляющих национального богатства, таких, как заре-

гистрированные права собственности государства, общин, физических и юриди-

ческих лиц. Для решения данной проблемы требуется как разработка отдельной 

методологии, так и внедрение определенных правовых норм. 

Научная новизна։ 

1. представлена связь между ВВП страны, как основным макроэкономическим 

показателем, и показателем национального богатства, а также показана разница 

между ними.  

2. Национальное богатство страны рассматривается в качестве главного пока-

зателя капитализации экономики. 

3. Обосновано, что при расчете ВВП страны больше внимания следует уде-

лять норме накопления. 
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4. Предлагается рассчитать показатель национального богатства Республики 

Армения с использованием соответствующей методологии, которая должна 

учитывать такие компоненты, как собственность физических и юридических лиц, 

общин и государственную собственность. 
 

Ключевые слова: ВВП, национальное богатство, доходы населения, распределение 

доходов, валовое накопление, активы, сбережения, произведенный капи-

тал, человеческий капитал, природный капитал 
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PROBLEM OF ITS ESTIMATION 
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Abstract. In the current difficult socio-economic conditions and in the presence of 

a high degree of uncertainty both in the internal life and in the foreign policy of the 

Republic of Armenia, revealing the influence of the size of the country's national wealth 

to ensure economic growth as well as formation and distribution of national wealth 

becomes an urgent problem. 

Although GDP is a measure of economic growth, this indicator only takes into 

account income and production, but does not reflect changes in the underlying asset 

value. One of the important tasks of the methodology for calculating the national 

wealth of a country is to establish the relationship between the amount of wealth and 

the country's GDP. Obviously, the growth of the country's national wealth is ensured 

by the growth of GDP, or rather, that part of it that is used for accumulation and 

eventually becomes one of the components of capital, or dissolves in its individual 

components in a certain proportion. 

To describe the relationship between national wealth and GDP, the authors 

considered the possibility of “capitalizing” GDP and established the necessary period 

for this. It is obvious that the shorter this period, the more efficiently the country’s 

economy works, the higher its reproductive potential and the potential for socio-

economic development. 

In the context of the above, the urgent task is to develop recommendations on the 

methodology for assessing national wealth, the possibilities of its application, as well as 

the creation of effective, efficient measures and structures for the distribution of national 

wealth. One of the most important problems is also the assessment of separate components 

of national wealth, such as registered property rights of the state, communities, 

individuals and legal entities. To solve this problem, both the development of 
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appropriate methodology and the introduction of certain legal norms are required. 

Scientific novelty: 

1. The relationship between the country's GDP as the main macroeconomic indi-

cator and the indicator of national wealth is presented, as well as the difference 

between them is shown. 

2. The national wealth of the country is considered as the main indicator of the 

capitalization of the economy. 

3. It has been substantiated that when calculating the country's GDP, more 

attention should be paid to the savings rate.  

4. It is proposed to calculate the indicator of the national wealth of the Republic of 

Armenia using an appropriate methodology, which should take into account such 

components as property of individuals and legal entities, communities and state property. 

 

Keywords: GDP, national wealth, personal income, income distribution, gross capital 

formation, assets, savings, produced capital, human capital, natural capital 
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Տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Տնտեսագիտության թեկնածու 

 
Հոդվածը ստացվել է՝ 02.04.2021, գրախոսվել է՝ 11.05.2021 

 
Ազգային հարստության և բնակչության եկամուտների ձևավորման ու բաշխ-

ման հարաբերությունները, ինչպես նաև այդ ոլորտում ծագող հիմնախնդիրների 

լուծումներն աշխարհի բոլոր երկրներում (ինչպես զարգացած, այնպես էլ զար-

գացող) գտնվում են կառավարությունների կողմից իրականացվող սոցիալ-տնտե-

սական քաղաքականության կենտրոնում: Այդ հանգամանքը պայմանավորված 

է նրանով, որ երկրի տնտեսական աճի տեմպերը, դրա որակն ու արդյունավե-

տությունը մեծապես պայմանավորված են բնակչության տարբեր խմբերի միջև 

եկամուտների և հարստության բաշխման համամասնություններով, որոնք էլ 

հիմք են հանդիսանում հասարակության ներսում սոցիալական համերաշխու-

թյան և գործընկերության համար: Ավելին, հենց այս նպատակի իրագործմանն էլ 

պետք նպատակաուղղվեն տնտեսական քաղաքականության որոշակի գործիք-

ներ, որոնք կապահովեն հասարակության ներսում բնակչության տարբեր խմբե-

րի շահերի ներդաշնակությունը և բնականոն զարգացումը:  

2018 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին Հայաստանի Հանրապետությունում իրա-

կանացված «թավշյա», ոչ բռնի, ժողովրդական հեղափոխության թերևս ամենա-

հիմնական պատճառներից մեկը հանրապետությունում բնակչության եկամուտ-

ների և ազգային հարստության այնպիսի բաշխումն էր, որը հանգեցրել էր հա-

սարակության բևեռացմանը՝ ստեղծելով հարուստ փոքրամասնություն և մեծ 

տեսակարար կշիռ ունեցող աղքատներ: Դեռևս Արիստոտելն է նշել, որ եթե ձեր 

պետության ներսում ունեք փոքրաթիվ հարուստներ և մեծաթիվ աղքատներ, 

ապա դուք ունեք երկու պետություն՝ հարուստների և աղքատների: Մյուս կող-

մից էլ՝ բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ցածր ցուցանիշը, աշխատանքի ու 

կապիտալի միջև ՀՆԱ-ի անարդար բաշխումը, բնակչության աղքատության 

բարձր մակարդակը (2019թ.-ի դրությամբ՝ 43.8% (ըստ նոր մեթոդաբանության 

աղքատության վերին գծի)1, մինչդեռ աղքատության միջին գծի հիման վրա 

                                                            

1  Ըստ վերին գծի աղքատ են գնահատվել նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով 

ցածր է եղել աղքատության վերին գծից՝ 53043 դրամ ամսական։ Տե′ս  ՀՀ Վիճակագրական կոմի-

տե (2020). Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրական – վերլու-

ծական զեկույց, էջ 29, 30։  
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հաշվարկված աղքատության մակարդակը կազմել է 26.4%-ը))1, ինչպես նաև 

բազմաթիվ այլ գործոններ երրորդ հանրապետության անցած ժամանակահատ-

վածում ձևավորել են այնպիսի տնտեսություն, որն աչքի է ընկնում հարստու-

թյան ստեղծման և կուտակման ցածր արդյունավետությամբ:  

Վերը շարադրվածից հետևում է, որ ՀՀ-ում առաջացել է անհրաժեշտություն՝ 

բարելավելու բնակչության եկամուտների ու ազգային հարստության ձևավորման 

և բաշխման հարաբերությունները, իսկ այդ ոլորտում իրականացվող տնտեսա-

գիտական ուսումնասիրությունները և վերլուծությունները ձեռք են բերում գի-

տագործնական կարևորություն։  

Յուրաքանչյուր երկրի բնակչության բարեկեցության աճը և ազգային տնտե-

սության զարգացումը պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով և նա-

խադրյալներով, որոնք, հատկապես երկարաժամկետ հեռանկարում, կանխորո-

շում են սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունները: Որպեսզի 

ապահովվի հասարակության բազմակողմանի զարգացումն ու պետության 

հզորացումը, անհրաժեշտ է ոչ միայն սպառման բավարար մակարդակի ձեռքբե-

րում, այլև կուտակման բավարար նորմայի ապահովում, ինչն էլ ընկած է հետա-

գա զարգացման և ընդլայնված վերարտադրության հիմքում: Եթե չի ապահով-

վում վերարտադրության այս բնականոն ընթացքը, ապա հասարակությունը 

զրկվում է հետագա զարգացման երաշխիքներից, ինչն էլ կարող է դառնալ երկրի 

անվտանգության խարխլման և պետության դեգրադացման պատճառ: Կամ, այլ 

կերպ ասած, անհրաժեշտ է ունենալ հեռանկարային զարգացման տեսանկյունից 

որոշակի ֆինանսական, նյութատեխնիկական, աշխատանքային ռեսուրսներ և 

բնական պաշարներ, որոնք կարող են ապահովել տնտեսական հետագա առաջ-

ընթացը: Հայաստանի Հանրապետությունում անցած տարիների ընթացքում 

ձևավորվել է, ըստ էության, անարդար հասարակություն, որի հետևանքով (հիմ-

նականում բաշխման անարդյունավետ կառուցակարգերի պատճառով) նկատ-

վում է բնակչության եկամուտների խիստ բևեռացում, աշխատավարձերի ցածր 

մակարդակ, հարստության կուտակում փոքրաթիվ մարդկանց (կլանների) ձեռ-

քում, ինչն էլ հանգեցրել է բնակչության մեծ չափերով արտագաղթի և աղքատու-

թյան բարձր մակարդակի: Եթե ՀՀ-ում ՀՆԱ-ի ձևավորման և բաշխման, բնակչու-

թյան տարբեր խմբերի միջև եկամուտների բաշխման վերաբերյալ առկա են 

վիճակագրական համապատասխան տվյալներ, ապա ՀՀ վիճակագրական կոմի-

տեի կողմից չեն հաշվարկվում և հրապարակվում ազգային հարստության ձևա-

վորման և բաշխման վերաբերյալ տվյալներ, ինչն էլ դժվարացնում է տնտե-

սական այդ կարևորագույն կատեգորիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություն-

ների իրականացումը: Այդպիսով, բնակչության եկամուտների և հարստության 

արդարացի բաշխումը, աշխատանքի ու կապիտալի միջև հակասությունների 

վերացումը, երկրի ազգային հարստության ձևավորումը և դրա բազմապատկումը 

ստանում են ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև քաղաքական հնչեղություն: 

                                                            

1  ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե (2020). Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 

վիճակագրական - վերլուծական զեկույց, էջ 31, 33։  
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Ուստիև ազգային հարստության ձևավորման և բաշխման հիմնախնդիրը պետք 

է գտնվի տնտեսագետ–հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում և հետապնդի 

հետևյալ նպատակները. 

նախ՝ անհրաժեշտ է բացահայտել ազգային հարստության և բնակչության 

եկամուտների ձևավորման ու բաշխման միտումները ժամանակակից աշխար-

հում: Այդ նպատակով պետք է ուսումնասիրել բնակչության եկամուտների և 

հարստության աճի միտումները, հատկապես սպառման ու կուտակման համա-

մասնությունների փոփոխման համատեքստում: Կարևոր տեղ պետք է հատկաց-

նել տնային տնտեսությունների կողմից սպառման ուղղությունների ուսումնա-

սիրությանը, աշխարհի տարբեր երկրներում բնակչության բացարձակ և համե-

մատական աղքատության պատճառների ու դրանց հետևանքների բացահայտ-

մանը, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկրների կառավարությունների կողմից 

բնակչության եկամուտների և հարստության ձևավորման ու բաշխման արդյու-

նավետ համակարգերի և կառուցակարգերի մշակման, կիրառման ու դրանց 

արդյունավետության հիմնահարցերին։  

Հաջորդ խնդիրը բնակչության եկամուտների ձևավորման և բաշխման 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունն է Հայաստանի Հանրապե-

տությունում: Ուսումնասիրվելու են ՀՀ-ում բնակչության եկամուտների ձևավոր-

ման և բաշխման հարաբերությունները, այդ թվում՝ կարևորելով տնային տնտե-

սությունների կողմից սպառման կառուցվածքի փոփոխությունները և գնահա-

տելով այդ փոփոխությունների էությունը: Նշանակալի տեղ է հատկացվելու նաև 

բնակչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրներին ու դրանց փոփոխություն-

ներին վերջին տարիների ընթացքում: Հետազոտության կարևոր մաս է կազմելու 

նաև բնակչության խնայողությունների ու դրանց ծավալների ավելացման, ինչ-

պես նաև բնակչության տարբեր շերտերի միջև բաշխման ուսումնասիրությունը, 

այդպիսի բաշխման իրական պատկերը: Վերջին տարիների համար կարող ենք 

նշել, որ ՀՀ-ում տեղի է ունեցել բնակչության եկամուտների բացարձակ աճ, բնակ-

չության մեկ շնչի հաշվով իրական սպառման միջին տարեկան աճ, ինչպես նաև 

բնակչության աղքատության նվազում: Պաշտոնական տվյալներով՝ բնակչության 

դրամական եկամուտների փաստացի բաշխումը 2008-2019 թթ., ըստ քվինտի-

լային խմբերի, վկայում է, որ 2019-ին 2008-ի համեմատությամբ առաջին (նվա-

զագույն եկամուտներով) քվինտիլային (20 %) խմբի բաժինը ընդհանուր եկամուտ-

ների մեջ նվազել է 2 տոկոսային կետով՝ 2008-ի 7 %-ից 2019-ին հասնելով 5 %-ի, 

մինչդեռ 5-րդ (առավելագույն եկամուտներով) քվինտիլային խմբի բաժինն ավե-

լացել է 5 տոկոսային կետով՝ 2008-ի 38 %-ից 2019-ին հասնելով 43 %-ի1: Այսինքն՝ 

նշված ժամանակահատվածում հարաբերականորեն հարուստներն ավելի են 

հարստացել, իսկ աղքատներն ավելի են աղքատացել, ինչն էլ հասարակության 

ներսում սրել է և հեղափոխական իրադրության հասցրել բնակչության տարբեր 

                                                            

1  Հաշվարկվել է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2020 թ., Եր., ՀՀ ՎԿ, 

էջ 132–ի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2012 թ., Եր., ՀՀ ԱՎԾ, էջ 

104–ի տվյալների հիման վրա: 
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շերտերի միջև եղած հակասությունները: Ու թեև 2018-2019 թթ. նկատվել է 

բնակչության ցածր եկամուտներ ունեցող խմբի որոշակի բարելավում (2018–ին 

2017–ի համեմատ 0.1 տոկոսային կետով, իսկ 2019–ին՝ 0.6 տոկոսային կետով), 

սակայն ակնհայտ է, որ ՀՀ–ում 1996-2019 թթ. ժամանակահատվածում դեռևս չի 

ձևավորվել միջին խավ, որը հասարակության կայունության հիմնական երաշ-

խիքն է, քանի որ 2019 թ. տվյալներով միջին եկամուտներ ունեցող բնակչության 

խմբի բաժինը կազմել է 24.7 %, ինչը ցանկալի մակարդակից (55-60 %) էականո-

րեն ցածր է։ Ու թեև բնակչության ամենահարուստ խմբի բաժինը 1996-2019 թթ. 

ժամանակահատվածում նվազել է 17.1 տոկոսային կետով, սակայն այն շարու-

նակում է մնալ բարձր, և այս խմբի հարաբերակցությունը բնակչության ցածր 

եկամուտներ ունեցող խմբին 2019–ին կազմել է 4.4 անգամ, իսկ ամենահարուստ 

(տասներորդ) դեցիլի հարաբերությունը ամենացածր եկամուտ ունեցող (առա-

ջին դեցիլի) եկամուտներին կազմել է 17.4 անգամ, ինչը այդ հարաբերակցության 

«նորմալ» կամ թույլատրելի չափը (6-8 անգամ) գերազանցում է 2.2-ից 2.9 անգամ 

(աղյուսակ 1)։ Իսկ եթե նկատի ունենանք, որ ՀՀ–ում ստվերային տնտեսության 

չափը տատանվում է 40-50%–ի շրջանակներում, ապա այդ տարբերությունները 

զգալիորեն ավելի բարձր կլինեն, քան պաշտոնական վիճակագրության տվյալ-

ների հիման վրա հաշվարկվածները։  
Աղյուսակ 1 

ՀՀ բնակչության եկամուտների բաշխումն ըստ դեցիլային, ինչպես նաև ցածր, միջին և 

բարձր եկամուտ ունեցող խմբերի, 1996-2019 թթ. 
 

    1996 2001 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Ամենաաղքատ I 0.3 1.5 1.6 2.1 2.0 1.7 1.7 2.0 1.6 

  II 1.3 3.0 3.2 3.5 3.6 3.3 3.6 3.5 3.7 

  III 2.3 3.4 4.5 4.9 4.9 4.5 4.9 4.8 5.3 

Ցածր եկամուտ 

ունեցողներ 

(I+II+III+IV/2) 

 5.5 10.5 12.2 13.6 13.5 12.4 13.2 13.3 13.9 

  IV 3.3 5.1 5.8 6.1 6.0 5.8 6.0 5.9 6.5 

  V 4.4 5.9 7.2 7.6 7.3 7.1 7.1 7.2 7.6 

 VI 5.9 6.5 8.8 8.3 8.2 8.3 8.4 8.5 8.4 

Միջին եկամուտ 

ունեցողներ 

(IV/2+V+VI+VII/2) 

 16.0 19.5 24.2 24.1 23.3 23.3 23.6 23.7 24.7 

  VII 8.0 9.0 10.5 10.2 9.6 10.0 10.1 10.2 10.9 

  VIII 11.3 10.6 13.0 12.3 11.7 13.0 12.5 12.2 12.6 

  IX 17.4 15.6 17.0 15.8 14.7 17.5 16.4 15.3 15.6 

Ամենահարուստ X 45.8 39.4 28.4 29.1 32.2 28.8 29.3 30.4 27.8 

Բարձր եկամուտ 

ունեցողներ 

(VII/2+VIII+IX+X) 

 78.5 70.0 63.6 62.3 63.2 64.3 63.2 63.0 61.4 

 

Աղբյուրը. կազմվել և հաշվարկվել է Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2004, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 

էջ 92–ի, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2007, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, էջ 92–ի, Հայաստանի վիճա-

կագրական տարեգիրք 2012, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, էջ 106–ի, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 

2020, Եր., ՀՀ ՎԿ, էջ 134–ի տվյալների հիման վրա: 
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Հասկանալի է, որ բնակչության եկամուտների նման բաշխումը չի կարող 

հանրության տարբեր շերտերի միջև սոցիալական համերաշխության մթնոլորտ 

ստեղծել, եթե չնշենք հակառակը, իսկ դա նշանակում է, որ հանրապետությու-

նում բնակչության տարբեր խմբերի եկամուտների ձևավորումը հիմնավորված 

չի եղել, և այն հետևանք է ՀՆԱ–ի ոչ արդարացի բաշխման։ Այս հանգամանքը 

պայմանավորված է ՀՀ–ում եկամուտների ձևավորման հաշվում վարձու աշխա-

տանքի վարձատրության մասնաբաժնի էական նվազմամբ և կապիտալի տե-

րերի եկամուտների ավելացմամբ։ Այսպես, 2019–ին 1990–ի համեմատությամբ 

վարձու աշխատանքի վարձատրության բաժինը համախառն ավելացված ար-

ժեքի կառուցվածքում 57.4 %–ից հասել է 37.7 %–ի, մինչդեռ կապիտալի տերերի 

մասնաբաժինը 31.7 %-ից ավելացել է՝ կազմելով 60.68 % (աղյուսակ 2, 3)։ 
Աղյուսակ 2 

Եկամուտների ձևավորման կառուցվածքը ՀՀ–ում 1990-2002 թթ., 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
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1990 թ. 57.4 17.8 6.9 31.7 14.9 16.8 100.0 

1991 թ. 52.5 8.1 1.9 41.3 15.0 26.3 100.0 

1992 թ. 38.4 9.0 0.6 53.3 16.6 36.6 100.0 

1993 թ. 41.8 6.0 0.9 53.1 15.1 38.0 100.0 

1994 թ. 41.5 5.8 1.1 53.9 14.8 39.1 100.0 

1995 թ. 39.3 5.4 0.4 55.7 14.3 41.4 100.0 

1996 թ. 39.9 6.7 0.3 53.6 15.0 38.6 100.0 

1997 թ. 41.8 9.2 0.4 49.3 14.4 34.9 100.0 

1998 թ. 41.3 10.2 0.1 48.7 13.6 35.0 100.0 

1999 թ. 42.9 11.8 1.4 46.8 14.1 32.7 100.0 

2000 թ. 42.7 11.4 0.7 46.6 14.6 32.1 100.0 

2001 թ. 41.8 11.8 0.6 46.9 14.3 32.6 100.0 

2002 թ. 39.5 12.0 0.6 49.1 14.9 34.2 100.0 
 

Աղբյուրը. կազմվել և հաշվարկվել է  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով։  

 

Աղյուսակ 3 
Եկամուտների ձևավորման կառուցվածքը ՀՀ–ում 2003-2019 թթ., 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 

Տարի 

Վարձու 

աշխատողների 

աշխատանքի 

վարձա-

տրություն 

Արտադ-

րության 

այլ զուտ 

հարկեր 

Համախառն 

շահույթ և 

համախառն 

խառը եկամուտ 

այդ թվում` Համախառն 

ավելացված 

արժեք 
հիմնական 

կապի-

տալի 

սպառում 

տնտեսության 

զուտ  շահույթ և 

զուտ խառը 

եկամուտներ 

2003 թ. 44.29 1.82 53.89 15.44 38.45 100 

2004 թ. 43.13 1.68 55.20 14.42 40.78 100 
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2005 թ. 43.14 1.84 55.02 13.86 41.16 100 

2006 թ. 42.61 1.82 55.57 12.78 42.79 100 

2007 թ. 42.43 1.61 55.96 12.78 43.18 100 

2008 թ. 42.00 1.57 56.43 11.86 44.57 100 

2009 թ. 42.99 1.80 55.20 12.14 43.06 100 

2010 թ. 41.82 1.70 56.48 12.68 43.79 100 

2011 թ. 41.12 1.59 57.29 12.01 45.28 100 

2012 թ. 38.64 1.48 59.88 14.16 45.72 100 

2013 թ. 38.20 1.49 60.30 14.34 45.96 100 

2014 թ. 38.05 1.59 60.35 14.34 46.02 100 

2015 թ. 38.47 1.41 60.12 15.47 44.65 100 

2016 թ. 38.68 1.32 60.00 15.46 44.54 100 

2017 թ. 38.50 1.41 60.09 14.99 45.10 100 

2018 թ. 37.85 1.45 60.70 14.59 46.11 100 

2019 թ. 37.70 1.62 60.68 14.30 46.38 100 

Աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ-ի «ՀՆԱ եկամուտների ձևավորման եղանակով» (ըստ ԱՀՀ 2008-ի), «Եկամուտների 
ձևավորման հաշիվն ըստ  ՏԳՏՀԴ խմբ.2 (NACE 2)» (ըստ ԱՀՀ 1993-ի), «Եկամուտների ձևավորման 
հաշիվը  (ԵՀՀ-95 Ա17 խմբավորմամբ` ՏԳՏՀԴ (NACE 1.1.) դասակարգմամբ)» (ըստ ԱՀՀ 1993-ի), 
առցանց տվյալների բազաներ, https://www.armstat.am/am/?nid=202   

Հարց է առաջանում. Կարելի՞ է արդյոք ՀՆԱ–ն ավելի արդարացի բաշխել, 

որպեսզի որոշակի ներդաշնակություն լինի աշխատանքի, կապիտալի տերերի և 

պետության եկամուտների միջև։ Այդպիսի սոցիալական քաղաքականության 

իրագործման պատկերը բերված է աղյուսակ 4-ում, որի տվյալները վկայում են, 

որ ընդամենը 10 տարվա ընթացքում (1980-1989 թթ.) հաջողվել է իրականացնել 

եկամուտների բաշխման հավասարակշռված և նպատակային քաղաքականու-

թյուն։  
Աղյուսակ 4 

Խորհրդային Հայաստանի բնակչության բաժանումն ըստ մեկ շնչին ընկնող, ինչպես նաև 

ցածր, միջին և բարձր եկամուտ ունեցող խմբերի ամբողջական եկամտի 1980-1989 թթ.  

(ըստ ընտանեկան բյուջեների ինտեգրման տվյալների) 
 

  Բնակչության միջին տարեկան թիվը 

հազար մարդ տոկոսով 
1980 թ. 1985 թ. 1988 թ. 1989 թ. 1980 թ. 1985 թ. 1988 թ. 1989 թ. 

Ամբողջ բնակչությունը, 

այդ թվում՝ մեկ շնչին 

ընկնող ամբողջական 

եկամտով ամսում, ռուբ. 

3112 3349 3479 3335 100 100 100 100 

մինչև 50 450 217 120 80 14.8 6.5 3.4 2.4 

50-75 891 699 513 397 28.6 20.9 14.7 11.9 

75-100 760 825 746 640 24.4 24.7 21.5 19.2 

Ցածր եկամուտ 

ունեցողներ  

(մինչև 50-ից - 100) 
2101 1741 1379 1117 67.8 52.1 39.6 33.5 

100-125 470 627 695 650 15.1 18.7 20 19.5 

125-150 256 416 510 517 8.2 12.4 14.7 15.5 

150-175 135 244 344 370 4.4 7.3 9.9 11.1 
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Միջին եկամուտ 

ունեցողներ  

(100-ից - 175) 
861 1287 1549 1537 27.7 38.4 44.6 46.1 

175-200 68 139 221 354 2.2 4.1 6.3 7.6 

200-250 56 124 211 261 1.8 3.7 6.1 7.8 

250-ից ավելի  16 58 119 166 0.5 1.7 3.4 5 

Բարձր եկամուտ 

ունեցողներ  

(175-ից - 250-ից ավելի) 
140 321 551 781 4.5 9.5 15.8 20.4 

 
Աղբյուրը. կազմվել և հաշվարկվել է Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը 1989 թվակա-

նին, վիճակագրական տարեգիրք, Եր., Հայաստան, 1991թ. էջ 39-ի տվյալներով։ Տեղադրված է ՀՀ 

վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական կայքում, հղումը՝  

https://www.armstat.am/file/doc/99507078.pdf  

 

Հեշտ է նկատել, որ բնակչության ցածր եկամուտներ ունեցող խմբի բաժինը 

1980 թ.-ի 2101 հազ. մարդուց 1989 թ.-ին կազմել է 1117 հազ. մարդ, և դրա ար-

դյունքում ամբողջական եկամուտների մեջ այս խմբի բաժինը 1980–ի 67.8 %–ից 

1989–ին դարձել է 33.5 %, նշված ժամանակահատվածում միջին եկամուտ 

ունեցողների բաժինը 1980–ի 27.7 %-ից (861 հազ. մարդ) 1989–ին կազմել է 46.1 % 

(1537 հազ. մարդ)։  

Այսպիսով՝ բնակչության միջին խավը կազմում էր բնակչության մեծամաս-

նությունը։ Ու թեև ավելացել է նաև բնակչության բարձր եկամուտներ ունե-

ցողների ինչպես թվաքանակը, այնպես էլ եկամուտների ընդհանուր ծավալում 

նրանց մասնաբաժինը, սակայն այն կազմել է ընդամենը եկամուտների 20.4 %–ը։  

Անհրաժեշտ է նաև քննարկման առարկա դարձնել եկամուտների տարբեր 

խմբերում գտնվող բնակչության եկամուտների հաշվարկման (հաշվառման) 

գործում տեղ գտած մեթոդաբանական այն մոտեցումները, որոնք կիրառվել են 

ՀՀ-ում, ինչպես նաև այդպիսի մոտեցումների թերությունները: Օրինակ՝ առան-

ձին ժամանակահատվածներում տարեկան եկամուտների վերաբերյալ հետազո-

տությունից բացառվել են բոլոր այն տնային տնտեսությունները, որոնց տրա-

մադրվել է պետական օգնության, ինչպես նաև որոշակի մակարդակից բարձր 

եկամուտներ ունեցող տնային տնտեսությունները: Թեև 2000-ական թվականների 

կեսերից ի վեր անցկացված հետազոտություններում դիտավորյալ չի բացառվել 

որևէ խումբ, այնուամենայնիվ ընտրանքի ձևավորման առնվազն երկու թերություն 

մնում են. 1) քաղաքային հետազոտությունները չեն ներառում ինքնազբաղված 

անձանց (տնային տնտեսությունների) և գործատու տնային տնտեսությունների 

եկամուտների վերաբերյալ տվյալները, փոխարենը՝ հենվում են ծախսերի մա-

սին տվյալների վրա՝ նպատակ ունենալով հաշվառել դրանց եկամուտները, և 2) 

գյուղական վայրերի համար իրականացված հետազոտությունները չեն ներառում 

գյուղական ոչ-գյուղատնտեսական տնային տնտեսությունները: Մեր գնահատ-

մամբ՝ նշված երկու խմբերը միասին վերցրած կազմում են ՀՀ տնային տնտեսու-

թյունների շուրջ 40 տոկոսը, որոնք էլ, ըստ էության, բացառվել են տնային 

տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի հետազոտություններից: Հետևա-

բար պաշտոնական վիճակագրությունը, որը ցույց է տալիս Ջինիի գործակցի 
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բարելավումը, պետք է դիտարկել և գնահատել որոշակի մոտավորությամբ: 

Թեև ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (նախկինում՝ ՀՀ ազգային վիճակագրա-

կան ծառայության) կողմից բնակչության եկամուտների և ծախսերի հետազոտու-

թյուններում շտկվել են ընտրանքի ձևավորման մոտեցումները, այնուամենայ-

նիվ բնակչության եկամուտների ձևավորման և բաշխման արժանահավատու-

թյունը շարունակում է մնալ վիճահարույց: Մասնավորապես՝ անհրաժեշտ է ցածր 

եկամուտներ ունեցող խմբերի համար ձևավորել լրացուցիչ ընտրանք՝ ստանալու 

համար ավելի ներկայացուցչական տվյալներ:  

Դիտարկենք նաև ազգային հարստության ձևավորման և բաշխման հարա-

բերությունները ՀՀ–ում։ Ինչպես նշվեց, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հանրապե-

տության ազգային հարստության վերաբերյալ տվյալներ չի հաշվարկում և հրա-

պարակում։ Սա կարելի է համարել Հայաստանի Հանրապետության վիճակա-

գրական ծառայության աշխատանքներում տեղ գտած լուրջ բացթողումներից 

մեկը, որը պետք է լրացնել առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում։ Ընդ որում՝ 

խոսքը չի վերաբերում մի քանի տվյալների հաշվարկմանը և հրապարակմանը։ 

Ակներև է, որ թեև Համաշխարհային բանկի կողմից ազգային հարստության 

հաշվարկման ու գնահատման վերաբերյալ առկա են լուրջ մեթոդաբանական 

նշանակության ուղեցույցներ և հետազոտություններ, սակայն դրանք կարիք 

ունեն տեղայնացման՝ հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության առանձնահատկություն-

ները։ Պետք է նաև հասկանալ, որ երկրի ազգային հարստության ցուցանիշը 

միայն թիվ չէ, այլ տվյալ երկրի տնտեսության պատկերը բնութագրող ամփոփ 

ցուցանիշ։ Այն տնտեսության հետագա զարգացման «ճանապարհային քարտեզը» 

մշակելու ուղեցույց կարող է հանդիսանալ, իսկ ազգային հարստության ցուցա-

նիշում, ինչպես հայելիում, արտացոլված են երկրի սոցիալ–տնտեսական զար-

գացման հիմնական գործոնները, որոնք էլ բնութագրում են երկրի տնտեսական 

աճի հենասյուները և պետք է դառնան տնտեսական քաղաքականության մշակ-

ման և իրականացման միջոցներն ու գործիքակազմը։ 

Հատկապես կարևոր է դառնում հանրապետությունում տնտեսական գոր-

ծունեության այն տեսակների զարգացումը և մասշտաբների ընդլայնումը, որոնք 

պահանջում են ավելացված արժեքի առավելագույն մեծություն, քանի որ դրա 

միջոցով է ապահովվում ազգային հարստության մեծության աճը։ Բացի այդ, 

նման եղանակով կարելի է բարելավել տնտեսության կառուցվածքը և արդյուն-

քում ձևավորել արդյունավետ կազմ ունեցող տնտեսական համակարգ՝ այստե-

ղից բխող բոլոր առաջադիմական կարևորություն ունեցող զարգացման գերակա 

ուղղություններով ու դրանց վերաբերյալ մշակված առաջնահերթ միջոցառում-

ներով։  

Կարևոր է դառնում նաև ազգային հարստության դերը սոցիալական արդար 

պետություն ունենալու և բնակչության տարբեր շերտերի միջև սոցիալական 

համերաշխություն երաշխավորելու գործում, ինչն ապահովվում է ազգային 

հարստության բաշխման այնպիսի սկզբունքների մշակմամբ ու կիրառմամբ, 

որոնց պայմաններում հաշվի է առնվում պետության, գործարար շրջանակների 

և սոցիալական խմբերի շահերի լավագույն զուգակցումը։ 
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Մեր ուսումնասիրության նպատակներից է նաև բնակչության եկամուտների 

և ազգային հարստության ձևավորման ու բաշխման արդյունավետ համակար-

գերի և կառուցակարգերի մշակման հիմնական ուղիների բացահայտումը Հա-

յաստանի Հանրապետությունում:  

Նշված նպատակի իրականացման համար կարևոր նշանակություն ունի 

երկրի հարկային համակարգը: Հայաստանի հարկային համակարգը ընդհանուր 

առմամբ արդյունավետ է և ունակ՝ ապահովելու եկամուտների հավաքագրումը, 

և գոնե, ըստ սահմանման, ապահովելու որոշակի առաջադիմականություն 

(պրոգրեսիվություն): Բնականաբար հարկային համակարգի առաջնային խնդիրն 

է եկամուտների հավաքագրումը, այլ ոչ թե դրանց վերաբաշխումը: Այնուամե-

նայնիվ այնպիսի բարեփոխումներով, որոնք նախաձեռնվեցին և մասամբ իրա-

կանացվեցին նոր հարկային օրենսգրքով, ընտրվեցին եկամուտների հավա-

քագրման ու բաշխման հորիզոնական և ուղղահայաց հավասարության նպա-

տակները, որոնց մեծ մասը, այնդուհանդերձ, վիճարկելի է: Անհրաժեշտություն է 

առաջացել համառոտ անդրադարձ կատարելու և գնահատական տալու ՀՀ-ում 

գործող տարբեր հարկատեսակներին՝ ավելացված արժեքի հարկին, եկամտային 

հարկին, շահութահարկին, գույքահարկին, հողի հարկին և մյուս հարկատեսակ-

ներին:  

Հարկային բարեփոխումների ոլորտում քաղաքականություն մշակողների, 

իրականացնողների հիմնական մտահոգության տիրույթում են ներկայումս ան-

շարժ գույքի համաչափ հարկումը և այդ նպատակով 2019 թվականի նոյեմբերի 

19-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Անշարժ գույքի հարկով հարկման 

նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային 

գնահատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքը (այն ուժի մեջ է մտել 2021 

թվականի հունվարի 1-ից)1, համաձայն որի՝ անշարժ գույքի հարկման բազա է 

հանդիսանում անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային 

արժեքը: 

ՀՀ-ում հարկային բեռը, որը չափվում է որպես հավաքագրված հարկերի 

հարաբերությունը ՀՆԱ-ին, համարվում է միջին ծանրության, իսկ հարկերի ընդ-

հանուր դրույքաչափը (%-ով շահույթի նկատմամբ) կազմում է 18.5 %, ինչը տա-

րածաշրջանի երկրներում երկրորդ լավագույն ցուցանիշն է (Վրաստանից հետո՝ 

9.9 %)2: Հարկային համակարգը, սակայն, բավականին ծանրաբեռնված է անուղ-

ղակի հարկերով, և հարկերի հավաքագրումը կախվածության մեջ է այդ հար-

կերից: Ինչ վերաբերում է եկամտային հարկին, ապա կախվածությունը այս 

                                                            

1  Տե՛ս «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին 

մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Ազգային 

ժողովի կողմից ընդունվել է 2019 թվականի նոյեմբերի 19-ին (ՀՕ–225-Ն)։ Օրենքի՝ լրացումներով 

տարբերակը տե՛ս Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական՝ 

www.arlis.am կայքում։  
2  Տե'ս World Bank. 2019. Doing Business 2019 : Training for Reform. Washington, DC: World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30438. էջ 154, 172–ի տվյալները:  

http://www.arlis.am/
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հարկատեսակից բավականին թույլ է: Հորիզոնական սանդղակով հարկման ար-

դարությունը ակնհայտորեն չի պահպանվում, քանի որ աշխատավարձ ստա-

ցողների վերին դեցիլը, ովքեր նախկինում եկամտային հարկը վճարում էին 

աճողական սանդղակով, ներկայումս հարկվում են շատ ավելի ցածր տոկոսա-

դրույքով՝ համահարթ սանդղակով։ Այսպես, ամսական մինչև 150 հազ. դրամ 

ստացողների համար եկամտային հարկի դրույքաչափը նախկինում սահման-

ված էր 23 տոկոսի չափով, 150 հազարից մինչև 2 մլն դրամ ներառյալ ստացող-

ների համար՝ 34500 դրամ՝ գումարած 150 հազ. դրամը գերազանցող գումարի 28 

տոկոսը, իսկ 2 մլն և ավելի դրամ ստացողների համար՝ 552500 դրամ՝ գումարած 

2 մլն դրամը գերազանցող գումարի 36 տոկոսը1։ ՀՀ հարկային օրենսգրքի համա-

պատասխան հոդվածում (հոդված 150) կատարված փոփոխությամբ, որն ուժի 

մեջ մտավ 2020 թվականին, սահմանվեցին եկամտային հարկի հետևյալ դրույ-

քաչափերը, որոնք կախված չեն ստացվող եկամուտների մեծությունից. 2020 

թվականի հունվարի 1-ից կիրառվում է եկամտային հարկի 23 տոկոս դրույքա-

չափը, 2021 թվականի հունվարի 1-ից՝ 22 տոկոս, 2022 թվականի հունվարի 1-ից 

կկիրառվի 21 տոկոս դրույքաչափը, իսկ 2023 թվականի հունվարի 1-ից՝ 20 տոկոս2։  

Նշենք նաև, որ ֆինանսական գործառնություններից կապիտալի աճը ընդ-

հանրապես չի հարկվում:  

Հարստության բաշխման տեսանկյունից քննարկման են արժանի ժառան-

գության հարկի, ինչպես նաև պրոգրեսիվ եկամտային հարկի և այլ հարկատե-

սակների կիրառման հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական 

արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մա-

սին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2019 թվականի 

նոյեմբերի 19-ին (ՀՕ–225-Ն)։ // [«Ansharjh gowyqi harkov harkman npatakov 

ansharjh gowyqi showkayakan arjheqin motarkvac' kadastrayin gnahatman kargy' 

sahmanelow masin» HH o'renqy', HH Azgayin jhoghovi koghmic y'ndownvel e' 

2019 t'vakani noyemberi 19-in (HO'–225-N)] 

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2020 թ., Եր., ՀՀ 

                                                            

1  Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի հոդված 150–ը (Եկամտային հարկի 

դրույքաչափերը), ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ին 

(ՀՕ–165-Ն), իսկ տվյալ հոդվածը նշված խմբագրությամբ գործել է մինչև 2020 թվականի հուն-

վարի 1-ը։  
2  Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու և 2018 թվականի հունիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենս-

գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հա-

յաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատա-

րելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-

Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդուն-

վել է 2019 թվականի հունիսի 25-ին, ՀՕ-68-Ն։  
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ՎԿ, 621 էջ: // [Hayastani Hanrapetowt'yan vitwakagrakan taregirq 2020 t'., Er., 

HH VK, 621 e'j]  

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2012 թ., Եր., ՀՀ 

ԱՎԾ, 595 էջ։ // [Hayastani Hanrapetowt'yan vitwakagrakan taregirq 2012 t'., Er., 

HH AVC', 595 e'j] 

4. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2004, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 549էջ // 

[Hayastani vitwakagrakan taregirq 2004, Er., HH AVC', 549e'j]   

5. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2007, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 549 էջ // 

[Hayastani vitwakagrakan taregirq 2007, Er., HH AVC', 549e'j] 

6. Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը 1989 թվականին, վիճա-

կագրական տարեգիրք, Եր., Հայաստան, 1991թ. 242 էջ: // [Haykakan XSH 

jhoghovrdakan tntesowt'yowny' 1989 t'vakanin, vitwakagrakan taregirq, Er., 

Hayastan, 1991t'. 242 e'j:] 

7. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի «ՀՆԱ եկամուտների ձևավորման եղանակով» 

(ըստ ԱՀՀ 2008-ի) առցանց տվյալների բազա, 

https://www.armstat.am/am/?nid=202 // [HH Vitwakagrakan komitei «HNA 

ekamowtneri d'&avorman eghanakov» (y'st AHH 2008-i) ar'canc tvyalneri baza, 

https://www.armstat.am/am/?nid=202]  

8. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի «Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ 

ՏԳՏՀԴ խմբ.2 (NACE 2)» (ըստ ԱՀՀ 1993-ի) առցանց տվյալների բազա, 

https://www.armstat.am/am/?nid=202 // [HH Vitwakagrakan komitei 

«Ekamowtneri d'&avorman hashivn y'st  TGTHD xmb.2 (NACE 2)» (y'st AHH 

1993-i) ar'canc tvyalneri baza, https://www.armstat.am/am/?nid=202] 

9. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի «Եկամուտների ձևավորման հաշիվը  (ԵՀՀ-95 

Ա17 խմբավորմամբ` ՏԳՏՀԴ (NACE 1.1.) դասակարգմամբ)» (ըստ ԱՀՀ 1993-

ի), առցանց տվյալների բազա, https://www.armstat.am/am/?nid=202  // [HH 

Vitwakagrakan komitei «Ekamowtneri d'&avorman hashivy'  (EHH-95 A17 

xmbavormamb` TGTHD (NACE 1.1.) dasakargmamb)» (y'st AHH 1993-i), ar'canc 

tvyalneri baza, https://www.armstat.am/am/?nid=202] 

10. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք, ՀՀ Ազգային ժողովի 

կողմից ընդունվել է 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ին (ՀՕ–165-Ն)։ // 

[Hayastani Hanrapetowt'yan harkayin o'rensgirq, HH Azgayin jhoghovi koghmic 

y'ndownvel e' 2016 t'vakani hoktemberi 4-in (HO'–165-N)] 

11. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու և 2018 թվականի հունիսի 21-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու և 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
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ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2019 թվականի հունիսի 25-ին, ՀՕ-

68-Ն։ // [«Hayastani Hanrapetowt'yan harkayin o'rensgrqowm p'op'oxowt'yownner 

https://www.armstat.am/am/?nid=202
https://www.armstat.am/am/?nid=202
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& lracowmner katarelow & 2018 t'vakani hownisi 21-i «Hayastani Hanrape-

towt'yan harkayin o'rensgrqowm p'op'oxowt'yownner & lracowmner katarelow & 

2017 t'vakani dektemberi 21-i «Hayastani Hanrapetowt'yan harkayin o'rens-

grqowm p'op'oxowt'yownner & lracowmner katarelow masin» HO'-266-N o'ren-

qowm p'op'oxowt'yownner & lracowmner katarelow masin» HO'-338-N o'renqowm 

p'op'oxowt'yown katarelow masin» HH o'renqy', HH Azgayin jhoghovi koghmic 

y'ndownvel e' 2019 t'vakani hownisi 25-in, HO'-68-N]  

12. World Bank. 2019. Doing Business 2019 : Training for Reform. Washington, DC: 

World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30438 
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ԷԼՅԱՆՈՐԱ  ՆՈՐԱՅՐԻ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Համառոտագիր: Ազգային հարստության և բնակչության եկամուտների 

ձևավորման ու բաշխման հարաբերությունները շատ հաճախ պայմանավորում 

են երկրի ներառական տնտեսական աճը։ Միևնույն ժամանակ բնակչության 

տարբեր խմբերի միջև եկամուտների և հարստության արդարացի բաշխումը 

հասարակության ներսում սոցիալական համերաշխության գրավականներից 

մեկն է, և այս նպատակին հասնելուն են ուղղված կառավարությունների տնտե-

սական քաղաքականության կոնկրետ գործիքները։  

Հեղինակների առաջարկությամբ ՀՀ ազգային հարստության ձևավորման և 

բաշխման հիմնախնդիրը պետք է դիտարկվի հետևյալ նպատակներին հասնելու 

տեսանկյունից. նախ՝ անհրաժեշտ է բացահայտել ազգային հարստության և 

բնակչության եկամուտների ձևավորման ու բաշխման միտումները ժամանակա-

կից աշխարհում, երկրորդ փուլով՝ ուսումնասիրել ՀՀ–ում գոյություն ունեցող 

վիճակը և առանձնահատկությունները այս երևույթի շուրջ, այնուհետև՝ ուսում-

նասիրությունների վեկտորը պետք է ուղղվի արդյունավետ համակարգերի ու 

կառուցակարգերի մշակմանը։ Հենց վերջինն էլ պետք է դառնա ՀՀ կառավարու-

թյան տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը։  

Հոդվածում ուսումնասիրվել են բնակչության եկամուտների ձևավորման և 

բաշխման ժամանակակից միտումներն ու այդ հարաբերությունների վիճակը 

Հայաստանի Հանրապետությունում: Հիմնական հարցերից մեկը, որը գտնվել է 

հեղինակների տեսադաշտում. կարելի՞ է արդյոք ՀՆԱ–ն ավելի արդարացի բաշ-

խել, որպեսզի որոշակի ներդաշնակություն լինի աշխատանքի, կապիտալի 
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տերերի և պետության եկամուտների միջև։ Հետազոտության արդյունքները ցույց 

են տվել, որ ՀՀ–ում բնակչության եկամուտների բաշխումը չի նպաստել հանրու-

թյան տարբեր շերտերի միջև սոցիալական համերաշխության մթնոլորտի 

ստեղծմանը, այլ հակառակը: Իսկ դա նշանակում է, որ ՀՀ–ում բնակչության 

տարբեր խմբերի եկամուտների ձևավորումը հիմնավորված չի եղել, և այն հե-

տևանք է ՀՆԱ–ի ոչ արդարացի բաշխման։ 

Բնակչության եկամուտների ձևավորման ու բաշխման արդարացի համա-

կարգի ներդրման համար կարևոր նշանակություն ունեն նաև հարկագանձումը 

և գույքային հարկերի ներդրումը, ինչը նույնպես դիտարկվել է հետազոտության 

շրջանակում։  

Գիտական նորույթը.  

1. բացահայտվել է ազգային հարստության ու բնակչության եկամուտների միջև 

փոխադարձ կապը և փոխկապակցվածությունը։  

2. Ներկայացվել և գնահատվել է 1980-ական թվականների վերջի և ՀՀ երրորդ 

հանրապետության բնակչության ըստ եկամուտների բաշխվածությունը և 

ցույց է տրվել, որ երրորդ հանրապետությունում շուրջ երկու անգամ նվազել 

է միջին խավի տեսակարար կշիռը։  

3. Ցույց է տրվել, որ պատմականորեն կարճ ժամանակահատվածում (10 տարվա 

ընթացքում) հնարավոր է իրականացնել ազգային հարստության այնպիսի 

բաշխում (հիմնականում աշխատավարձի ողջամիտ բաշխման միջոցով), որը 

հնարավորություն է տալիս էականորեն նվազեցնել ցածր եկամուտներ ունե-

ցող բնակչության բաժինը՝ համապատասխանաբար ավելացնելով մյուս 

խմբերի մեջ մտնող բնակչության բաժինը։  

4. Առաջարկվում է իրականացնել ազգային հարստության ձևավորման և 

բաշխման համամասնությունների վերաբերյալ հետազոտություն՝ յուրաքան-

չյուր փուլի համար առաջադրելով համապատասխան նպատակներ։ 

 
Բանալի բառեր՝ ազգային հարստություն, բնակչության եկամուտներ, եկամուտ-

ների բաշխում, ցածր եկամուտներ ունեցող բնակչություն, բարձր եկա-

մուտներով բնակչություն, միջին խավ, սպառում, համախառն կուտա-

կում, կուտակման նորմա  
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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 

 

АШОТ ХАЧАТУРОВИЧ МАРКОСЯН 
Доктор экономических наук, профессор 
 

ЭЛЯНОРА НОРАЙРОВНА МАТЕВОСЯН 
Кандидат экономических наук 

 

Аннотация. Инклюзивный экономический рост страны очень часто взаимо-

обуславливается связью между формированием национального богатства страны и 

формированием и распределением доходов населения. В то же время справед-

ливое распределение доходов и богатства между различными группами населения 

является одной из гарантий социальной солидарности в обществе, и конкретные 

инструменты экономической политики правительств должны быть направлены 

на достижение этой цели. 

По мнению авторов, вопрос формирования и распределения национального 

богатства Республики Армения следует рассматривать с точки зрения достижения 

следующих целей: во-первых, необходимо выявить тенденции формирования на-

ционального богатства и распределения доходов населения в современном мире, 

во-вторых, изучить текущую ситуацию и особенности проявления изучаемых 

тенденций в Армении, а затем - направить вектор исследования на разработку 

эффективных систем и структур, направленных на решение задачи справедливого 

распределения доходов. Последнее должно стать одной из основных целей эконо-

мической политики Правительства РА. 

В статье исследуются современные тенденции формирования и распределения 

доходов населения и состояние этих отношений в Республике Армения. Один из 

основных вопросов, который находился в поле зрения авторов – возможность 

более справедливого распределения ВВП таким образом, чтобы установилась оп-

ределенная справедливость распределения доходов между собственниками труда, 

капитала и доходами государства. Результаты исследования показали, что распре-

деление доходов населения в Армении не способствовало созданию атмосферы 

социальной солидарности между различными слоями общества, а наоборот. А это 

означает, что формирование доходов разных групп населения в Армении было не-

обоснованным и является следствием несправедливого распределения ВВП страны. 

Налогообложение, и в частности введение налогов на имущество, также важ-

ны для внедрения справедливой системы образования и распределения доходов 

населения, и данной проблеме также уделено внимание авторов исследования. 

Научная новизна։ 

1. выявлена взаимосвязь и взаимообусловленность между национальным бо-

гатством и доходами населения. 
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2. Представлена оценка распределения доходов населения в Республике Арме-

ния в конце 1980-х годов, а также во времена третьей республики, и показано 

что доля среднего класса в настоящее время уменьшилась почти вдвое. 

3. Показано, что за исторически короткий период времени (в течение 10 лет) воз-

можно произвести такое распределение национального богатства (в основном 

за счет разумного распределения заработной платы), которое позволяет значи-

тельно снизить долю населения с низкими доходами и, соответственно, увели-

чить долю населения, входящую в другие группы по доходам.  

4. Предлагается провести исследование пропорций формирования и распределе-

ния национального богатства, определив соответствующие цели для каждого 

этапа. 

 

Ключевые слова: национальное богатство, доходы населения, распределение до-

ходов, население с низкими доходами, население с высокими доходами, 

средний класс, потребление, валовое накопление, норма накопления 

 

 

INTERCONDITIONALITY OF FORMATION AND DISTRIBUTION OF NATIONAL 

WEALTH AND INCOME OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

ASHOT KHACHATUR MARKOSYAN 
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ELYANORA NORAYR MATEVOSYAN 
Ph.D. in Economics 

 
Abstract. The inclusive economic growth of a country is very often interdependent 

on the relationship between the formation of the country's national wealth and the 

formation and distribution of the population's income. At the same time, a fair 

distribution of income and wealth between different groups of the population is one of 

the guarantees of social solidarity in society, and specific instruments of economic 

policy of governments should be aimed at achieving this goal. 

According to the author’s vision, the issue of the formation and distribution of the 

national wealth of the Republic of Armenia should be considered from the point of 

view of achieving the following goals. Firstly, it is necessary to identify trends in the 

formation of national wealth and the distribution of incomes of the population in the 

modern world; and secondly, to study the current situation and features of the 

manifestation of the trends under study in Armenia, and then to direct the research 

vector towards the development of effective systems and structures aimed at solving 

the problem fair distribution of income. The latter should become one of the main 

goals of the economic policy of the RA Government. 

The article examines the current trends in the formation and distribution of 



308  

incomes of the population and the state of these relations in the Republic of Armenia. 

One of the main issues that were in the field of view of the authors was the possibility 

of a more equitable distribution of GDP, so that a certain fairness of the distribution of 

income between the owners of labor, capital and the state's income was established. 

The results of the study showed that the distribution of incomes of the population in 

Armenia did not contribute to the creation of an atmosphere of social solidarity 

between different groups of society, but on the contrary. This means that the formation 

of incomes of different groups of the population in Armenia was unjustified and is a 

consequence of the unfair distribution of the country's GDP. 

Taxation, and in particular the introduction of taxes on property, is also important 

for the implementation of a fair system of formation and distribution of income of the 

population, and this issue is also given the attention of the authors of the study. 

Scientific novelty:  

1. The relationship and interdependence between national wealth and incomes of the 

population was revealed. 

2. An assessment of the distribution of incomes of the population in the Republic of 

Armenia in the late 1980s, as well as during the times of the third republic, is pre-

sented, and it is shown that the share of the middle class in the current period has 

almost halved. 

3. It is shown that in a historically short period of time (within 10 years) it is possible 

to produce such a distribution of national wealth (mainly due to a reasonable 

distribution of wages), which can significantly reduce the share of the population 

with low incomes and, accordingly, increase the share of the population, included 

in other income groups. 

4. It is proposed to conduct a study of the proportions of the formation and distribu-

tion of national wealth, defining the appropriate goals for each stage. 

 
Keywords: national wealth, population income, income distribution, low-income 

population, high-income population, middle class, consumption, gross capital 

formation, rate of accumulation 
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Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Տնտեսագիտության թեկնածու 

 
Հոդվածը ստացվել է՝ 01.04.2021, գրախոսվել է՝ 14.05.2021 

 
Հասարակությունը, որը գերադասում է հավասա-
րությունը ազատությունից, ի վերջո չի ունենա ո՛չ 
մեկը, ո՛չ մյուսը: Հասարակությունը, որը ազատու-
թյունը վեր է դասում հավասարությունից, ի վերջո 
մեծապես կստանա և՛ մեկը, և՛ մյուսը:  

Միլտոն Ֆրիդման1  

Աշխարհն ավելի քան մեկ տարի է ինչ գտնվում է աննախադեպ իրավիճա-

կում: Առողջական և առողջապահական խնդիրները պարտադրեցին աշխարհի 

ազգային և միջազգային կառավարիչներին կանգնեցնել համաշխարհային տնտե-

սական գործընթացները, հրատապ միջոցներ ձեռնարկել, որ քաղաքացիները և ի 

վերջո ողջ մարդկությունը կարողանան դիմակայել հերթական փորձությանը: 

Սպասվում է, որ ավելի քան 150 երկրներ 2021 թվականին մեկ շնչի հաշվով կու-

նենան ավելի ցածր եկամուտներ, քան 2019 թվականին: Սպասվում է նաև, որ 

վերջին տասնամյակում մեկ շնչի հաշվով բարձր եկամուտ ունեցող առաջադեմ 

երկրներին մոտեցած զարգացող տնտեսությունների կեսից ավելին առաջիկա մի 

քանի տարիներին հեռանալու են նրանցից եկամտի մակարդակով: Ենթադրվում 

է, որ 2020 և 2021 թվականներին գրեթե 90 միլիոն մարդ ծայրահեղ աղքատության 

մեջ կհայտնվի ՝ փոխելով վերջին քսան տարիների դրական միտումը2: 

Հարցերի հարցը մնում է նույնը. արդյո՞ք կարելի էր կանխատեսել այս ար-

հավիրքը, թե՞ այն «սև կարապ» էր՝ ըստ Ն. Թալեբի տեսության3: Ինքը՝ Թալեբը, 

մի քանի տարի առաջ՝ խոսելով մարդկությանը սպասվող դժվարությունների և 

արհավիրքների մասին, մասնավորապես թվարկել էր նաև աշխարհի մասշտա-

բով համավարակի, համաճարակների ռեալ վտանգները, որոնք պայմանավոր-

ված են աշխարհի գլոբալացումով4: 

                                                            

1  https://www.aei.org/carpe-diem/ten-classic-milton-friedman-quotes/  
2  Гита Гопинат, Предотвращение Великого расхождения, преодоление пандемии с минимальным 

долговременным ущербом потребует принятия мер экономической политики по нескольким 

направлениям. IMF финансы и развитие, март, 2021, Выпуск 58, Номер 1, стр. 36. 
3  Ն. Թալեբ, Սև կարապ, Անտարես, Երևան, 2021 թ., 541 էջ: 
4  Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии», 

https://pro.rbc.ru/demo/5e998c119a7947697d5cb9d9 

https://www.aei.org/carpe-diem/ten-classic-milton-friedman-quotes/
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Վերը թվարկած հարցից բացի, որն ըստ էության հռետորական բնույթ ունի, 

զուտ մասնագիտական քննարկման կարիք ունի մեկ այլ հարց՝ ո՞ւմ «ձախողումն» 

էր սա, պետությա՞ն, թե՞ շուկայի և դրա պատասխանը: Ինչո՞ւ է մեր կողմից այս 

խնդիրը առանձնացվում. որովհետև, հատկապես նոր դարաշրջանում, ավելի ու 

ավելի են հնչում և հիմնավորվում տեսակետներ, համաձայն որոնց՝ ժամանա-

կակից տնտեսակարգերում և զարգացած հասարակություններում շուկայի այս-

պես կոչված ձախողումներն ավելի ու ավելի են իրենց զգալ տալիս: Դրանով են 

պայմանավորում այսօր իրական և լրջագույն խնդիր դարձած գործազրկությունը, 

աղքատությունը, հասարակության մեջ գոյություն ունեցող, անընդհատ աճող 

անհավասարությունը: Այն տնտեսական օրինաչափությունները, որ գործում էին 

մինչ ճգնաժամը, պարզվեց՝ այլևս կենսունակ չէին: Փաստ է, որ այդ պայմաննե-

րում համաշխարհային տնտեսությունն աճում էր շատ դանդաղ տեմպերով, այն 

էլ հիմնականում ի հաշիվ մի քանի զարգացող երկրների ու Չինաստանի, որը 

մինչ համավարակը 2017-2019 թթ. արձանագրել էր 6,0-6,8 տոկոս տնտեսական 

աճ, համաշխարհային միջինը եղել է 3,3-2,3 տոկոս, իսկ զարգացած երկրներում՝ 

մինչև 2-2,5 տոկոս1: Մեկուսացած, համարյա կանգնած վիճակում գտնվող 

տնտեսությունները չէին կարող բավարարել սեփական երկրների քաղաքացի-

ների ամենանվազագույն պահանջները: Բաշխման շուկայական համակարգն 

ամբողջապես փոխեց իր բնույթը և համարյա ամբողջապես վերահսկվում և 

կարգավորվում էր պետության կողմից: Իսկ պետությունը նոր իրավիճակում 

հրատապ լուծումներ պահանջող խնդիրների համար ֆինանսական միջոցներ 

հայթայթելու նպատակով որոշեց դրամական նոր էմիսիա իրականացնել, ներ-

քին պարտքը մեծացնել, ինչպես նաև արտաքին միջոցների ձեռքբերման ճանա-

պարհներ փնտրել: 2020 թ. հոկտեմբերին, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 

գնահատականներով, պետություններն արդեն 12 տրիլիոն դոլարին համարժեք 

միջոցներ էին ուղղել համավարակի դեմ պայքարի միջոցառումների իրակա-

նացմանը2: Սա նշանակում էր տնտեսական կյանքին պետության մասնակցու-

թյան էական աճ և, իր հերթին, նոր մարտահրավեր միջոցների բաշխման և վե-

րաբաշխման համար:  

Հակառակ տեսակետը, որ վերը նշված խնդիրները պետության չափից ավելի 

միջամտության արդյունք են, մեղմ ասած, «պոպուլյար» և քաղաքական առումով 

կիրառելի չէ: Այս միտումը հնարավորություն չի տալիս վեր հանել ստեղծված 

իրավիճակի օբյեկտիվ պատճառները: Շուկայի վրա բարդելով խնդիրները՝ հեր-

թական անգամ կկորցվի հետագա ճգնաժամերից խուսափելու հնարավորու-

թյունը: 2008-2009 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը լավագույն ապացույցն 

էր պետության, տվյալ դեպքում՝ ԱՄՆ կառավարական մարմինների անգործու-

                                                            

1  ա/ ВВП США показал рекордное падение с 1946 года.  

https://www.rbc.ru/economics/28/01/2021/6012eb679a7947f350239438?from=materials_on_subject   

բ/ World Bank open data, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 
2  Credit Suisse назвал основные глобальные последствия пандемии. 

https://www.rbc.ru/economics/22/12/2020/5fe07b829a79477bd1952397?from=materials_on_subject 

https://www.rbc.ru/economics/28/01/2021/6012eb679a7947f350239438?from=materials_on_subject
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նեության: Հայտնի տնտեսագետ Պ. Կրուգմանը, անդրադառնալով ընդհանրա-

պես պետական միջամտությանը և, մասնավորապես, 2008-2009 թթ. ճգնաժա-

մին, նշում է, որ 2005 թ. այն ժամանակ Չիկագոյի համալսարանի դասախոս Ռ. 

Ռաջանը (2013-2016 թթ. Հնդկաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ) մի 

հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ զեկույց է ներկայացնում, որտեղ զգուշաց-

նում է ֆինանսական համակարգի մեծ ռիսկերի մասին: Նրա զեկույցը խիստ 

քննադատության է արժանանում բոլոր ելույթ ունեցողների, այդ թվում՝ ԱՄՆ 

նախագահի խորհրդական Լ. Սամերսի կողմից1: Իհարկե, դրանք իրենց դրսևոր-

ման և կիրառման ձևով քաղաքական էին, սակայն իրենց էությամբ և ազդեցու-

թյամբ տնտեսական էին, որի նպատակը հասարակական արդյունքի բաշխման 

հարաբերություններին միջամտությունն էր, և որի արդյունքում ընտրողների մի 

հսկայական զանգված կարողացավ կամ կարող էր օգտվել հանրային բարիքներից, 

որը շուկայական գործող մեխանիզմները թույլ չէին տալիս: Ընդամենը ամիսներ 

առաջ ԱՄՆ նախագահական և համընդհանուր ընտրություններն էին, ու գաղա-

փարախոսական առումով բանավեճը գնում էր հասարակական արդյունքի 

բաշխման համակարգերի շուրջ. հանրապետականներն ավելի կողմ էին շուկային 

վստահելու բաշխման գործառույթները, իսկ դեմոկրատները, հակառակը, գերա-

դասում էին դրանք իրականացնել պետական ինստիտուտների օգնությամբ2: 

Հայտնի է, որ ցանկացած հասարակության տնտեսական առաջընթացը մե-

ծապես կախված է նաև բաշխման հարաբերությունների կատարելությունից: 

Գաղտնիք չէ նաև, որ ձևավորված բաշխման հարաբերությունները հասարակու-

թյան որքան ավելի մեծ մասի շահերի իրացմանն են նպաստում, այնքան դրանք 

կատարյալ են, և հենց այդքանով էլ տվյալ հասարակությունում դրանք մշտապես 

զսպում են հակասությունների միասնության օբյեկտիվ օրենքով պայմանավոր-

ված տնտեսական անբավարարությունն ու դժգոհությունը: Իմաստավորվելով 

տնտեսական շահերի անխոչընդոտ իրացման, հետևաբար և մակրոտնտեսական 

առաջընթացի համար պայմաններ ստեղծելու առաքելությամբ՝ բաշխման հա-

րաբերությունները ձեռք են բերում քաղաքական նշանակություն: Դա բնական է, 

քանի որ, մնացած հավասար պայմանների դեպքում, ցանկացած քաղաքակա-

նության արդյունքներն արտահայտում են ոչ այլ բան, քան բավարարվող և (կամ) 

չբավարարվող շահեր: Այս առումով կարևորվում է առկա շահերի և դրանց 

վերափոխման միտումների պարզորոշման խնդիրը, որը, ինչպես հայտնի է, 

մակրոտնտեսական հարթությունում դիտարկվում է ըստ տնտեսական շահերի 

երեք հիմնական կրողների՝ հասարակության, տնտեսվարող սուբյեկտի և անհատի, 

քաղաքացու: 

Ակնհայտ է, որ այնքանով, որքանով հասարակության անդամները ֆիզիկա-

                                                            

1  Paul Krugman,How Did Economists Get It So Wrong? 

https://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html 
2  Dan Mitchell, What Biden’s Corporate Tax Increase Means for American Competitiveness, March 17, 

2021 https://danieljmitchell.wordpress.com/2021/03/17/what-bidens-corporate-tax-increase-means-for-

american-competitiveness/ 

https://www.nytimes.com/by/paul-krugman
https://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html
https://danieljmitchell.wordpress.com/author/danieljmitchell/
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պես նույնական չեն, այդքանով էլ նրանք տարբեր են, ուստի նրանց հանրագու-

մարային ամբողջական շահերը նրանցից յուրաքանչյուրի շահերին բացարձա-

կորեն չեն կարող համընկնել1:  

Նախկինում ընդունված մի տեսակետ կար, ըստ որի՝ շահերի վերոհիշյալ 

շղթայում՝ անհատական շահեր - տնտեսվարող սուբյեկտների/գործարարների 

շահեր - հասարակական/հանրային շահեր, դրանց առավել ներդաշնակեցում 

հնարավոր է տնտեսվարող սուբյեկտների շահերի հորիզոնում, քանի որ այստեղ 

է տեղի ունենում արժեքների առավել մեծ ծավալի բաշխումը, հետևաբար հասա-

րակության անդամների հիմնական մասի շահերի իրացումը: Այս մոտեցումը, 

ըստ մեզ, ավելի բնորոշ է իշխանության առավել կենտրոնացված համակարգե-

րում: Կյանքն ապացուցեց, որ հենց այդ կենտրոնացումն էլ ճգնաժամեր է ծնում: 

Բաշխման հարաբերությունները ժամանակակից պայմաններում չեն կարող 

շահերի շղթայում որևէ մեկին առավելություն տալ, առավել ևս վերևում շահերի 

բովանդակությունը ներկայացնելիս հատուկ շեշտվեց, որ ի վերջո անհատական 

շահերի բազմազանությունը մեխանիկորեն համընդհանուր շահ չի ձևավորում, 

իսկ դա էլ նշանակում է, որ քաղաքականություն մշակողները պարտավոր են 

հաշվի առնել հասարակության մաս կազմող բոլոր սուբյեկտների շահերը: Մենք 

նկատի ունենք ազատ, ժողովրդավարական, շուկայական համակարգերը: 

Տասնամյակներ շարունակ տնտեսագետները պնդում էին, որ վերաբաշխիչ 

քաղաքականության միջոցով անհավասարությունը վերացնելու ջանքերը կվնա-

սեն աճին, ինչը Արթուր Օկունը անվանում էր «մեծ փոխզիջում»2: Բայց վերջին 

կես դարի ընթացքում անհավասարության աճի դրական կողմերից մեկը դրա 

իրական ազդեցությունն ուսումնասիրելու հնարավորությունն էր: Վերջին մի 

շարք ուսումնասիրություններ, ներառյալ Ջոնաթան Դ. Օստրիի և ԱՄՀ-ում նրա 

գործընկերների աշխատանքը3 (Օստրի, Լունգանի և Բերգ, 2019 թ.), պարզել են, 

որ անհավասարության բարձր մակարդակները իրականում խանգարում են 

աճին: Դրա մասին են վկայում նաև Դ. Աճեմօղլուի և Ջ. Ռոբինսոնի վերջին 

ուսումնասիրությունները4: 

Պետությունը, կառավարությունները շարունակում են ամեն ինչ անել՝ մե-

ծացնելու իրենց ներկայությունը հասարակական կյանքում, փոխհատուցելու 

հակաճգնաժամային լրացուցիչ ծախսված միջոցները՝ մեծացնելով հարկերը, 

պետական ծախսերը: Պատճառներից ամենակարևորը, ըստ մեզ, արմատացած 

այն տեսակետն է, որ մարդիկ միշտ օգնության կարիք ունեն, և լավագույն օգ-

նականը պետությունն է: 19-րդ դարի ֆրանսիացի հրապարակախոս Ֆրեդերիկ 

                                                            

1  Աղաջանյան Հ., Անձնական և հասարակական տնտեսական շահերի փոխհարաբերության 

հարցի շուրջ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների , h. 5(5), 1984, էջ 64-71  
2  Arthur M. Okun, Equality and Efficiency: The Big Tradeoff,  Brookings Institution Press2015, pages 156,  

https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt13wztjk 
3  Ostry, Jonathan D., Prakash Loungani, and Andrew Berg. 2019. Confronting Inequality: How Societies 

Can Choose Inclusive Growth. New York: Columbia University Press, 2019, 192 p. 
4  Аджемоглу Дарон, Робинсон Джеймс, Узкий коридор. Государства, общества и судьба свободы, 

М., издательство АСТ, 2021, 704 с. 

https://arar.sci.am/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=JournalorPublication:%22%D4%BC%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80+%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%3DHerald+of+the+Social+Sciences%22
https://www.jstor.org/publisher/brookings?refreqid=excelsior%3A1f8f29221fd41a9c7ff151638578109d
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Բաստիան, բնութագրելով պետությունը, գրում է.  

«Պետությունը հսկայական ֆիկցիա է, որի միջոցով բոլորը աշխատում են 

ապրել բոլորի հաշվին»1: Իսկ Հենրի Լյուիս Մենկենը իր «Կրկին դրա մասին» 

էսսեում, որը հրատարակվել է 1925 թվականին2, գրում է. «Ինչքան էլ սովորա-

կան մարդը թերություններ ունենա, նա բոլոր դեպքերում հիանալի հասկանում 

է, որ պետությունը դուրս է նրա շահերից և շատ այլ մարդկանց շահերից, որ այն 

հանդիսանում է առանձին, անկախ և հաճախ թշնամի ուժ, որը մասամբ է իր 

կողմից վերահսկելի և ի վիճակի է իրեն մեծ վնաս հասցնել»3: 

Մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ է գրվում, որ տնտեսության 

մեջ կառավարության միջամտությունն արդարացվում է այսպես կոչված «շու-

կայի ձախողումների» դեպքում: Հնարավոր է, որ հենց այս սկզբունքին հետևելը 

հանգեցրեց պետական ծախսերի զգալի աճի, քանի որ անընդհատ բացահայտ-

վում էին շուկայի նոր (ենթադրյալ) ձախողումներ: Շուկայի ձախողման մոտե-

ցումը հաշվի չի առնում, որ կառավարության միջամտության անհրաժեշտու-

թյունը երբեք հաստատուն չէ: Մասնավոր շուկան գտնվում է անընդհատ զար-

գացման և փոփոխությունների գործընթացում, եթե դա չի խոչընդոտվում պե-

տության կողմից: Ազատ շուկան նման է էկոլոգիական համակարգի, որում տեղի 

է ունենում փոփոխությունների և հարմարվողականության անընդհատ գործըն-

թաց: Ժամանակի ընթացքում ավելի բարդանալով՝ շուկաները դարձել են պոտեն-

ցիալ պակաս արդար: Սա նշանակում է, որ եթե կառավարությունները շեշտը 

դնեն շուկաներն ավելի արդյունավետ և արդար դարձնելու վրա, այլ ոչ թե 

փորձեն փոխարինել դրանք իրենց ընկալված «ձախողումների» պատճառով, 

նրանք կարող են էապես կրճատել իրենց հարկերի հավաքագրման և ծախսային 

գործունեության ակտիվությունը՝ շարունակելով բնակչությանը մատուցել 

հանրային ծառայություններ և հասարակական բարիքներ, որ նրանցից բացի ոչ 

ոք ի վիճակի չէ արդյունավետ անել: Որպես ապացույց ասվածի, արժի մեկ 

անգամ ևս անդրադառնալ պետական ինստիտուտներին4: 

20-րդ դարի ընթացքում պետության դերը տնտեսության մեջ կտրուկ փոխվել 

է: Հիմքեր կան ենթադրելու, որ այն կշարունակվի փոխվել 21-րդ դարում: Հիմ-

նական հարցն այն է, թե ինչպե՞ս է դա տեղի ունենալու: Արդյո՞ք շարունակվելու 

է պետական ծախսերի ու հարկերի բարձրացումների վերելքի միտումը, թե՞ 

ուղղությունը կփոխվի դեպի ավելի ցածր ծախսեր և ավելի ցածր հարկեր: 

Կառավարությունն իր նպատակներին հասնելու համար շարունակելո՞ւ է հույսը 

                                                            

1  Бастиа Ф., Экономические гармонии, Избранное, М., Эксмо, 2007, стр. 777. 
2  The American Mercury. v.4 1925., 522 pages, p. 164,  

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=inu.32000000478299&view=1up&seq=164&q1=great%20harm 
3  Менкен Г., Вновь о том же, Inliberty.ru, http://old.inliberty.ru/library/117-vnov-o-tom-zhe, 
4  ա/ Норт Д., Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, пер. с 

англ. А. Н. Нестеренко, предисл. и науч. ред. Б .З. Мильнера, М., Фонд экономической книги 

«Начала», 1997, стр. 5-12, 17-27. 

բ/ Аджемоглу Д., Робинсон Дж., Почему одни страны богатые, а другие бедные, Москва, 

издательство АСТ, 2016, стр. 99-135.  
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դնել հիմնականում հարկաբյուջետային գործիքների վրա (հարկում և ծախսեր), 

թե՞ կկիրառի տնտեսական քաղաքականության այլ գործիքներ, ներառյալ կար-

գավորումը և պայմանական պարտավորությունները: 

Այսօրվա չափանիշներով 20-րդ դարի սկզբին պետական ծախսերի (և հար-

կերի) բաժինը ազգային եկամտում աներևակայելի ցածր էր: Դարի վերջին պե-

տության դերը հսկայական դարձավ, հատկապես սոցիալական պետություն-

ներում (համընդհանուր բարեկեցության երկրներում): Եվ բնավ ակնհայտ չէ, որ 

20-րդ դարի վերջին պետության դերն է ավելի ճիշտ և բնական, քան այն, որը 

պետությունն ուներ դարասկզբին, նույնիսկ եթե այդպիսի կարծիքը գերակշռող 

լինի: Վերջին տարիներին շատ զարգացած երկրներում պետական ծախսերի 

մասնաբաժինը համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) կամ պետական եկամտի 

մեջ աճել է 1870-ականների մոտ 10 % -ից մինչև 40 %, իսկ եվրոպական որոշ 

երկրներում ՝ ավելի բարձր արժեքների (տե՛ս աղյուսակ 1):  
Աղյուսակ 1 

Պետական ծախսերի դինամիկան 1870-2019 թթ.  

(% ՀՆԱ-ի) 
 

Երկիր 

XIX դ.  

վերջին 

մոտ 

(1870թ.)a 

Առաջին հա-

մաշխարհա-

յին պատե-

րազմից 

առաջ (1913) 

Առաջին հա-

մաշխարհա-

յին պատե-

րազմից 

հետո (1920) 

Երկրորդ 

համաշխար

հային պա-

տերազմից 

առաջ (1937) 

Երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմից հետո 

1960 1980 1990 1996 2007 2019 

Բոլոր մակարդակների կառավարություն, բոլոր տարիների 

Ավստրալիա 18,3 16,5 19,3 14,8 21,2 34,1 34,9 35,9 34,9 38,6 

Ավստրիա 10,5 17,0 14,7b 20,6 35,7 48,1 38,6 51,6 48,0 48.4 

Կանադա —  16,7 25,0 28,6 38,8 46,0 44,7 39,3 41,9 

Ֆրանսիաc 12,6 17,0 27,6 29,0 34,6 46,1 49,8 55,0 52,6 55,6 

Գերմանիա 10,0 14,8 25,0 34,1 32,4 47,9 45,1 49,1 43,9 45,2 

Իտալիա 13,7 17,1 30,1 31,1 30,1 42,1 53,4 52,7 48,5 48,6 

Իռլանդիաd — — 18,8 25,5 28,0 48,9 41,2 42,0 36,4 24,5 

Ճապոնիա 8,8 8,3 14,8 25,4 17,5 32,0 31,3 35,9 36,0 38,9 

Նոր Զելանդիաb —  24,6 25,3 26,9 38,1 41,3 34,7 39,9 40,2 

Նորվեգիա 5,9 9,3 16,0 11,8 29,9 43,8 54,9 49,2 40,9 51,5 

Շվեդիա 5,7b 10,4 10,9 16,5 31,0 60,1 59,1 64,2 52,6 49,3 

Շվեյցարիա 16,5 14,0 17,0 24,1 17,2 32,8 33,5 39,4 35,4 32,7 

Մեծ Բրիտանիա 9,4 12,7 26,2 30,0 32,2 43,0 39,9 43,0 44,6 41,0 

ԱՄՆ 7,3 7,5 12,1 19,7 27,0 31,4 32,8 32,4 36,6 37,8 

Միջին 10,8 13,1 19,6 23,8 28,0 41,9 43,0 45,0 42,0 48.4 

Կենտրոնական կառավարություն 1870–1937 թթ., բոլոր մակարդակների մնացած տարիների 

Բելգիա — 13,8 22,1 21,8 30,3 57,8 54,3 52,9 48,8 52,1 

Հոլանդիա 9,1 9,0 13,5 19,0 33,7 55,8 54,1 49,3 45,9 42,0 

Իսպանիա — 11,0 8,3 13,2 18,8 32,2 42,0 43,7 38,7 42,1 

Միջին 9,1 11,3 14,6 18,0 27,6 48,6 50,1 48,6 44,5 45.4 

Ընդամենը, միջին 10,7 12,7 18,7 22,8 27,9 43,1 44,8 45,6 42,4 40.4e 

 
Ծանոթություն.            
a  Կամ այդ թվին ամենամոտ տարին, որի համար տեղեկություններ կան: Երկրորդ համաշխարհային պա-

տերազմից առաջ ստացված տվյալները՝ հիմնված ՀԱԱ-ի կամ զուտ ազգային արտադրանքի վրա (ՀՆԱ-ի 

փոխարեն)   
b  Տվյալները կենտրոնական կառավարության մասով, համապատասխան տարվա համար, Նոր Զելան-

դիա, 1960–1970 և 1994–1995 = 1996.       
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c   1996 թ. տվյալները. հաշվարկները կատարվել են մաաստրիխտյան սահմանումների հիման վրա և ավելի 

պակաս մեծություններ են նշանակում, քան ազգային վիճակագրական ծառայություններն են հրապա-

րակել INSEE:  
d    1995 թ. տվյալները 1996 թ. փոխարեն 
e    2017 թ. տվյալներով  

Աղբյուրը՝ 1. OECD Multilingual Summaries Government at a Glance 2019, p. 71     

2. General government spending Total, % of GDP, 2019, https://data.oecd.org/gga/general-government-

spending.htm#indicator-chart (last accessed: March 2021)  

3. National Accounts of OECD Countries, Volume 2020 Issue 2, 358p.    

4. Vito Tanzi,Goverrment verus Markets,The Chainging Economic Role of te State, NY, 2011, p.9  
 

Այս աճի մեծ մասը տեղի է ունեցել Երկրորդ համաշխարհային պատերազ-

մից հետո և հատկապես 1960-ականներին: Պետական ծախսերի (և հարկերի) 

տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում ռեկորդային տեմպերով ավելացան 1960-ական-

ների և 1990-ականների կեսերի միջև: 20-րդ դարի վերջին շատ մարդիկ կառա-

վարությունից ստանում էին իրենց տնօրինվող եկամտի զգալի մասը կամ նույ-

նիսկ ամբողջ գումարը: 

XX դարում, հատկապես դրա երկրորդ կեսին պետական ծախսերի աճը 

հիմնականում պայմանավորված էր բազմաթիվ պետությունների կառավարու-

թյունների ստանձնած պարտավորությունները՝ պետական կենսաթոշակների, 

առողջապահության, պարտադիր կրթության, բնակարանաշինություն, բազմա-

զավակ ընտանիքների օգնության, պետական և մասնավոր ձեռնարկությունների 

աջակցության, ինչպես նաև գործազուրկներին, ծերերին, երիտասարդներին, 

հաշմանդամներին նպաստների վճարման և այլ միջոցառումները ֆինանսավո-

րելու համար: Նշենք, որ այս նոր պարտավորությունների մեծ մասը վերաբերում 

էր քաղաքացիների որոշակի կատեգորիաների և ոչ միայն նրանց, ովքեր աղքատ 

էին: 20-րդ դարի սկզբին պետությունը գրեթե ոչ մի միջոց չէր ծախսում նման 

ծրագրերի վրա (տե՛ս աղյուսակ 2):  
Աղյուսակ 2 

Սոցիալական տրանսֆերները ՏՀԶԿ անդամ առանձին երկրներում 

(1880-1995թթ.a, % ՀՆԱ-ի) 
 

Երկիր 1880 1890 1900 1920 1 930 1960 b 1970 b 1980 b 1990 c 1995c 

Ավստրալիա 0 0 0 1,66 2,11 7,39 7,37 12,79 10,90 14,84 

Ավստրիա 0 0 0 0 1,20 15,88 18,90 23,27 23,43 21,39 

Բելգիա 0,17 0,22 0,26 0,52 0,56 13,14 19,26 30,38 22,45 27,13 

Կանադա 0 0 0 0,06 0,31 9,12 11,80 14,96 12,90 18,09 

Դանիա 0,96 1,11 1,41 2,71 3,11 12,26 19,13 27,45 26,44 30,86 

Ֆինլանդիա 0,66 0,76 0,78 0,85 2,97 8,81 13,56 19,19 18,32 31,65 

Ֆրանսիա 0,46 0,54 0,57 0,64 1,05 13,42 16,68 22,55 22,95 26,93 

Գերմանիա 0,50 0,53 0,59 - 4,82 18,10 19,53 25,66 20,42 24,92 

Հունաստան 0 0 0 0 0,07 10,44 9,03 11,06 8,67 14,43 

Իռլանդիա - - - - 3,74 8,70 11,89 19,19 16,20 18,30 

Իտալիա 0 0 0 0 0,08 13,10 16,94 23,24 17,10 23,71 

Ճապոնիա 0,05 0,11 0,17 0,18 0,21 4,05 5,72 11,94 10,48 12,24 

Հոլանդիա 0,29 0,30 0,39 0,99 1,03 11,70 22,45 28,34 26,94 25,70 

Նոր Զելանդիա 0,17 0,39 1,09 1,84 2,43 10,37 9,22 15,22 16,22 18,64 

https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm#indicator-chart
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Նորվեգիա 1,07 0,95 1,24 1,09 2,39 7,85 16,13 20,99 18,50 27,50 

Շվեդիա 0,72 0,85 0,85 1,14 2,59 10,83 16,76 25,94 12,97 19,01 

Շվեյցարիա - - - - 1,17 4,92 8,49 14,33 - 18,87 

Մեծ Բրիտանիա 0,86 0,83 0,55 1,39 2,24 10,21 13,20 16,42 11,43 13,67 

ԱՄՆ 0,29 0,45 0,17 0,70 0,56 7,26 10,38 15,03 21,36 22,52 
 
Ծանոթություն. 
a Սոցիալական տրանսֆերների մեջ ներառնված են՝ սոցիալական վճարումներ, գործազրկության նպաստներ, 

թոշակներ, առողջապահություն և բնակարանային սուբսիդիաներ: Առանց կրթական սուբսիդիաների 
b ՏՀԶԿ հին շարքեր 
c ՏՀԶԿ նոր շարքեր 

Աղբյուրը՝ Vito Tanzi, Goverrment verus Markets, The Chainging Economic Role of te State, NY, 2011, p. 10  

 

Հետագայում շատ երկրներում պետությունը փոխարինեց շուկային և մաս-

նավոր գործունեությանը՝ դա հիմնավորելով հանրային շահը հաշվի առնելու 

հանգամանքով: Երբ պետությունը տրամադրում է անվճար կամ գրեթե անվճար 

ծառայություններ, քաղաքացիները սովորաբար գտնում են, որ դա ձեռնտու է: 

Վարքագծային տնտեսագիտությունը ցույց է տվել, թե որքան դժվար է հրաժար-

վել անվճար առաջարկվող ինչ-որ բանից. նույնիսկ եթե այն անվճար է, ունի իր 

իրական, բայց ոչ միշտ գիտակցված գինը1: Ըստ Արիելիի՝ երբեմն «անվճար ծա-

ռայությունները ամենաթանկ ծառայություններն են»: Իր ընդլայնված դերը 

կատարելու համար պետությանն անհրաժեշտ են զգալիորեն ավելի շատ ֆի-

նանսական միջոցներ, քան նախկինում էր: Ուստի հարկերի դրույքաչափերը և 

հարկերի մակարդակները կտրուկ սկսում են բարձրանալ (տե՛ս աղյուսակ 3):  

Աղյուսակ 3 
ՏՀԶԿ երկրների բյուջեների հարկային մուտքերը . 1965-2019 թթ (% ՀՆԱ-ի ) 

 

Երկիր 1965 1975 1990 1995 2000 2008 2017 2018 2019 

Կանադա 25.7 32.0 35.9 35.6 35.6 32.2 33.1 33.2 33.5 

Մեքսիկա - - 17.3 15.2 16.9 21.1 16.1 16.2 16.5 

ԱՄՆ 24.7 25.6 27.3 27.9 29.9 26.9 26.7 24.4 24.5 

Ավստրալիա 21.0 25.8 28.5 28.8 31.1 27.0 28.5 28.7 - 

Ճապոնիա 18.2 20.9 29.1 26.8 27.0 28.3 31.4 32.0 - 

Հարավ. Կորեա - 15.1 18.9 19.4 23.6 26.6 25.4 26.8 27.4 

Ն.Զելանդիա 24.0 28.5 37.4 36.6 33.6 34.5 31.6 32.9 32.3 

Ավստրիա 33.9 36.7 39.6 41.2 42.6 42.9 41.8 42.2 42.4 

Բելգիա 33.1 39.5 42.0 43.6 44.9 44.3 43.8 35.0 34.9 

Չեխիա - - - 37.5 35.3 36.6 34.4 35.0 35.9 

Դանիա 30.0 38.4 46.5 48.8 49.4 48.3 45.8 44.4 46.3 

Էստոնիա - - - 36.3 31.0 31.7 32.5 32.9 33.1 

Ֆինլանդիա 30.4 36.5 43.5 45.7 47.2 42.8 42.9 42.4 42.2 

Ֆրանսիա 34.1 35.4 42.0 42.9 44.4 43.1 46.1 45.9 45.4 

Գերմանիա 31.6 34.3 34.8 37.2 37.2 36.4 37.8 38.5 38.8 

Հունաստան 17.8 19.4 26.2 28.9 34.1 31.3 38.6 38.9 38.7 

                                                            

1  Ariely D., Predictably irrational: The hidden forces that shape our decisions. CH-3, New York: Harpers 

and Collins, 2008, 308 p. 
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Հունգարիա - - - 41.3 38.0 40.1 38.3 37.5 35.8 

Իսլանդիա 26.2 30.0 30.9 31.2 37.2 36.0 37.6 37.2 36.1 

Իռլանդիա 24.9 28.7 33.1 32.5 31.7 28.3 22.8 22.7 22.7 

Իտալիա 25.5 25.4 37.8 40.1 42.3 43.2 41.9 41.9 42.4 

Լյուքսեմբուրգ 27.7 32.8 35.7 37.1 39.1 38.3 37.6 39.7 39.2 

Հոլանդիա 32.8 40.7 42.9 41.5 39.7 39.1 38.7 38.8 39.3 

Նորվեգիա 29.6 39.2 41.0 40.9 42.6 42.1 38.0 39.6 39.9 

Լեհաստան - - - 36.2 32.8 34.2 34.1 35.2 35.4 

Պորտուգալիա 15.9 19.7 27.7 31.7 34.1 35.5 34.1 34.8 34.8 

Սլովակիա - - - 40.3 34.1 29.4 34.2 34.3 34.7 

Սլովենիա - - - 39.0 37.3 38.6 37.7 37.1 37.4 

Իսպանիա 14.7 18.4 32.5 32.1 34.2 33.0 33.9 34.6 34.6 

Շվեդիա 35.0 41.2 52.2 47.5 51.8 47.1 44.3 43.9 42.9 

Շվեյցարիա 17.5 23.9 25.8 27.7 30.0 29.4 28.4 28.0 28.5 

Թուրքիա 10.6 11.9 14.9 16.8 24.2 23.5 24.7 24.0 23.1 

Մեծ Բրիտանիա 30.4 35.2 36.1 34.0 36.4 35.7 32.8 32.9 33.0 

ՏԶՀԿ Ընդամենը 24.2 29.4 33.8 34.8 36.0 34.6 33.7 33.9 33.8 
 
Աղբյուր. OECD. Revenue Statistics. 1965–2019/Statistiques Des Recettes Publiques.1965–2019(2020). 

OECD. Revenue Statistics. 1965–2010/Statistiques Des Recettes Publiques.1965–2010(2011).   

OECD. Revenue Statistics. 1965–2008/Statistiques Des Recettes Publiques.1965–2008(2009). 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8625f8e5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/8625f8e5-

en&_csp_=10eecbf76519867b3d14d98d90e8aff0&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e3008 

 

 Ըստ ներկայացված տվյալների՝ տնտեսական համագործակցության և 

զարգացման կազմակերպության անդամ բոլոր երկրները, բացի Մեքսիկայից, 

1965-2019 թթ. էականորեն մեծացրել են ՀՆԱ-ում հարկերի տեսակարար կշիռը, 

որն, ըստ էության, նշանակում է տնտեսության մեջ պետության մասնակցության 

աճ: Միջինացված ՏՀԶԿ երկրների հարկերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում նշված 

ժամանակաշրջանում 24.2 տոկոսից հասել է 33.8 տոկոսի՝ ավելանալով 9.6 

տոկոսային կետով: Այսպիսի քաղաքականությունն ի վերջո հանգեցրեց նրան, 

որ թե՛ քաղաքացիները, թե՛ պետությունը հայտնվեցին մի այնպիսի իրավի-

ճակում, երբ առաջինները, աստիճանաբար կորցնելով իրենց եկամուտների մի 

մասը, դրանով էլ կորցրին իրենց ազատությունը՝ տնօրինելու, տիրապետելու 

սեփական եկամուտները, իսկ պետությունը, ավելացնելով իր պարտավորու-

թյունները, աստիճանաբար զրկվեց ազատ գործելու քաղաքականությունից՝ միշտ 

իր վրա ունենալով արդեն գոյություն ունեցող զգալի պարտավորություններ-

ֆինանսական բեռ, որը ենթակա էր պարտադիր կատարման: 

Փորձենք, հաշվի առնելով վերը նկարագրվածը, գնահատել ՀՀ-ում պետության 

մասնակցության վիճակը: Ըստ ՀՀ 2019-2021 միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի1՝ 

մոտակա տարիներին այն ՀՆԱ-ի 25 տոկոսից ցածր է լինելու` 24.2 %, իսկ 1 շնչի 

հաշվով բյուջեի ծախսերը լինելու են 1000 ԱՄՆ դոլարից ցածր։ Այս առումով 

մենք առավել համադրելի ենք Հնդկաստանի և Ինդոնեզիայի հետ և բավական 

հեռու նախկին խորհրդային երկրներ Ռուսաստանից, Լատվիայից և Ուկրաինա-

                                                            

1  ՀՀ 2019-2021թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր: 
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յից: Առավել հետաքրքիր է ծախսերի կառուցվածքի դիտարկումը: Հայաստանի 

Հանրապետության հետ համադրելի ռազմական ծախսեր (որպես համամասնու-

թյուն) իրականացնում է միայն Իսրայելը, որը, սակայն, վերաբաշխում է ՀՆԱ-ի 

շուրջ 40 տոկոսը։ Ավելացնենք նաև, որ ընդհանուր ծախսերը ՀՀ-ում կազմում են 

ՀՆԱ-ի 35 տոկոսը1: Ինչքանով է շատ կամ քիչ՝ միանգամից հնարավոր չէ պա-

տասխանել: Առավել կարևոր է գնահատել այդ միջոցները ծախսելու արդյունա-

վետությունը, նպատակահարմարությունը: 

Պետության և շուկայի փոխհարաբերություններին մեր այս անդրադարձը 

նպատակ է հետապնդում մեկ անգամ ևս ընդգծելու, հիմնավորելու հասարակա-

կան արդյունքի բաշխման հարաբերությունների կարևորությունը: Ինչքանով է 

գործող համակարգը արդյունավետ՝ կարելի է գնահատել միայն և միայն ման-

րակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո: Սակայն առանց դրանց էլ կարելի է 

պնդել, որ բաշխման այն համակարգում, որը չի խրախուսում տնտեսական 

ազատությունը, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը, տար-

բերակում չի մտցնում պետական միջոցներից օգտվողների միջև և դրա հետ 

մեկտեղ մեծացնում է հարկային բեռը, պետության ներկայությունը չի կարող 

համարվել արդյունավետ, ճգնաժամերից ու ցնցումներից ապահովագրված: 

Տնտեսագետները շատ են փորձել ազդել զարգացող շատ երկրներում քաղա-

քականության վրա, քանի որ նրանց առաջնահերթությունները հակառակ էին: 

Նրանք շեշտը դնում էին արդյունավետության վրա` որպես պետական քաղա-

քականության կարևորագույն նպատակի՝ դիտարկելով քաղաքական կայունու-

թյունն ու բաշխման արդարությունը, որպես աճի արդյունքում ստացված օգուտ-

ներ: Իրականում այս պատկերը պետք է շրջել: Մարդիկ պետք է համաձայնեն, 

որ քաղաքականությունն արդար է և խթանում է կայունությունը, նախքան դրանք 

կկարողանան աջակցել արդյունավետության բարձրացման միջոցառումներին: 

Սրանում էլ կայանում է կառավարիչների հիմնական դերը, ովքեր պետք է հա-

մոզեն մարդկանց իրենց ծրագրերի, գաղափարների, մոտեցումների ճշմարտու-

թյան մեջ: Բաշխման հիմնախնդիրների հետ կապված իրական մտահոգությունը 

պահանջում է, որ բաշխումը դիտվի որպես քաղաքականության հիմնական 

նպատակ, այլ ոչ թե երկրորդական արդյունք, որը շտկման կարիք ունի: 

Ամփոփելով՝ նշենք, որ նոր քաղաքականություն մշակելիս պետք է նկատի 

ունենալ, որ բաշխումը, կատեգորիալ առումով, նպատակային գործողություն է, 

որը նպատակաուղղված է որոշակի պահանջմունքների բավարարմանը, որի 

իրացման շարժառիթը չբավարարված պահանջմունքի բացահայտումն է, գիտակ-

ցումը: Սա հաշվի առնելն էլ հենց տնտեսական քաղաքականությունն է: Կախված 

նրանից, թե ինչքանով է այդ քաղաքականությունը նպաստում պահանջմունքների 

բացահայտմանը, այդքանով էլ հաջողված կլինեն հետագա այն որոշումները, 

                                                            

1  Հայաստանի Հանրապետություն Ֆիսկալ թափանցիկության գնահատում Յոհան Սայվալդ, Ֆա-

զիր Շեյք Ռահիմ, Վիերա Կառոլովա, Ջոն Զոհրաբ, Վահրամ Ջանվելյան եւ Էյվինդ Թանդբերգ,  
IMF, Տեխնիկական զեկույց Հունվար, 2019թ., էջ 22: 
https://www.minfin.am/website/images/files/Fiscal%20Transparency%20Evaluation%20-%20Arm.pdf 

https://www.minfin.am/website/images/files/Fiscal%20Transparency%20Evaluation%20-%20Arm.pdf
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որոնք կլուծեն այսպես կոչված բարեկեցիկ հասարակություն ունենալու խնդիրը: 

Այս հարցադրումը նկատի ունենալով՝ շատ հրատապ է հասարակական ար-

դյունքի բաշխման և կապիտալի վերարտադրության գործող հարաբերություն-

ների վերանայումը: Դա պայմանավորված է, նախ, չորրորդ արդյունաբերական 

հեղափոխությամբ, որտեղ մարդը, իր նոր հայտնի և դեռևս անհայտ պահանջ-

մունքներով դեռևս չի ստանում լիարժեք վերարտադրության համար միջոցներ: 

Դրան խանգարում են գործազրկությունը, սոցիալական անհավասար կարգավի-

ճակը, շատ հանրային բարիքներից օգտվելու սահմանափակությունը, հանրային 

որոշումների վրա ազդելու լծակների բացակայությունը: 

Երկրորդ՝ երկար տարիներ պետությունն այդպես էլ չի գտել այն օպտիմալ 

համամասնությունը, որը կապահովեր պետության և շուկայի բնականոն, հանրօ-

գուտ գործունեությունը: Սա նշանակում է, որ ժամանակն է, անդրադառնալ 

ժամանակակից պետության գոյության և ապագայի հիմնախնդիրներին: 

Պետություն-հասարակություն նոր հարաբերությունների անհրաժեշտու-

թյունը ստիպելու է կողմերին ավելի խիստ պահանջներ սահմանել երկար տա-

րիներ չիրականացված, չբավարարված պահանջմունքների կատարմանը: Հա-

սարակությունը հանուն իր իրավունքների, ազատության և ժողովրդավարու-

թյան պետք է ավելի ակտիվ մասնակցի հանրային կառավարմանը: Իշխանու-

թյունը պետք է նոր ինստիտուտներ ձևավորի, նախորդներն այլևս պիտանի չեն.՝ 

դա հստակ ցուցադրեց համավարակը: Ըստ մեզ՝ կառավարման թափանցիկու-

թյունը, հանրայնացումը, հաշվետվողականությունը, հսկողական մեխանիզմների 

գոյությունը նոր հասարակարգի, նոր հասարակական պայմանագրի կարևորա-

գույն կետերը պետք է լինեն: Սա էլ իր հերթին նշանակում է էությամբ և բովան-

դակությամբ հասարակական արդյունքի բաշխման էապես նոր համակարգ՝ նոր 

սկզբունքներով, նոր մոտեցումներով: 

Այս հանգամանքը նաև նկատի ունենալով՝ հրատապ է դառնում նոր քաղա-
քականության մշակումը, որի առանցքում պետք է լինեն քաղաքացու, մարդ–

անհատի, հասարակության շահերը, որը պետք է սահմանի հասարակական 

արդյունքի բաշխման նոր մոտեցումներ՝ հաշվի առնելով հանրության վաղուց 

գոյություն ունեցող չիրականացված պահանջմունքները, հասարակության տար-

բեր խավերի, խմբերի շահերը: 

Պարզ է նաև մի բան. համավարակը փոխեց աշխարհը: Մարդիկ փնտրտուք-

ների մեջ են, նրանք կարիք ունեն վստահելի, կանխատեսելի գործընկերոջ: Սա 

էլ նշանակում է, որ միայն տնտեսության վերականգնումը, տնտեսական աճը 

բավարար չեն լինելու հասարակության մեջ գոյություն ունեցող անվստահու-

թյան անդունդը վերացնելու համար: Նոր քաղաքականության իրականացման, 

կյանքի կոչելու կարևոր նախապայմանը պետության նկատմամբ վստահության, 

հավատի վերականգնումն է: Սպասվող առաջընթացը չի կարող հենվել նախկի-

նում ընդունված կառավարման, տնտեսության կազմակերպման, հասարա-

կական արդյունքի բաշխման իրեն չարդարացրած սկզբունքների ու մոտեցում-

ների վրա: Ինչպես նշել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Քրիս-

տալինա Գեորգիևան. «...Մենք չենք կարող և չպետք է վերադառնանք անցյալի 
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դանդաղ աճի, ցածր արտադրողականության, բարձր անհավասարության և կլի-

մայական աճող ճգնաժամին նպաստող տնտեսությանը: Մենք պետք է մեզ հա-

մար որոշենք, որ ապագայում այլ կերպ ենք գործելու: Մեր առջև մասշտաբային 

և հրատապ խնդիրներ կան՝ պայքարել Մեծ ճգնաժամի ժամանակներից ի վեր 

ամենածանր տնտեսական ճգնաժամի դեմ և սկսել ավելի կանաչ, ավելի 

ներառական և ավելի դինամիկ աշխարհի կառուցումը»1: 
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ԱՐԱՄ ՎԱՀԱԳՆԻ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Համառոտագիր: Ընդհանուր առմամբ ցանկացած հասարակարգում տնտե-

սական գործունեության ամբողջ ցիկլ-շրջապտույտը, իր ամբողջությամբ լինելով 

կարևոր, առանձին ժամանակաշրջաններում արժանացել է ուսումնասիրության 

և՛ ամբողջությամբ, և՛ առանձին տարերով: Ժամանակակից պայմաններում, երբ 

գնալով պետությունն ուժեղանում է, առավել հետաքրքրության են արժանի 

բաշխման հարաբերությունները և այդ հարթությունում պետության և շուկայի 

փոխազդեցությունները: Ո՞վ է բաշխում հասարակական նոր ստեղծված ար-

դյունքը, ի՞նչ սկզբունքներով, ի՞նչ համամասնություններով, ի՞նչ մասնակցու-

թյուն ունեն հասարակությունը, առանձին մարդիկ, խմբերը: Այդ նոր արդյունքը 

բաժանելիս ու՞մ ձայնն է ավելի որոշիչ. այն մարդկա՞նց, ում համար այդ գումար-

ները, միջոցներն ավելի պահանջված են, թե՞ նրանց, ովքեր այդ միջոցների պա-

կաս կարիք ունեն: 

Հայտնի է, որ ցանկացած հասարակության տնտեսական առաջընթացը 

մեծապես կախված է նաև բաշխման հարաբերությունների կատարելությունից: 

Գաղտնիք չէ նաև, որ ձևավորված բաշխման հարաբերությունները հասարակու-

թյան որքան ավելի մեծ մասի շահերի իրացմանն են նպաստում, այնքան դրանք 

կատարյալ են, և հենց այդքանով էլ տվյալ հասարակությունում դրանք մշտա-
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պես զսպում են հակասությունների միասնության օբյեկտիվ օրենքով պայմա-

նավորված տնտեսական անբավարարությունն ու դժգոհությունը: Իմաստավոր-

վելով տնտեսական շահերի անխոչընդոտ իրացման, հետևաբար և մակրոտնտե-

սական առաջընթացի համար պայմաններ ստեղծելու առաքելությամբ՝ բաշխ-

ման հարաբերությունները ձեռք են բերում քաղաքական նշանակություն: 

Ցանկացած բաշխման գործողության արդյունքները վերջին հաշվով արտա-

հայտում են իրացված կամ չիրացված շահեր և որպես դրանց հետևանք՝ բա-

վարարված կամ չբավարարված պահանջմունքներ: Սույնով պայմանավորված՝ 

տնտեսական առաջընթացի ու դրա տեմպերի տեսանկյունից կարելի է պնդել, որ 

ձևավորված և տիրող բաշխման հարաբերությունները որքանով հասարակության 

ավելի մեծ մասի շահերի իրացմանն են նպաստում, այնքանով դրանք նպաս-

տում են հասարակության առաջընթացին, և հենց այդքանով էլ տվյալ հասարա-

կությունում դրանք մշտապես զսպում են տնտեսական անբավարարությունն ու 

դժգոհությունը: Տարբեր երկրների, այդ թվում՝ նաև Հայաստանի Հանրապետու-

թյան համար վերը նշված խնդիրը՝ հասարակական արդյունքի բաշխումը չի 

ապահովել: 

Գիտական նորույթը: Հաշվի առնելով վերը թվարկածը՝ մենք կարևորել ենք 

բաշխման նոր համակարգի ձևավորմանն ուղված նոր քաղաքականության մշա-

կումը, որի կենտրոնում պետք է լինեն քաղաքացու, մարդ–անհատի, հասարա-

կության շահերը, որը պետք է սահմանի հասարակական արդյունքի բաշխման 

նոր մոտեցումներ՝ հաշվի առնելով հանրության վաղուց գոյություն ունեցող չի-

րականացված պահանջմունքները, հասարակության տարբեր խավերի, խմբերի 

շահերը, ինչպես նաև վերը թվարկած հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները: 

Սա էլ հոդվածի գիտական նորույթի բովանդակությունն է:  

Ավելացնենք նաև, որ այսօր նոր քաղաքականության իրականացման կարևոր 

գրավականներից է պետության նկատմամբ վստահության, հավատի վերականգ-

նումը: 

 
Բանալի բառեր. շահեր, բաշխման հարաբերություններ, ճգնաժամ, շուկա, 

պետություն, ձախողում, եկամուտ, ծախսեր, աղքատություն: 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

ВААГН  ГАРНИКОВИЧ  ХАЧАТУРЯН  

Кандидат экономических наук 
 

АРАМ  ВААГНОВИЧ  ХАЧАТУРЯН 

Кандидат экономических наук 
 

Аннотация. В целом, в любом обществе, весь цикл хозяйственной деятельности 

в своей целостностью будучи важным, в отдельные периоды изучался и целиком, 

и в отдельных элементах. В современных условиях, когда государство укрепляется, 

более интересны распределительные отношения, взаимодействие государства и 

рынка в этой сфере. Кто распределяет вновь созданный общественный продукт, 

по каким принципам, в каких пропорциях, каково участие общества, отдельных 

лиц, групп? Чей голос будет более решающим во время распределения этого 

нового продукта, тех людей у которых эти суммы и средства более востребованы, 

или тех, кто меньше нуждается в этих средствах? 

Известно, что экономический прогресс любого общества во многом зависит от 

совершенства его распределительных отношений. Не секрет также, что чем более 

распределительные отношения соответствуют интересам большей части общества, 

тем они совершенны и настолько в данном обществе всегда подавляют экономи-

ческую неудовлетворенность и неудовольствия, обусловленным объективным 

законом единства противоречий. Понимая миссию беспрепятственной реализации 

экономических интересов, а следовательно, создания условий для макроэкономи-

ческого прогресса, распределительные отношения приобретают политическое 

значение. 

Результаты любого действия по распределению в конечном итоге отражают 

реализованные или нереализованные интересы и как следствие, удовлетворенные 

или неудовлетворенные потребности. С этой точки зрения, с точки зрения эконо-

мического прогресса и его темпов, можно утверждать, что чем больше установив-

шиеся отношения распределения способствуют реализации интересов большей 

части общества, чем больше они способствуют прогрессу общества, тем сильнее 

они постоянно подавляют экономическую неудовлетворенность и недоволство в 

данном обществе. Вышеупомянутая проблема для разных стран, в том числе для 

Республики Армения, распределение общественного продукта не обеспечивало. 

Научная новизна. Принимая во внимание вышесказанное, мы подчеркнули 

важность разработки новой политики, направленной на создание новой системы 

распределения, в центре которой должны быть интересы гражданина, личности, 

общества, который должен определить новые подходы к распределению 

общественной продукции - учитывая давние неудовлетворенные потребности 

общества, интересы различных слоев общества, групп, а также актуальные вопро-

сы, перечисленные выше. В этом состоит содержание научной новизны статьи.  
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Добавим, что одной из возможных гарантий реализации новой политики се-

годня является восстановление доверия и веры в государство.  

 
Ключевые слова: интересы, распределительные отношения, кризис, рынок, 

государство, провал, доходы, расходы, бедность. 
 

 

CURRENT  ISSUES  OF  DISTRIBUTION  RELATIONS 

 

VAHAGN  GARNIK  KHACHATURYAN  
Ph.D. in Economics 
 

ARAM  VAHAGN  KHACHATURYAN  
Ph.D. in Economics 

 

Abstract. In general, in any society, the whole cycle of economic activity, being in 

its entirety, has been studied in separate periods, in its entirety, in separate years. In 

modern conditions, when the state is getting stronger, the distribution relations, the 

interactions of the state and the market in that area are more interesting. Who 

distributes the newly created public product? By what principles, in what proportions, 

what is the participation of the society, individuals, groups? Whose vote will be more 

decisive during the distribution of this new product, those people for whom these 

amounts and funds are more in demand, or those who needs these funds less? 

It is well known that the economic progress of any society is highly dependent on 

the perfection of distribution relations. It is no secret that the more distributed 

relations correspond to the interests of the majority of society, the more perfect they 

are and so they are perfect and so in a given society they always suppress economic 

dissatisfaction and displeasure caused by the objective law of unity of contradictions. 

With the mission of creating unhindered economic interests and, consequently, 

creating the conditions for macroeconomic progress, distribution relations acquire 

political significance. 

The results of any distribution action ultimately reflect realized or unrealized 

interests, and as a consequence, satisfied or unsatisfied claims. From this point of view, 

in terms of economic progress and its pace, it can be argued that the more the 

established distribution relations contribute to the realization of the interests of the 

greater part of the society, the more they contribute to the progress of the society and 

the more they constantly suppress economic dissatisfaction and discontent in a given 

society. The above-mentioned problem for different countries, including the Republic 

of Armenia, did not ensure the distribution of public results. 

Scientific novelty. Taking into account the above-listed, we emphasized the 

importance of developing a new policy aimed at creating a new distribution system, at 

the center of which should be the interests of the citizen, the individual, the society, 

which should define new approaches to the distribution of public output - taking into 
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account the long-standing unmet needs of the society, the interests of different strata of 

the society, groups, as well as the urgent problems listed above. This is the content of 

the scientific novelty of the article. 

Let us add that one of the possible guarantees for the implementation of the new 

policy today is the restoration of trust and faith in the state.    

 
Keywords: interests, distribution relations, crisis, market, state, failure, income, expenses, 

poverty. 
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Տնտեսագիտ. թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՀ ՊԿԱ պատվավոր պրոֆեսոր 
 
Հոդվածը ստացվել է՝ 06.04.2021, գրախոսվել է՝ 18.05.2021 

 

Ներածություն 

Ներկայումս համաշխարհային մասշտաբով ընթացող աշխարհաքաղաքա-

կանացման համատեքստում այսօր պետության մրցունակությունը որոշող կա-

րևորագույն խնդիրներից մեկը պետական (հանրային) և մասնավոր հատվածնե-

րում կառավարող, նոր մտածողությամբ կադրերի ձևավորումն է: Ցանկացած 

երկրի, առավել ևս ազգային պետությունների համար պետության և հասարա-

կության բնականոն կյանքի ապահովումը ենթադրում է այդ նույն հասարակու-

թյան անդամների վարվելակերպի (վարքի) որոշակի բարոյական և իրավական 
նորմերի պարտադիր առկայություն: Ազգամշակութային առանձնահատկություն-

ներով՝ բարոյահոգեբանական և իրավագիտակցության բազմաթիվ միմյանց 

լրացնող դրսևորումները կարևորում են վարքականոնների մշակման անհրա-

ժեշտությունը:  

Ներկայացվող աշխատանքը նվիրված է պատմականորեն ձևավորված և 

ժամանակի առանձնահատկությունների ընկալմամբ հանրային ծառայողների 

պատրաստման գործընթացի գիտատեսական մոտեցումների վերլուծությանը: 

 

Աշխատանքի նպատակը՝ 

1. քաղաքակրթության պատմական զարգացման տարբեր ժամանակահատ-

վածներում հայ կառավարչական մտքի տեղի ու դերի վերհանումը, 

2. արդար որոշումներ կայացնելու համար կառավարողներին անհրաժեշտ 

վարվելակերպի նորմերի դիտարկումը հայկական պատմական ժառանգու-

թյան մոտեցումների մեկնաբանումը, 

3. ժամանակակից պետական կառավարման հնարավոր որակական փոփո-

խությունների մեխանիզմների դիտարկումը ստեղծագործական կրթության 

(ուսուցման և դաստիարակության) նոր մոտեցումների համատեքստում, 

4. սոցիալական զարգացման և կառավարման մշակույթի, հոգևոր և բարոյա-

կան (արժեհամակարգային) ուղենիշների փոփոխության համատեքստում 

անձին պետական ծառայության պատրաստելու համակարգի վերափոխման 

ուղիների դիտարկումը: 

 

Աշխատանքի տեսամեթոդական հիմքերը  

Աշխատանքի համար հիմք են ծառայել պատմական, գիտական և հավաս-

տիության սկզբունքները, կիրառվել են պատմահամեմատական, ինդուկտիվ և 
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դեդուկտիվ, համակարգային մեթոդները:  

Քաղաքակրթության զարգացման պատմական ուսումնասիրությունները 

իշխանության գործադրման վերաբերյալ անտիկ և ներկայիս փաստագրություն-

ներում մատնանշում են «մարդկության կողմից կուտակված բազմաթիվ վար-

քականոններ, մեթոդներ ու սկզբունքներ»: Կոնֆուցիոսի, Բեկոնի, Սենեկայի և 

այլոց աշխատություններում հստակ նշվում են իշխանավորների (իշխանությու-

նը կրողների) վարքականոնները՝ դրանք ներկայացնելով մի քանի հիմքերով. 

 ժամանակակից հումանիտար գիտությունների տրամաբանությամբ,  

 ազգային ավանդույթների և կրոնական ուսմունքների տրամաբանությամբ,  

 գործնական կյանքում կառավարչական գործունեության ընթացքում ձեռք 

բերված համաշխարհային փորձի հիմքով: 

Այս բնագավառում հայ կառավարչական միտքն ունի իր առանձնահատուկ 

տեղն ու դերը քաղաքակրթության պատմական զարգացման տարբեր ժամանա-

կահատվածներում: Դրա վառ ներկայացուցիչներից է Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ 

Մաշտոցի աշակերտ, 5-րդ դարի մատենագիր, նշանավոր փիլիսոփա, աստվա-

ծաբան, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ Եզնիկ Կողբացին (380-450)1: Նա 

տիրապետում էր ասորերենին, պարսկերենին, եբրայերենին և հունարենին, և 

նրա տեսական ժառանգությունն այսօր էլ ունի մեծ նշանակություն: Կողբացու 

տեսագործնական ուսումնասիրություններում ուրույն տեղ ունեն նրա մտաեզ-

րահանգումներն ու դատողությունները առաջնորդի և ընդհանրապես իշխանա-
վորի վարքի, հասարակական կյանքում նրա դերի, ենթակաների հետ փոխհա-

րաբերությունների (նաև՝ միջանձնային) վերաբերյալ2: Երախտավորի մտորում-

ները առաջնորդի (ղեկավարի)՝ հասարակական կյանքում ունեցած դիրքի, կեց-
վածքի, մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների և բարոյական պարտքի մասին 

այսօր էլ խիստ արդիական են ժամանակակից պետական կառավարման տե-

սության զարգացման համար:  

Մտորելով առաջնորդին և ղեկավարին անհրաժեշտ որակական հատկու-

թյունների և հմտությունների ձևավորման շուրջ՝ Կողբացին տվել է քաղաքական 

վճիռներ կայացնող իշխանավորների և կառավարողների՝ արդար որոշումներ 

կայացնելու համար անհրաժեշտ վարվելակերպի նորմերը3: Պաշտոնյաների 

անձնական հատկություններից կարևորել է զսպվածության և հավասարակշռվա-

ծության, հապճեպ որոշումներ չկայացնելու հատկությունները: Նրա կարծիքով՝ 

«երբեմն հարկավոր է հետաձգել այս կամ այն խնդրի (հատկապես անձին 

առնչվող) կարգավորումը՝ ավելի սթափ, հանգիստ պայմաններում քննարկելու և 

վերջնական վճիռ կայացնելու նպատակով»4:   

                                                            

1  Միրզոյան Վ., Իշխանավորի վարքականոնը ըստ Եզնիկ Կողբացու:// ՀՊՏՀ ամսագիր, 2006 թ., #9, 

էջ 36: 
2  Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց: Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1994, էջ 260: 
3  Միրզոյան Վ., Գրիգոր Տաթևացին իմաստուն կառավարման մասին, Բանբեր ՀՊՏՀ ամսագիր, 

2007 թ., # 3, էջ 47: 
4  Միրգոյան Վ., Հայ կառավարչական մտքի ակունքը: Երևան, ԱՌՏ, 2003, էջ 50: 
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Այս խնդիրների շուրջ ուսումնասիրություններով իր կարևոր դերն ունի նաև 

մեկ այլ հայ մեծագույն մտածող՝ աստվածաբան, փիլիսոփա, Հայ առաքելական 

եկեղեցու կողմից սրբերի շարքը դասված, միջնադարի հայ խոշորագույն դեմ-

քերից Գրիգոր Տաթևացին (1346-1409): Մեծ է Տաթևացու ավանդը եվրոպական 

մտածողությունը հայ մտավորական շրջաններ ներմուծելու գործում1:  

Գրիգոր Տաթևացին հայտնի է կառավարման հիմնախնդիրներին իր աստ-
վածաբանական մոտեցումներով՝ գիտական հայացքներով: Ըստ Տաթևացու՝ կա-
ռավարման ներդաշնակության ապահովման հիմնաղբյուրը «կառավարողների և 

կառավարվողների որոշակի անձնային որակներն են, երկուստեք իմաստուն 

վարքի դրսևորումն է»2: Մեծագույն մտածողը վստահ էր, որ առանց տեսական 

իմացության և իմաստության, առանց գիտական հիմքերի իրականացվող ամեն 

ձեռնարկում և արարք անօգուտ են ու ցածրակարգ: Տարանջատելով և հավասա-

րապես կարևորելով մարդու իմաստությունը երկու՝ տեսական և գործնական 

տեսակների՝ նա գտնում էր, որ առաջինը մարդուն տալիս է հնարավորություն 

ճանաչելու աշխարհը, իսկ երկրորդը՝ կարգավորելու իր հանրային կյանքը3:  

Տաթևացին տալիս է նաև գործնական իմաստության երեք ճյուղերի բնույթ-

ների իր բացատրությունը4. բարոյական բնույթը կոչված է կարգավորելու մարդու 

բարոյական վարքը, տնտեսական բնույթը կոչված է կարգավորելու ընտանեկան 

կյանքը՝ ընտանիքի հոգսերը, և քաղաքական բնույթը կոչված է կառավարելու 

թագավորությունը: 

Տաթևացին զարգացրեց հասարակական կյանքում իշխանավորի անձնական 

օրինակի՝ իշխանավորի դերակատարման կարևորության գաղափարը: Նա կա-

րևորում էր ինչպես կառավարելու (իշխելու) և առաջնորդելու հասկացությունների 

բացահայտումը, այնպես էլ կառավարողների, առաջնորդների և կառավարվող-
ների անձնային որակներին ներկայացվող պահանջները: Նա ձևակերպել է5 կա-

ռավարողների և առաջնորդների անձնային պարտադիր չորս որակները. 

1. թագավորի և/կամ իշխանի բարեպաշտությունը (կատարած արդար գործերը), 

որի առկայության դեպքում ենթակաները նրանցից կսովորեն նույնը: 

2. Խաղաղության ապահովման համար չարին պատժելու և բարին խրախուսելու՝ 
առանց ծայրահեղության հասնելու կարողությունն ու ունակությունը: 

                                                            

1  Սուվարյան Յու., Հանրային կառավարման տեսության և պատմության ուրվագծեր: Երևան, 

ԱՌՏ, 2004, էջ 31: 
2  Սուվարյան Յու., Հանրային կառավարման տեսության և պատմության ուրվագծեր: Երևան, 

ԱՌՏ, 2004, էջ 21: 
3  Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմություն, Եր., Երևանի 

համալսարանի հրատ., 1978, էջ 284: 
4  Միրզոյան Վ., Գրիգոր Տաթևացին իմաստուն կառավարման մասին, Բանբեր ՀՊՏՀ ամսագիր, 

2007 թ., # 3: 
5  Մենջմենթ. դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների 

համար (Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ), Եր., ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ, 2009 թ., 

http://library.cmsa.am/media/docs/%D5%84%D5%A5%D5%B6%D5%A5%D5%BB%D5%B4%D5%A5

%D5%B6%D5%A9.pdf 

http://library.cmsa.am/media/docs/%D5%84%D5%A5%D5%B6%D5%A5%D5%BB%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D5%A9.pdf
http://library.cmsa.am/media/docs/%D5%84%D5%A5%D5%B6%D5%A5%D5%BB%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D5%A9.pdf
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3. Ճշմարիտ (ճշմարտախոս) լինելու ունակությունը: 

4. Առաջնորդելու համար իմաստությունը, երբ առաջնորդը, որը միևնույն ժամա-
նակ կարող է լինել նաև կառավարող, ճիշտ է գնահատում իր դիրքը, տեղին և 

անհրաժեշտ ձևով ասված իմաստուն խոսքի արժեքը: 

Տաթևացին կառավարվողների համար տալիս է նրանց անհրաժեշտ հատ-

կությունները1՝ 

1. վախը Աստծուց և թագավորից, քանի որ առանց վախի առկայության խիստ 

դժվար կլինի կարգավորել մարդկանց վարքը, 

2. հնազանդությունը, խոնարհությունն ու համեստությունը, պարծենկոտության և 
մեծամտության բացառումը, 

3. հավատարմությունը, հոգատարությունն ու խնայողությունը, 
4. աշխատելու պատրաստակամությունը, 
5. իմաստությունը՝ գործերի և տարբեր աշխատանքների հաջողությամբ իրակա-

նացման նպատակով: 
Ժամանակակից աշխարհում՝ աճող գլոբալ մրցակցության պայմաններում, 

մենք կանգնած ենք պետության միջազգային կարգավիճակի բարձրացման և 

երկրի կառավարման համակարգի նորովի վերափոխման պարտադրանքի առջև:  

Պետական կառավարման համակարգի անցումը կառավարման նոր փիլի-

սոփայության պահանջում է կառավարման մշակույթի նոր մակարդակ: Ժամա-

նակակից պետական կառավարման որակական փոփոխությունների նպատակ-

ները ու մեխանիզմները հասկանալու համար պահանջվում է ստեղծագործական 
կրթության (ուսուցման և դաստիարակության) համակարգի ձևավորման մոտե-

ցումների սկզբունքային ստեղծագործական վերանայում: Պետական ծառայող-

ների պատրաստման համակարգի վերափոխումը սոցիալական զարգացման 

մշակույթի, հոգևոր և բարոյական (արժեհամակարգային) ուղենիշների պարա-

դիգմայի փոփոխության համատեքստում պահանջում է՝ 

 պետական և համայնքային ծառայությունների, ինչպես նաև տնտեսու-

թյան պետական հատվածի համար ղեկավար կադրերի պատրաստման (ուսուց-

ման և վարքաբանական դաստիարակման), շարունակական վերապատրաստ-

ման, որակավորման բարձրացման և վերաորակավորման (այսուհետ՝ պետական 

ծառայողների պատրաստման ցիկլ)2 որակի բարելավում, շարունակական կրթու-

թյան համակարգի վերաձևավորում,  

 դասավանդողների (գիտամանկավարժական կադրերի)՝ դասավանդման 

բազմաբնույթ մեթոդներին, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիանե-

                                                            

1  Սուվարյան Յու. Մ., Սարինյան Ռ. Ն., Միրգոյան Վ. Ա., Հովհաննիսյան Կ. Ա., Հայ կառավարչա-

կան մտքի պատմության ուրվագծեր: Երևան, Տնտեսագետ, 2005, էջ 18: 
2  Նշենք, որ արտասահմանյան՝ Արևմտյան և Արևելյան Եվրոպայի երկրների իրավագիտակցության 

մեջ պատրաստման գործընթացի բովանդակությունում բացակայում է մեր կողմից կիրառվող 

վարքաբանական դասիարակման հասկացությունը: Ինչ վերաբերվում է դաստիարակություն 

եզրույթին, ապա այն արտասահմանյան բազմաթիվ երկրներում առանձին չի ենթադրվում և ան-

միջականորեն ենթադրվում է կրթություն եզրույթի մեջ: 
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րին, բազմամշակույթ և բազմալեզու միջավայրում՝ «կառավարչական նոր որա-

կի լսարանում» աշխատելու կարող նոր սերնդի ձևավորում:  

Պետական կառավարումը և պետական (հանրային) ծառայությունը մշտա-

պես ունեցել են ներքին հակասություններ և խնդիրներ: Նման պայմաններում 

ծառայողների շարունակական մասնագիտական պատրաստման (միջազգային 

տերմինաբանությամբ՝ կրթության) համակարգի կայացումը դարձել է հրատապ 

անհրաժեշտություն: Հանրային ծառայողների պատրաստման ցիկլն ապահովող 

համակարգի կազմակերպման վիճակը և մակարդակը պետական կառավար-

ման միասնական համակարգի արդյունավետ գործունեության կարևորագույն 

նախապայման է: Մի կողմից՝ պետական կառավարման վիճակն ու մակարդակը 

ուղղակի ազդեցություն են ունենում վերջինիս զարգացման մակարդակի վրա, 

մյուս կողմից, իր հերթին, այն ակտիվորեն ազդում է պետական իշխանության 

մարմինների արդյունավետության և օպտիմալության վրա՝ նպաստելով վերջի-

նիս կատարելագործմանը: Այս առումով խիստ արդիական է հանրային ծառա-

յության ինստիտուտի զարգացման միտումների, ծառայողներին ներկայացվող 

ժամանակի պահանջների, ծառայողների պրոֆեսիոնալ մասնագիտական պատ-

րաստման կազմակերպման միջազգային փորձի վերլուծությունը:  

Պետական ծառայողների պատրաստման ցիկլն ապահովող համակարգի և 

գործընթացների նպատակը ծառայողների արհեստավարժության մակարդակի 

բարձրացումն է: Այն հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ իրակա-

նացնել պետության առջև ծառացած խնդիրների լուծումն ու գործառույթների 

իրականացումը պրակտիկ աշխատանքում: 

Նպատակները կոնկրետացվում են ծառայողների պատրաստման ամբողջա-

կան համակարգի խնդիրներում՝ 

1) հանրային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների՝ որակավոր-

ման պահանջներին համապատասխան ուսուցում և դաստիարակում.  

2) հանրային ծառայության զարգացման հիմնարար և կիրառական հիմնա-

խնդիրների լուծման ուղիների մշակում. 

3) հանրային ծառայության հիմնախնդիրներին առնչվող իրավական ակտերի 

նախագծերի, մշակվող ծրագրերի և առաջարկությունների գիտական փոր-

ձաքննություն. 

4) հանրային ծառայության ոլորտում միջազգային համագործակցության իրա-

կանացում: 

Ծառայողների պատրաստման ամբողջական ցիկլն ապահովող համակարգի 

կազմակերպման և գործունեության հիմնական սկզբունքներից կարելի է նշել՝ 

1) միասնականության սկզբունքը, 

2) տարբերակվածության սկզբունքը, 

3) ուսուցման պարտադիր և շարունակականության սկզբունքը, 

4) ուսուցման առաջանցիկության սկզբունքը, 

5) իրավունքների և պատասխանատվության սահմանման սկզբունքը,  

6) իրավական հետևանքների սահմանման սկզբունքը, 

7) որակյալ ուսուցման և արդյունավետության ապահովման սկզբունքը, 
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8) ծառայողների պատրաստման ողջ ցիկլն ապահովող համակարգի բոլոր 

տարրերի միասնական համակարգման սկզբունքը, 

9) ծառայողների պատրաստման ողջ գործընթացում տեղական և միջազգային 

փորձի մշտապես վերլուծման սկզբունքը: 

Միասնականության սկզբունքը ենթադրում է պետության կողմից կադրային 

միասնական քաղաքականության մշակում և իրականացում, պետական իշխա-

նության մարմինների համակարգի միասնականությամբ պայմանավորված՝ պե-

տության կառավարման համակարգի արդյունավետ կենսագործունեություն: 

Միասնականության սկզբունքը պահանջում է հանրային ծառայության բոլոր 

պաշտոնյաների պատրաստում միևնույն պարադիգմայի շրջանակներում:  

Տարբերակվածության սկզբունքը օրգանապես կապված է միասնականության 

սկզբունքի հետ և առաջին հերթին արտահայտվում է ծառայողների մասնագի-

տական պատրաստվածության (կրթության) կառուցվածքի, բովանդակության, 

ձևերի և մեթոդների գործոններով, ինչպիսիք են՝ 

ա)  պետական իշխանության մարմնի մակարդակը և առանձնահատկություն-

ները, 

բ)  զբաղեցրած պաշտոնը, 

գ)  կրթական և մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակը, 

դ)  մասնագիտական և հանրային ծառայության պաշտոններում աշխատանքա-

յին փորձը: 

Ցավոք, ներկայումս մեր երկրում հաճախ նույն ծրագրերով համատեղ ուսու-

ցանվում են ընդհանուր ու մասնագիտական տարբեր կրթական մակարդակ, 

հանրային ծառայության ոլորտում աշխատանքային տարբեր փորձառություն 

ունեցող, տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներ: 

Ուսումնական գործընթացում կարևոր է պատասխանել «ի՞նչ սովորեցնել 

հանրային ծառայողներին և ինչպե՞ս» հարցին: Առանձին մասնագետներ առա-

ջարկում են ուսուցանել այն, ինչ պահանջում է պաշտոնի բնութագիրը (անձ-

նագիրը) ՝ վերապատրաստման գործընթացը հարմարեցնելով կոնկրետ պետական 

իշխանության մարմնի խնդիրների ուղղվածությանը և գործառույթներին, նրա 

աշխատանքի պայմաններին և անգամ՝ աշխատողների անհատական բնու-

թագրերին: Մեկ այլ մոտեցում նպատակահարմար է գտնում առաջին հերթին 

ուսուցանել հիմնականում կառավարման արվեստ: Մեր կարծիքով՝ այս հար-

ցադրմանը չկա և չի էլ կարող լինել միանշանակ պատասխան: 

Պարտադիր և շարունակական կրթության սկզբունքը կոնկրետ ժամանակա-

հատվածում վերապատրաստվելու պահանջն է: Հանրային կառավարման հա-

մակարգում1 ծառայության ընդունված անձանց համար աշխատանքի առաջին 

իսկ տարվա ընթացքում որակավորման բարձրացման դասընթացները համարում 

ենք պարտադիր: Սա կապահովի ծառայողների որակական և հարմարվողակա-

նության մակարդակի անցնցում բարձրացումը: 

                                                            

1  Քննարկվող հարցի համատեքստում պետք է հասկանալ պետական իշխանության և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները:  
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Շարունակականության սկզբունքը սերտորեն կապված է ուսուցման առա-
ջանցիկության ապահովման սկզբունքի հետ: Այն ենթադրում է հանրային ծառա-

յողների պատրաստման ամբողջական ցիկլի ուղղվածություն միջազգային առա-

ջավոր կիրառական փորձի տիրապետմանը: Ժամանակակից աշխարհում 

սոցիալական հարաբերությունների և գիտելիքների զարգացման գերարագ տեմ-

պերը, զարգացող տեսությունները, հայեցակարգերը և աշխատանքի մեթոդներն 

առաջ են քաշում ոչ միայն շարունակական, այլև առաջանցիկ ուսուցման խնդիրը: 

Այս բնագավառում կարևոր տեղ ունի հանրային ծառայողների, պետական

իշխանության մարմինների և ուսումնական հաստատությունների փոխադարձ 

իրավունքների և պատասխանատվություն սահմանման սկզբունքը: Դասընթաց-

ներ անցնելը պետք է լինի ծառայողների ոչ միայն իրավունքը, այլ նաև պարտա-

կանությունը: Պետական իշխանության մարմինների պատասխանատվությունը 

պետք է լինի նրանց վերապատրաստման պլանավորումը, կազմակերպումը և 

գործընթացի մոնիտորինգը, իսկ իրավունքը՝ պետական ծառայողների նկատմամբ 

դասընթացները հաջողությամբ ավարտելու պահանջը: 

Հատկապես կարևոր է իրավական հետևանքներ սահմանելու սկզբունքը 
պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասըն-

թացներ անցածների համար. այն իր արտահայտությունը պետք է գտնի վերա-

պատրաստման արդյունքներով պետական ծառայողի պաշտոնեական առաջ-

խաղացման և աշխատավարձի բարձրացման գործում:  

Անհրաժեշտ է նաև կողմնորոշվել, թե որակավորման մակարդակից և վերա-

պատրաստման (որակավորման բարձրացման) արդյունքներից ելնելով պաշտո-

նեական առաջխաղացումը պետական ծառայողի իրավունք, պարտականությո՞ւն 
է, թե՞ նրան խրախուսելու ձև: Մի դեպքում պաշտոնեական առաջխաղացումը 

կարող է հանդես գա որպես խթանման ձև: Իհարկե, այս պնդումը խնդրահարույց 

է այն առումով, որ պաշտոնեական առաջխաղացումը, պատրաստման, վե-

րապատրաստման կամ որակավորման բարձրացման արդյունքներից կախված, 

ծառայողի միայն սուբյեկտիվ իրավունքն է: Այս դեպքում մենք պետք է ընդունենք, 

որ, այս իրավունքին համապատասխան, պետական մարմնի պարտականությունն 

է ապահովել այս իրավունքի իրացումը: Բնականաբար դա այսօր բավականին 

բարդ է, սակայն հետագայի համար՝ ցանկալի: Ծառայողի խրախուսվելու իրա-

վունքը կարող է առաջանալ և իրացվել միայն այն դեպքում (համենայն դեպս, 

այսօրվա մեր պայմաններում), եթե գոյություն ունեն, օրինակ, ծառայողական 

պարտականությունների բարձրորակ և բարեխիղճ կատարումը, թափուր պաշ-

տոնի առկայությունը, ծառայողի համապատասխանությունը տվյալ պաշտոնի 

պահանջներին, առավել արժանի դիմորդների բացակայությունը և այլն: Նշենք, 

որ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում «մասնագիտական գիտելիքների 

և կոմպետենցիաների բարելավման համար վերապատրաստումներին մասնակ-

ցելը» ամրագրված է ինչպես հանրային ծառայողի հիմնական իրավունքների, 
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այնպես էլ հիմնական պարտականությունների շարքում1: 

Իրավական կախվածությունն այստեղ կարող է պաշտոնային առաջխաղաց-

ման ժամանակ՝ հաշվի առնելով. 

1) Վերապատրաստում անցած ծառայողի առավելություն ունենալու սուբ-

յեկտիվ իրավունքը՝ այլ հավանական թեկնածուների նկատմամբ,  

Նշված գործոնը առաջխաղացման հիմք ընդունելու՝ իշխանության մարմնի 

ղեկավարի պարտավորվածությունը: 

Վերը շարադրվածը հանրային ծառայողների պատրաստման ողջ համա-

կարգում առավել կարևորում է անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով 
գիտամանկավարժական կադրերով ապահովման խնդիրը, քանի որ ինչպես պե-

տական ծառայությունը, այնպես էլ համայնքային ծառայությունը մասնագիտա-

կան գործունեություններ են՝ ուղղված օրենսդրությամբ պետական մարմիններին 

և օրենքներով ու համապատասխան ավագանու որոշումներով տեղական ինք-

նակառավարման մարմիններին վերապահված լիազորությունների իրականաց-

մանը2: Այն ծառայողների մասնագիտական պատրաստման (գիտելիքներով հա-

գեցման՝ տեղեկությունների, հասկացությունների, մտքերի, փաստերի և հանգա-

մանքների)3 ամբողջական համակարգի կազմակերպման և գործունեության ար-

դյունավետության բարձրացման հիմնական նախապայմաններից է: Հաշվի առ-

նելով, որ դասընթացներ անցնող անձինք, որպես կանոն, ունեն բարձրագույն 

մասնագիտական կրթություն, ինչպես նաև պետական ծառայության բարձր 

պաշտոն զբաղեցնելու կամ նշանակալի աշխատանքային փորձ, դասախոսական 

կազմը պետք է բավարարի որակական խիստ բարձր պահանջների: Նրանք 

պետք է համատեղեն տեսական խոր գիտելիքները և պետական մարմինների 

գործունեության բովանդակությունը՝ դրանց զարգացման միտումների լիարժեք 

և ճշգրիտ պատկերացմամբ:  

Հանրային ծառայության կադրերի պատրաստման ողջ ցիկլի՝ հայրենական 

փորձի և զարգացման ընթացքի ուսումնասիրությունը հնարավորություն կտա (և 

տալիս է) լուծել առաջացող խնդիրները՝ օգտվելով անցած ժամանակահատված-

ներում այս բնագավառում կուտակված դրական և բացասական փորձից: Սրանով 

հիմնավորվում է սեփական և համաշխարհային փորձի համակողմանի դիտարկ-
ման սկզբունքի կարևորությունը: Պետության կառավարման և հանրային ծառա-

յողների մասնագիտական պատրաստման ոլորտում «կուտակված հարստու-

թյանը» անդրադառնալն արժեքավոր է այնքանով, որ այն բացահայտում է բազ-

                                                            

1  «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2018 թվա-

կանի մարտի 23–ին, ՀՕ–206-Ն: Փոփոխություններով և լրացումներով տարբերակը, հհ. 18,19, 

տե՛ս Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգի www.arlis.amկայքում 
2 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2018 

թվականի մարտի 23–ին, ՀՕ–206-Ն: Փոփոխություններով և լրացումներով տարբերակը, հ. 3, 

տե՛ս Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգի www.arlis.amկայքում 
3  «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2018 

թվականի մարտի 23–ին, ՀՕ–205-Ն: Փոփոխություններով և լրացումներով տարբերակը, հ. 4, տե՛ս 

Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգի www.arlis.am կայքում: 

http://www.arlis.am/
http://www.arlis.am/
http://www.arlis.am/
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մաթիվ պետաիրավական ինստիտուտների կայացման և զարգացման պատմա-

կան արմատները, պատկերացում է տալիս անցյալի և ներկայի միջև նրանց 

շարունակականության և տարբերությունների մասին: Այն հնարավորություն է 

տալիս տեսնել դրանց առաջացման օբյեկտիվ պայմանականությունը հենց ՀԱՅ-
ԿԱԿԱՆ հիմքով, փորձել կանխատեսել դրանց զարգացման առանձնահատկու-

թյունները ժամանակակից պայմաններում:  

Ժամանակակից զարգացած շատ երկրներ կուտակել են արժեքավոր և 

բազմակողմանի փորձ անձնակազմի պատրաստման և վերապատրաստման 

ընթացքում: Գործնականում հետաքրքիր է ինչպես այն երկրների փորձը, որոն-

ցում գործում է պետական ծառայողների պատրաստման ապակենտրոնացված 

համակարգ, այնպես էլ այն երկրներինը, որոնցում պետական ապարատի հա-

մար մասնագետների պատրաստումը և վերապատրաստումն իրականացվում է 

ուսումնական հաստատությունների կենտրոնացվածության շրջանակներում, 

այլ կերպ ասած՝ կենտրոնացված և ապակենտրոնացված համակարգերի դիտար-
կումը:  

Երկրների երկու խմբերի փորձը հետաքրքրական է ուսումնական հաստա-

տություններ կադրեր ներգրավելու, վերապատրաստման ծրագրեր կազմելու, 

նրանց՝ պրակտիկային անցում կատարելու, տեսական գիտելիքներ և գործ-

նական հմտություններ ձեռք բերելու, ուսումնական գործընթացի կազմակերպ-

ման, դասավանդման ոչ ավանդական ձևերի և մեթոդների որոնման, նախա-

գծերում ուսանողների ներգրավվածության և այլ տեսանկյուններից: 

Մեր կարծիքով՝ հայաստանյան ներկայիս պայմաններում վերոհիշյալ 

սկզբունքները կարող են արդյունավետ իրականացվել միայն պետծառայողների 

պատրաստման ողջ ցիկլի կենտրոնացված իրականացման պայմաններում: Այս 

դեպքում միայն հստակ կլինի համալիր գործընթացի «միասնական» պատաս-

խանատուն, և կապահովվի արդյունավետության՝ ըստ արդյունքների գնահա-

տումն ու վերահսկողությունը: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց: Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 

1994 [Eznik Koghbaci, Eghc' aghandoc: Er&an, Er&ani hamalsarani hrat., 1994] 
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վորման անհրաժեշտությունը: Փորձ է արվել ներկայացնել «նոր կառավարիչ-

ների» հանրույթի ձևավորման հնարավոր ուղիները:  

Քաղաքակարթության զարգացման պատմական ձեռքբերումների և փորձի 

հիման վրա դիտարկվել են իշխանավորի վարքականոնները՝ պետական իշխա-

նության կյանքի կոչման ձևերն ու մեթոդները: Հայրենական մասնագիտական 

գրականության ուսումնասիրությունների հիման վրա առանձնահատուկ 

ուշադրություն է դրաձվել այս բնագավառում պատմական հայ կառավարչական 

մտքի ժառանգությանը:  

Վերլուծվել է պետական (հանրային) ծառայողների պատրաստման ամբող-

ջական ցիկլի կազմակերպման տեխնիկայի առանձնահատկությունը, կարևոր-

վել են անձի ուսուցման և որպես պետական ծառայողի դաստիարակության 

խնդիրների առանձին բաղադրիչներ: Պետական կառավարման արդյունավե-

տության բարձրացման համար կարևորելով ստեղծագործական կրթության 
(ուսուցման և դաստիարակության) նոր համակարգի ձևավորումը՝ փորձ է արվել 

ներկայացնել պետական ծառայողների պատրաստման համակարգի զարգաց-

ման մշակութային, հոգևոր և բարոյական (արժեհամակարգային) ուղենիշերը: 

Դիտարկվել են պետական կառավարման համակարգի՝ կառավարման մշա-

կույթի նոր մակարդակի անցման հիմնական սկզբունքներն ու մոտեցումները:  

Տեսական մակարդակով վեր են լուծվել ծառայողների պատրաստման ամ-

բողջական ցիկլն ապահովող կազմակերպման հիմնական՝ միասնականության, 

տարբերակվածության, ուսուցման պարտադիր և շարունակականության, ուսուց-

ման առաջանցիկության, իրավունքների և պատասխանատվության սահմանման, 

իրավական հետևանքների սահմանման, որակյալ ուսուցման և արդյունավետու-

թյան ապահովման, միասնական համակարգման, տեղական և միջազգային 

փորձի մշտապես վերլուծման սկզբունքները:  

Աշխատանքում անդրադարձ է կատարվել պետական կառավարման համա-

կարգի համար կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման կենտրոնացված 

և ապակենտրոնացված իրականացման՝ զարգացած շատ երկրների կուտակած 

արժեքավոր փորձին: 

Քննարկվել են պետական ծառայողի պաշտոնեական առաջխաղացումը որ-

պես իրավունք, պարտականություն կամ խրախուսում դիտարկելու խնդրահա-

րույց մոտեցումները: 

Աշխատանքում քննարկվել է նաև հանրային ծառայողների պատրաստման 

համակարգում անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով գիտա-մանկա-

վարժական կադրերով ապահովման խնդիրը:  

Գիտական նորույթը 

1. Այսօր պետության մրցունակությունը որոշող կարևորագույն խնդիրներից 

մեկի՝ պետական (հանրային) հատվածում նոր մտածողությամբ կառավարող 

կադրերի ձևավորման խնդրի կարևորումը հասարակության անդամների 

վարվելակերպի (վարքի) բարոյական և իրավական նորմերի պարտադիր առ-

կայության համատեքստում:  

2. Բարոյահոգեբանական և իրավագիտակցության դրսևորումների և վարքա-
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կանոնների մշակման կարևորումը հատկապես ազգային պետությունում՝ 

ազգամշակութային առանձնահատկություններով:  

3. Քաղաքակարթության զարգացման ընթացքում մարդկության կողմից կու-

տակված բազմաթիվ վարքականոնների, մեթոդների ու սկզբունքների ուսում-

նասիրության իրականացումը՝ իշխանության գործադրման վերաբերյալ ան-

տիկ և ներկայիս փաստագրությունների դիտարկման համատեքստում:  

4. Իշխանությունը կրողների վարքականոնների դիտարկումը ժամանակակից 

հումանիտար գիտությունների, ազգային ավանդույթների և կրոնական ուս-

մունքների տրամաբանությամբ, գործնական կյանքում կառավարչական գոր-

ծունեության ընթացքում ձեռք բերված համաշխարհային փորձի տեսանկյու-

նից: 

Եզրակացություն 

Խիստ կարևոր է պետության կառավարման և հանրային ծառայողների 

մասնագիտական պատրաստման ոլորտում սեփական և համաշխարհային՝ 

«կուտակված հարստության» և փորձի համակողմանի դիտարկումն ու համե-

մատականի իրականացումը: Նման վերլուծությունը կնպաստի ժամանակակից 

պայմաններում կանխատեսելու անձին որպես հանրային ծառայող պատրաս-

տելու գործընթացի զարգացման առանձնահատկությունները: 

Առաջարկություններ 

1. Հանրային ծառայողների պատրաստման դասախոսական կազմը պետք է 

բավարարի որակական խիստ պահանջների. նրանք պետք է տիրապետեն ոչ 

միայն տեսական խոր գիտելիքների, այլև պարտադիր կարգով ունենան պե-

տական իշխանության մարմինների գլխավոր և բարձրագույն պաշտոններում 

աշխատանքի փորձ: 

2. Անհրաժեշտ է սահմանել իրավական հետևանքներ վերապատրաստման և 

որակավորման բարձրացման դասընթացներ անցածների համար, ինչն իր 

արտահայտությունը պետք է գտնի պետական ծառայողի պաշտոնեական 

պարտադիր առաջխաղացման և աշխատավարձի բարձրացման մեջ: 

3. Բացառել ընդհանուր ու մասնագիտական տարբեր կրթական մակարդակ, 

հանրային ծառայության ոլորտում աշխատանքային տարբեր փորձառություն 

ունեցող, տարբեր մակարդակմների պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների՝ 

նույն ծրագրերով համատեղ վերապատրաստումը: 

4. Ապահովել բազմամշակույթ և բազմալեզու, «կառավարչական նոր որակի 

լսարանում» աշխատելու պատրաստ դասավանդողների (գիտամանկավար-

ժական կադրերի) հանրույթ: 

5. Հայաստանյան ներկայիս պայմաններում անհրաժեշտ է պետծառայողների 

պատրաստման և վերապատրաստման ողջ ցիկլի կենտրոնացված իրակա-

նացում, ինչը հնարավորություն կտա ապահովելու համալիր գործընթացի 

«միասնական» պատասխանատու և կապահովի ըստ արդյունքների գնա-

հատման ու վերահսկողության թափանցիկությունը: 
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Բանալի բառեր. պետական կառավարում, բարեփոխումներ, հանրային ծառա-

յություն, առաջնորդ, ղեկավար, վարք, գիտելիք, պետական ծառայող, 

համայնքային ծառայող, պրոֆեսիոնալիզմ, հմտություն, վարքականոն, 

կենտրոնացում, ապակենտրոնացում, գիտա-մանկավարժական կադ-

րեր, միջազգային փորձ, կրթություն, ուսուցում, դաստիարակություն, 

իրավունք, պարտականություն, սկզբունք, մեթոդ, պատրաստման ցիկլ: 

 

 

 ТЕОРИЯ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

АШОТ  МИКАЕЛОВИЧ  ЗАЛИНЯН  
Кандидат экономических наук, доцент,  
почетный профессор АГУ РА 

 

Аннотация. Одним из важнейших вопросов, определяющих конкуренто-

способность государства, необходимость создания новых кадров в государствен-

ном и частном секторах. В статье представлены возможные пути формирования 

когорты «новых управленцeв». На основе исторических достижений и опыта 

развития цивилизации исследованы правила поведения «правителей» в прошлом 

и «управленцев» - в современных интерпретациях, а также способы и методы воп-

лощения государственной власти в жизнь. На основе исследований отечественной 

литературы особое внимание было уделено наследию исторической управленчес-

кой мысли Армении в этой области. Проанализированы особенности методики 

организации полного цикла подготовки государственных служащих. Обоснована 

важность индивидуального обучения и воспитания государственного служащего - 

как отдельной составляющей всего цикла подготовки. В целях внедрения новой 

системы творческого образования (обучения и воспитания) для обеспечения эф-

фективного государственного управления, представлены ориентиры культурного, 

нравственного и духовного развития государственных служащих. Рассмотрены 

основные принципы и подходы к переходу на новый уровень управленческой 

культуры во всей системе государственного управления.  

На теоретическом уровне исследованы основные принципы организации, 

обеспечивающие полный цикл обучения сотрудников, такие, как единство и 

многообразие, непрерывность обучения, прогресс обучения, определение прав и 

ответственности, определение правовых последствий, эффективность обучения, 

совместная координация, постоянный анализ международного опыта. 

В работе рассмотрены также ценный опыт и накопленный во многих разви-

тых странах подходы централизованного и децентрализованного обучения и пе-

реподготовки кадров для системы государственного управления. 

Обсуждались проблемные подходы к рассмотрению кариерного роста госу-

дарственного служащего как права, обязанность или поощрение. 

В работе также обсуждался вопрос обеспечения педагогических кадров с 
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необходимыми знаниями и навыками в системе подготовки государственных слу-

жащих. 

Научная новизна 

1. Рассмотрение одного из важнейших вопросов, определяющих конкурентоспо-

собность государства сегодня - проблемы набора новоиспеченных управлен-

ческих кадров в государственном (общественном) секторе в констексте мо-

рально-правовых норм поведения члена общества. 

2. Рассмотрение вопроса развития морально-психологических «проявлений пра-

вового сознания», правил поведения с точки зрения национально-культурных 

особенностей. 

3. Исследование исторически обоснованных манер, методов и принципов, на-

копленных знаний человечеством в процессе развития цивилизации в кон-

тексте изучения древних и современных взглядов об осуществлении власти. 

4. Соблюдение правил поведения носителей власти, исходя из логики совре-

менных гуманитарных наук, национальных традиций и религиозных учений, 

с точки зрения мирового опыта, накопленного в ходе практической деятель-

ности. 

Заключение 

Важное значение имеет всестороннее сравнение накопленного международ-

ного опыта процесса профессиональной подготовки государственных служащих. 

Такой анализ поможет спрогнозировать специфику развития процесса обучения 

человека как государственного служащего в современных условиях. 

Предложения 

1. Выбор педагогического состава подготовки государственных служащих 

должен происходить только среди тех лиц, которые имеют не только глубокие 

теоретические знания, но и обязательно опыт деятельности в государственных 

органах власти.  

2. Для госслужаших, прошедших курсы переподготовки и повышения квали-

фикации необходимо установить правовые последствия, которые должны отража-

ться в служебном продвижении государственного служащего и повышении его 

заработной платы.  

3. Исключить совместное обучение и переподготовку госслужаших, занимаю-

щих разные должности и разного уровня, с разным опытом работы в государст-

венном аппарате.  

4. Обеспечить мультикультурное и многоязычное сообщество научно-педа-

гогического персонала, готового работать в «качественно новой» аудитории. 

5. В нынешних условиях Армении необходимо централизованное осуществ-

ление всего цикла обучения и переподготовки государственных служащих, что 

обеспечит «единую» ответственность за сложный процесс, а также прозрачную 

оценку и мониторинг результатов.  
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THEORY OF PUBLIC SERVICE TRAINING PRINCIPLES 

 

ASHOT MIKAYEL ZALINYAN 
Ph.D. in Economics, Associate Professor,  
Honorary Professor of the APA of RA 
  

Abstract. One of the most important issues determining the competitiveness of the 

state was the need to create new personnel in the public and private sectors. The article 

presents possible ways of forming a community of “new managers”. On the basis of 

historical achievements and the experience of the development of civilization, the rules 

of behavior of "rulers" in the past and "managers" - in the modern interpretation, as 

well as the ways and methods of translating state power into practice have been 

investigated. On the basis of the study of the patriarchal literature, special attention 

was paid to the legacy of the historical management of the Armenians in this area. 

Analyzed peculiarities of the methods and organizations of the full cycle of 

preparations of the state services. 

The importance of individual training and upbringing in the service of the 

ministry is undeniable - as a separate component of the whole cycle of preparations. In 

order to introduce new systems of creative education (training and upbringing) to 

ensure effective administrative management, representative orientations of cultural, 

legal and spiritual development of administrative services. The basic principles and 

approaches to the transition to a new level of management culture in all systems of 

government management are considered. 

At the theoretical level, the basic principles of organizations are observed, 

depriving the full cycle of training of employees, thus, as unity and multiplicity, 

superiority of training, progress of training, training, determination of right and 

responsibility, determination, existence. 

In this way, the price of centralized and decentralized training and re-preparation 

of staff for the systems of government management is considered and supplemented in 

many developed areas. 

Problematic approaches to considering career careers as rights, obligations, or 

discipline should be considered. 

In the process of providing pedagogical staff with the necessary knowledge and 

skills in the system of preparation of administrative services. 
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Scientific novelty  

1. Consideration of one of the most important issues that determine the 

competitiveness of the state today, the problem of recruiting new management 

personnel in the state (public) sector in the context of moral and legal norms of 

behavior of a member of society. 

2. Consideration of the development of moral and psychological "manifestations of 

legal consciousness", rules of behavior from the point of view of national and 

cultural characteristics. 

3. Research of historically grounded manners, methods and principles, accumulated 

knowledge of mankind in the development of civilization in the context of studying 

ancient and modern views on the exercise of power.  

4. Compliance with the rules of behavior of the holders of power, based on the logic of 

modern humanities, national traditions and religious teachings, from the point of 

view of world experience gained in the course of practical activities. 

Conclusion 

It is important to comprehensively compare the accumulated international 

experience of the process of professional training of civil servants. Such an analysis will 

help to predict the specifics of the development of the learning process of a person as a 

civil servant in modern conditions. 

Offers 

1.  The choice of the teaching staff for training civil servants should take place only 

among those persons who have not only deep theoretical knowledge, but also 

necessarily experience of working in government agencies. - an accurate idea of the 

trends of their development. 

2.  For civil servants who have undergone retraining and advanced training courses, it 

is necessary to establish legal consequences, which should be reflected in the 

promotion of a civil servant and an increase in his salary. 

3.  Eliminate joint training and retraining of civil servants holding different positions 

and at different levels, with different experience in the state apparet. 

4.  Provide a multicultural and multilingual community of research and teaching staff 

ready to work in a "qualitatively new" classroom. 

5.  In the current conditions, Armenia needs a centralized implementation of the entire 

cycle of training and retraining of civil servants, which will provide “single” 

responsibility for a complex process, as well as transparent assessment and moni-

toring of results. 
 

Keywords: public administration, reforms, public service, leader, head, behavior, 

knowledge, civil servant, community servant, professionalism, skill, code of 

conduct, decentralization, centralization, scientific-pedagogical staff, internatio-

nal experience, education, training, upbringing, rights, responsibilities, 

principle, method, experience, preparation cycle. 
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Տնտեսագիտության թեկնածու 
 
Հոդվածը ստացվել է՝ 04.03.2021, գրախոսվել է՝ 08.04.2021 

 
Ներածություն 

Ադամ Սմիթը գտնում էր, որ տնտեսությանը պետք է թույլ տալ գործել ինք-

նուրույն, կառավարության կողմից առանց որևէ միջամտության՝ օգտագործելով 

ազատ շուկայի ուժերը: Տնտեսությունը կարող է հարստություն ստեղծել և բարձ-

րացնել արդյունավետությունը շուկայական ուժերի կամ, ինչպես ընդունված է 

տնտեսագիտության մեջ, «անտեսանելի ձեռքի» միջոցով։ «Անտեսանելի ձեռքը» 

բնական երևույթ է, որը շուկան մղում է առաջ մրցակցության սուղ միջոցների 

պայմաններում։ Սմիթը համարում էր, որ մարդկային ցանկությունները անսահ-

մանափակ են, բայց դրանց բավարարող միջոցները՝ սահմանափակ, և մարդիկ 

կարող են մրցել միմյանց հետ, իսկ մրցունակության առկայությունն անհրա-

ժեշտ պայման է ազատ շուկայի համար: Կառավարության միջամտության դեպ-

քում մարդիկ կդադարեն մրցակցել, որն իր հերթին կբերի գների բարձրացման և 

որակի անկման: Նա պնդում էր, որ կառավարության ցանկացած միջամտու-

թյուն թուլացնում է տնտեսությունը։ Կառավարության միջամտությունը հանրա-

յին բարիքների՝ ճանապարհների և կամուրջների կամ ենթակառուցվածքների, 

տարբեր տարիքի մարդկանց համար կրթության, առողջապահության և բժշկա-

կան օգնության ապահովման գործում կարող է օգտակար լինել ապրուստ վաս-

տակելու համար, որը նաև կարող է արդյունավետ լինել: Բայց դա չի նշանակում, 

որ կառավարությունը պետք է գործի որպես ֆիրմա, որպեսզի առավելագույնի 

հասցնի իր շահույթը: Նա ցանկանում էր, որ հասարակության բոլոր խավերը, 

նույնիսկ ամենաաղքատ, օգտվեն ազատ շուկայական համակարգից: Կառավա-

րությունն ու պետությունը կարող են կարևոր դեր ունենալ պետական դպրոցների 

կառավարման գործում, քանի որ շատ երիտասարդ ուսանողներ գումար չունեն 

մասնավոր համալսարաններում սովորելու համար, բայց շատ կարևոր է իմա-

նալ ուսանողի ունակություններն ու տաղանդները և դրանցում ներդրումներ 

կատարել և՛ որպես մարդու, և՛ որպես աշխատուժի: Սմիթը գտնում էր, որ կա-

ռավարությունը պետք է հանգիստ թողնի տնտեսությանը և չմիջամտի ազատ 

շուկայի ու ազատ առևտրի բնական ազատությանը1: Կողմ չէր արտադրության և 

առևտրի ոլորտում որոշ արտադրողների ու առևտրականների կառավարության 

կողմից հատուկ արտոնություններ տրամադրելուն և կարծում էր, որ դա կստեղ-

ծի մի քանի հսկայական մենաշնորհներ, որոնք թշնամի կլինեն ազատ շուկային 

                                                            

1  Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, http://civilngo.com/adam-smith-1723-1790/ 

http://civilngo.com/adam-smith-1723-1790/
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և կոչնչացնեն շուկայական ուժերը, ինչպես նաև կբերեն շուկայի ձախողմանը։ 

Հասկանալի է, որ մենաշնորհի դեպքում գինը և աշխատավարձն ավելի բարձր 

են, քան ազատ շուկայում դրանց բնական դրույքաչափերը, և այս տարբերու-

թյան գոյության պատճառով տնտեսությունը չի աշխատում պատշաճ ձևով: Նրա 

գաղափարները դարձան տնտեսագիտության դասական դպրոցի հիմքը, և նա էլ 

պատմության մեջ մտավ որպես այսպես կոչված «տնտեսագիտության հայր»: 

Նրա «անտեսանելի ձեռքն» այսօր էլ շարունակում է հզոր ուժ մնալ, իսկ նրա 

ենթադրած «ազատ շուկան», չնայած դեռ լիովին չհասկացված, գուցե ավելի շատ 

բան է արել համաշխարհային կենսամակարդակի բարձրացման համար, քան 

պատմության ցանկացած այլ առանձին գաղափար:  

 

Կիրառված մեթոդներ 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսվարող սուբյեկտների 

գործունեության դրական միտումները հասկանալու համար շատ կարևոր է հե-

տևել շուկայավարման կանոններին, ըստ որոնց՝ համապատասխան գործիքա-

կազմերի կիրառումներով տնտեսական արդյունքները կարող են ձգտել առավե-

լագույնի: Ընդ որում՝ գործիքակազմերի համապատասխան ճիշտ օգտագործումը 

միկրոմակարդակում տալիս է դրական էֆեկտներ, որոնք էլ, ի վերջո, տնտեսա-

կան աճի նախահիմքեր են ստեղծում: Վերը նշվածը պատկերավոր դարձնելու 

նպատակով ստորև անդրադառնանք շուկայավարման հիմնական գործիքներին, 

որոնց համակողմանի օգտագործմամբ էլ տնտեսական օգուտներն ավելանում 

են1: 

 
Մարքեթինգ: Այս բնագավառում առանձնացվում են հետևյալ չափանիշները. 

 ապրանքների և ծառայությունների բազմազանությունը: Կազմակերպությունը 

շահագրգռված է անվանացանկի ընդլայնմամբ, որը կապահովի օպտիմալ 

շահութաբերություն: 

 Շուկայի մասնաբաժինը և մրցունակությունը: Կազմակերպության կարևորա-

գույն խնդիրը շուկայում նրա տեսակարար կշռի ավելացումն է: Անհրաժեշտ է 

սահմանել կազմակերպության՝ շուկայում ունեցած մասնաբաժնի փոփոխու-

թյան միտումները մրցակիցների համեմատությամբ: 

 Մարդկային ռեսուրսներ: Անհրաժեշտ է կադրային ներուժի կառավարման 

արդյունավետության և աշխատողների շահադրդման համակարգի լիարժեք 

վերլուծություն` համաձայն կազմակերպության ռազմավարական նպատակ-

ների: 

 Հաճախորդների սպասարկում նախքան վաճառքը և վաճառքից հետո: Ար-

դյունավետ սպասարկումը հնարավորություն է տալիս վաճառելու ավելի 

շատ ապրանք, պահպանելու չեզոքություն հաճախորդների հանդեպ, սահ-

մանելու բարձր գներ` ի հաշիվ սպասարկման բարձր որակի: 

                                                            

1 Шаповалов В. А., «Управление маркетингом и маркетинговый анализ», Ростов-на-Дону, 2008, с. 35. 
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 Արդյունավետ դիստրիբուցիա (մատակարարում), գովազդ և ապրանքների 

առաջխաղացում: Կառավարման կարևորագույն գործառույթներից են իրաց-

ման գովազդի և ապրանքների առաջխաղացման համախմբումը և արդյունա-

վետությունը:  

 Շուկայական ժողովրդագրական վիճակագրություն: Վերլուծությամբ հայտնի 

են դառնում շուկայի և սպառողների շահերի հետ կապված փոփոխությունների 

պատճառները: 

 Կազմակերպության բրենդ (առաջնորդի համբավ): Այն բնութագրվում է ոչ 

միայն արտադրանքի և ծառայությունների ճանաչվածությամբ, այլև որակի, 

կառավարման մակարդակի չափանիշներով (այդ թվում` կորպորատիվ), 

պատմությամբ և հեղինակությամբ, սպասարկման կուլտուրայով: 

Անշուշտ, կազմակերպության կապիտալացման մակարդակի բարձրացման 

կարևոր ցուցանիշ է կազմակերպության տնտեսական աճը: Յուրաքանչյուր 

ռազմավարության իրացման հնարավոր արդյունքներն անհրաժեշտ է ներկա-

յացնել ներտնտեսական պլանավորման միջոցով` բնութագրելով վճարունակու-

թյունը, գործունեության արդյունքները, ձեռնարկության գույքային և ֆինանսա-

կան վիճակը պլանավորվող ժամանակահատվածի վերջում: Յուրաքանչյուր 

ռազմավարական այլընտրանքի գծով պետք է կազմվեն հետևյալ բյուջեները 

(նախահաշիվները).  

 օգուտներ և վնասներ: Գալիք հաշվետվության նախագիծը օգուտների և 

վնասների վերաբերյալ պլանավորվող ժամանակամիջոցի համար, 

 պլանային հաշվեկշիռ: Հաշվետու ժամանակամիջոցի հաշվեկշռի նախագիծը 

պլանավորվող ժամանակամիջոցի վերջում,  

 դրամական միջոցների նախահաշիվ: Դրամարկղային վճարումների և մուտ-

քերի պլանը մնացորդների դուրսբերումով՝ ըստ պլանավորվող ժամանակա-

միջոցի ամիսների և տվյալների. դրամական միջոցների անբավարարության 

դեպքում կարգավորվում է վարկերի հաշվին, իսկ մնացորդների ավելցուկի 

առկայության ժամանակ` դեպոզիտների հաշվին1: 

Վերը ներկայացված շուկայավարման գործիքների օգտագործմամբ տնտես-

վարող սուբյեկտներն իրենց ստացվելիք շահույթը կարող են հասցնել առավելա-

գույնի, սակայն գործունեության մեծացման արդյունքում, շուկայում զբաղեցնե-

լով գերիշխող դիրք, նրանք կառաջացնեն ապրանքային անհավասարակշռում-

ներ՝ խոչընդոտելով արդարացի գնագոյացմանը: Հավելենք, որ XXI դ. աշխարհի 

գրեթե բոլոր երկրներում գերիշխում է շուկայական տնտեսական համակարգն 

իր օրենքներով, սակայն, տարբեր գործընթացներով պայմանավորված, ինքնա-

գործ տնտեսության մեջ պետական գործիքակազմերով կատարվում է միջա-

մտություն, որն արդեն արտապատկերում է խառը տնտեսության մոդելը, հե-

տևապես պետությունը, տնտեսական կյանքին անընդհատ միջամտելուց զատ, 

պետք է ծավալի նաև տնտեսական գործունեություն` հանձն առնելով սոցիալա-

                                                            

1  А. И. Алексеева, Ю. В. Васильев, А. В. Малеева, Л. И. Ушвицкий, «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», Москва, 2006, с. 82. 
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կան պատասխանատվություն, ինչի արդյունքում էլ արդարացի գնագոյացման 

հիմքեր կստեղծվեն: 

Տնտեսության զարգացմանը նպաստող տեսությունները հազարավոր են, 

որոնց հեղինակները մշտապես հերքում կամ հաստատում են միմյանց՝ ընդգծե-

լով սեփական անձի հեղինակությունը, սակայն այս ամենին բացառիկ հիմնա-

վորում է տվել տնտեսագիտության նեոդասական տեսության հիմնադիր Ալֆրեդ 

Մարշալը. «Երբ նոր հետազոտությունները ժամանակի ընթացքում գտնում են 

իրենց տեղը, իսկ նրանց քննադատական սրությունը վերանում է, պարզ է դառ-

նում, որ իրականում դրանք ամենևին էլ չեն խախտում գիտության զարգացման 

հաջորդականությունը: Նոր տեսություններն ընդամենը լրացնում են հինը, ընդ-

լայնում ու զարգացնում, երբեմն ճշգրտում, հաճախ տալիս այլ երանգավորում, 

նորովի կատարում շեշտադրումներ և հազվադեպ հերքում են դրանք»1: 

 

Հոդվածի նպատակադրումը 

Հաշվի առնելով, որ ցանկացած տնտեսական գործունեության հիմնական 

ուղենիշը շահույթ հետապնդելն է, այդ գործունեությունը տնտեսվարող սուբ-

յեկտների կողմից պետք է նշագծվի այնպես, որ արտադրատեսակների, ինչպես 

նաև մատուցվող ծառայությունների գները շուկայում լինեն հավասարակշռված, 

ողջամիտ, առաջարկով և պահանջարկով գնագոյացված: Տնտեսագիտական 

տարբեր հայացքների և ուսմունքների տեր հեղինակները այս առումով տարբեր 

պնդումներ ունեն, որովհետև նրանք հիմնականում հաշվի են առնում գնագո-

յացման այն մոդելը, որով գների կայունությունը պայմանավորվում է առանց 

պետական միջամտության: Ադամ Սմիթի տնտեսագիտական ուսմունքը մինչ 

օրս էլ մնում է արդիական, սակայն այն չպետք է դիտել խիստ դոգմատիկ, քանի 

որ մեր օրերում ապրանքների գների փոքր-ինչ շեղումները ուղեկցվում են պե-

տական միջամտությամբ, որի հասցեատերը մեր երկրում արդեն երկար տարի-

ներ ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժո-

ղովն է, որը և տնտեսական ապրանքների, մատուցվող ծառայությունների ար-

դարացի և հավասարակշռված գնագոյացման միակ ապավենն է: Վերը նշված 

մոդելի երերուն լինելը հիմք է տալիս պնդելու, որ մեր երկրում կարելի է ստեղծել 

Ազգային տնտեսական համակարգի մի մոդել, որտեղ ապրանքների արտադրու-

թյան և ծառայությունների մատուցման սեփականատեր կարող է դառնալ հենց 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ զերծ մնալով շուկայում 

գների անընդհատ հավասարակշռումներից՝ մասամբ հանդես գալով որպես 

մրցակցային կողմ:  

Ստորև ներկայացված գծապատկեր 1-ում փաստական տվյալներ են բերվել 

պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում հաշվառված պետական մաս-

նակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների թվաքանակի վերաբերյալ. 

                                                            

1 Маршалл А., «Принципы политической экономии», т. 1, Москва, 1983, с. 45. 
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Գծապատկեր 1. Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն-
ների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում (1998-2020 թթ.) 1 

 
Բերված տվյալները փաստում են, որ 1998-2020 թթ. տեղի է ունեցել 

պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների թվաքանա-

կի աստիճանական նվազում: 2020-ին 1998 թ. համեմատությամբ պետական 

մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների թիվը նվազել է 704-ով և 

կազմել 150: Վերջինս արդյունք է ինչպես ընկերությունների մասնավորեցման, 

այնպես էլ նրանց սնանկացման և լուծարման: Ինչպես հայտնի է, լուծարվող 

ընկերությունների մի մասը մասնավորեցման ներկայացված և գնորդների մոտ 

հետաքրքրություն չառաջացրած, մյուս մասն էլ չաշխատող, ֆինանսատնտե-

սական վատ ցուցանիշներ ունեցող և գործունեության հեռանկարներ չունեցող 

ընկերություններ են: Հետևապես տվյալ հիմնախնդիրներին պետք է տրվեն 

համապատասխան լուծումներ, ըստ այդմ էլ ստորև անդրադառնանք հնարավոր 

այն գործիքների կիրառմանը, որի արդյունքում անհրաժեշտություն կառաջանա 

արդյունավետ համագործակցել ՀՀ կառավարության հետ, այլ պարագաներում՝ 

առաջարկվում է պետությանը իր գործունեությունը ծավալել միայնակ: 

 

Հոդվածի գիտական արդյունքը 

 ՀՀ կառավարությունը, ներգրավվելով տնտեսական գործընթացներում, 

կարող է ստեղծել նաև ազգային թիվ 1 բրենդով մատակարարվող ապրանքներ և 

մատուցվող ծառայություններ, ինչը ապրանքային շուկայում կնպաստի գների 

հավասարակշռմանը: Ընդ որում՝ Ազգային տնտեսական համակարգ անհրա-

ժեշտ է ներդնել ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանում, այլև հանրապետության 

բոլոր մարզերում առանց բացառության: Հավելենք, որ դիտարկվող համակարգի 

կիրարկելիությունը հիմնավորված է ազգային տնտեսական գործունեության 

համապատասխան տարատեսակների միջոցով, որոնք և կարելի է դարձնել գործ: 

 

                                                            

1  ՀՀ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 1998-2020 թթ. գործունեության հաշվետվություն, 

https://www.stateproperty.am/page/48/p/?year=2019: 
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Առաջարկություններ 

 ՀՀ պետական, ինչպես նաև մասնավոր հողերի շահագործմամբ մշակել 

հացահատիկային կուլտուրաներ, որոնք մեր երկրում կնպաստեն պարենային 

անվտանգությանը և ինքնաբավ տնտեսության ստեղծմանը: 

 Խելացի գոմերի հիմնում, որը որակյալ մսամթերքների տեսականի կառա-

ջարկի ոչ միայն մեր համերկրացիներին, այլև դրանք կարտահանվեն այլ երկրներ: 

 Հայկական ապրանքանիշերով խմելու ջրի արտադրություն, այդ թվում՝ 

հանքային, որոնք պետք է ներկայացված լինեն ազգային դրոշմապիտակներով և 

հայաստանյան տեսարժան վայրերի նկարազարդումներով, որով ոչ միայն կընդ-

գծվի մեր երկրի հեղինակությունն արտերկրներում, այլև կարող են ավելանալ 

զբոսաշրջային հոսքերը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն: 

 Պետական բենզալցակայանների և գազալցակայանների հիմնում՝ ներ-

գրավելով մեր հարևան երկրների, մասնավորապես՝ Իրանի Իսլամական Հան-

րապետության տնտեսական ներուժը և հարուստ բնական ռեսուրսները: 

 Ազգային ապրանքանիշերով ըմպելի լիմոնադների արտադրություն: 

 Պետական գույքի արդյունավետ շահագործում, որը կարող է առաջացնել 

տնտեսական օգուտներ. խոսքը վերաբերում է ցանկացած գույքատեսակի, որի 

օգտագործումը վաճառելուց առավել ձեռնտու կարող է դիտվել: 

 Սևանա լճի շրջակայքի պետական հողամասերը դարձնել ընտանեկան 

հանգստի հանրային գոտիներ, եթե այդպիսիք դեռ կան, այլ դեպքերում համա-

գործակցել տվյալ տարածքների սեփականատերերի հետ՝ դրանով իսկ ակնկա-

լելով մեր համերկրացիների հանգստի պայմանների ստեղծում և զբոսաշրջային 

հոսքերի գեներացում հենց Գեղարքունիքի մարզում: 

 

Վերջաբան 

Այսպիսով, գալիս ենք այն եզրահանգման, որ Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում կարելի է ստեղծել մի այնպիսի Ազգային տնտեսական համակարգ, որ-

տեղ և իր ուրույն մասնակցությունը կարող է ունենալ հենց ՀՀ կառավարությունը, 

քանի որ, հանրապետությունով մեկ ամեն տարի այս կամ այն տնտեսական 

ծրագրի իրականացմանը սուբսիդիաներ տրամադրելուց զատ, այն կարող է 

դառնալ նաև տնտեսավարման ակտիվ կողմ՝ այդպիսով ուղղակիորեն մասնակ-

ցելով արտադրված ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների գնագոյացման 

հավասարակշռված և արդարացի լինելու գործընթացին: Պետություն և մաս-

նավոր հատված համագործակցությունը միմիայն ընդլայնելու է տնտեսական 

գործունեության տարածքը, որի արդյունքները երկար իրենց սպասել չեն տա: 

Արդյունքում կստեղծվի ազգային թիվ 1 բրենդը, որը և կդառնա այլ երկրների 

հետ տնտեսական համագործակցության մի նոր կամուրջ, որի ակնկալիքով էլ 

ձևավորվել և զարգացվել է տնտեսագիտական միտքը:  

 
Հոդվածի գիտական նորույթը 

Հոդվածում առաջարկվում է ՀՀ-ում ներդնել հեղինակի կողմից մշակված 

Ազգային տնտեսական համակարգի մոդել, որի գործարկման արդյունքում 
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երկիրը կունենա ազգային թիվ 1 բրենդով մատակարարվող որակյալ ապրանք-

ների և մատուցվող ծառայությունների մի համախումբ: Դրանք կբավարարեն 

ներքին պահանջարկը, կնպաստեն գների կայունությանը, պարենային անվտան-

գությանը և կապահովեն ապրանքների արտահանման դաշտը՝ ՀՀ կառավարու-

թյանը տնտեսապես կամրջելով աշխարհի տարբեր երկրների հետ: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 
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5. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, http://civilngo.com/adam-smith-1723-

1790/,  

 
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

(ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

 

ՌԱԶՄԻԿ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ 
տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Համառոտագիր։ Հոդվածում ներկայացվել են ՀՀ-ում շուկայական տնտեսու-

թյան զարգացման հնարավորությունները՝ պետական միջամտության համա-

տեքստում: Շեշտվել են շուկայավարման այն գործիքները, որոնց գործարկմամբ 

տնտեսվարող սուբյեկտները կստանան առավելագույն տնտեսական օգուտներ: 

Ընդգծվել են շուկայական տնտեսական գործունեության պայմաններում օգուտ-

ների և վնասների համամասնությունները՝ ցույց տալով ապագայի անելիքները: 

Առաջարկվել է ՀՀ կառավարությանը ներգրավվել տնտեսական պրոցեսներին՝ 

որպես տնտեսավարող սուբյեկտի՝ առաջադրելով արտադրվող ապրանքների և 

մատուցվող ծառայությունների փաստական օրինակները: Հղում է կատարվել 

նաև տնտեսագիտության հայր համարվող Ադամ Սմիթի տնտեսագիտական 

ուսմունքին, ըստ որի՝ տնտեսական պրոցեսների վերելքներն ու անկումները ի 

վերջո կարող են հավասարակշռվել առանց պետական միջամտության: Արտա-

https://www.stateproperty.am/page/48/p/?year=2019
http://civilngo.com/adam-smith-1723-1790/
http://civilngo.com/adam-smith-1723-1790/
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դրվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների գնագոյացման անընդ-

հատ հավասարակշռումներից և կարգավորումներից խուսափելու համար էլ 

տնտեսվարման ակտիվ կողմի նախաձեռնությունը տրվել է հենց պետությանը: 

Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությունը մեր երկրում անշուշտ 

կընդլայնի տնտեսական տարածքը, կավելանան տնտեսական օգուտները, որն 

էլ կուղեկցվի ազգային բրենդով մատակարարվող ապրանքներով և մատուցվող 

ծառայություններով: Հարկ է փաստել, որ դիտարկվող հոդվածում ներկայացված 

Ազգային տնտեսական համակարգի ստեղծումը և գործարկումը Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն այսօր պետք է ավելի, քան երբևէ, և այդ 

գաղափարի իրագործմամբ կստեղծվի նաև այլ երկրների հետ տնտեսական 

համագործակցության ևս մեկ հնարավորություն: 

Գիտական նորույթը: Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլու-

ծությունների արդյունքում հոդվածագիրը ձևակերպել է ստորև բերվող գիտա-

կան նորույթը։ 

ՀՀ կառավարությունը, ներգրավվելով տնտեսական գործընթացներում, կա-

րող է ստեղծել նաև «ազգային թիվ 1 բրենդ»-ով մատակարարվող ապրանքներ և 

մատուցվող ծառայություններ, որը ապրանքային շուկայում կնպաստի գների 

հավասարակշռմանը։ Ընդ որում, «Ազգային տնտեսական համակարգ» անհրա-

ժեշտ է ներդնել ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանում, այլև հանրապետության բո-

լոր մարզերում` առանց բացառության։ 

 

Բանալի բառեր. շուկայական տնտեսություն, զարգացում, պետական միջամտու-

թյուն, տնտեսական ազատություն, մրցակցություն, մենաշնորհներ, 

գնագոյացում, ազգային տնտեսական համակարգ: 

  

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РА) 

 

РАЗМИК ИСААКЯН 
Кандидат экономических наук  

 

Аннотация. В статье представлены возможности развития рыночной экономи-

ки в Республике Армения в контексте государственного вмешательства. Представ-

лены маркетинговые инструменты, от эксплуатации которых хозяйствующие 

субъекты получают максимальную экономическую выгоду. Подчеркиваются соот-

ношения прибылей и убытков в условиях рыночной экономической деятель-

ности, демонстрируя задачи, предусмотренные на будущее. Предложено вовлечь 

правительство Республики Армения в экономические процессы в качестве хо-

зяйствующего субъекта, представляя фактические примеры производимых товаров 

и оказываемых услуг. Представлена также экономическая теория Адама Смита, 

считающегося отцом современной экономики, согласно которой взлеты и падения 

экономических процессов могут в конечном итоге уравновеситься без вмеша-
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тельства государства. Во избежание постоянных балансировок и корректировок 

ценообразования производимых товаров и оказываемых услуг, инициатива актив-

ной стороны хозяйствования была отдана именно государству. Государственно-

частное партнерство несомненно расширит экономическое пространство в нашей 

стране, увеличатся экономические выгоды, что будет сопровождаться товарами и 

услугами, поставляемыми под национальным брендом. Следует отметить, что 

правительство Республики Армения сегодня как никогда нуждается в создании и 

применении Национальной экономической системы, представленной в рассматри-

ваемой в статье, и реализация этой идеи создаст еще одну возможность для эконо-

мического сотрудничества с другими странами. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований и анализов 

автором статьи была сформулирована нижеследующая научная новизна. 

Правительство Республики Армения, будучи вовлечено в экономические 

процессы, может внедрить Национальную экономическую систему и создать то-

вары и услуги, поставляемые под национальным брендом № 1, что поспособствует 

уравновешиванию цен на сырьевом рынке. При этом, Национальную экономическую 

систему необходимо внедрить не только в столице Ереване, но и во всех регионах 

Армении без исключения. 

 

Ключевые слова: рыночная экономика, развитие, государственное вмешательство, 

экономическая свобода, конкуренция, монополии, ценообразование, на-

циональная экономическая система. 

 

THE ROLE OF THE STATE IN MARKET ECONOMY DEVELOPMENT  

(CASE OF THE RA) 

 

RAZMIK ISAHAKYAN  
Ph.D. in Еconomics  

 

Abstract. Тhe opportunities for the development of market economy in the Republic 

of Armenia have been presented in the article in the context of state intervention. The 

marketing tools by application of which economic entities will gain the maximum 

economic benefits were highlighted. Proportions of gains and losses under the 

conditions of market economic activities have been emphasized, showing the actions to 

undertake in the future. It is proposed to involve Armenian government in economic 

processes as an economic entity, presenting factual examples of produced goods and 

provided services. The Economic theory by Adam Smith, who is considered the father 

of modern economics, has also been cited, according to which the ups and downs of 

economic processes can eventually be balanced without state intervention. Aiming to 

avoid constant balancing and adjustment of pricing of produced goods and provided 

services, the initiative of the active economic party has given to the state. Public-

private partnership will undoubtedly expand the economic space in our country, 
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economic benefits will increase, which will be accompanied by the supply of goods and 

services under the national brand. It should be stated that the Armenian government 

needs establishment and implementation of National Economic System today more 

than ever and the realization of this idea will create another opportunity for economic 

cooperation with other countries. 

Scientific novelty. As a result of conducted researches and analyses the author of 

the article formulated the below scientific novelty. 

The government of the Republic of Armenia, by being involved in economic 

processes, can create goods and services supplied under national brand No. 1, which 

will contribute to price balancing in the commodity market. Moreover, National 

Economic System needs to be introduced not only in capital Yerevan, but also in all 

regions of Armenia, without exception. 

 
Keywords: market economy, development, state intervention, economic freedom, 

competition, monopolies, pricing, national economic system. 
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 

«Ժողովածուի գիտական նորույթները» խորագրի տակ ամփոփված և ներ-
կայացված են ժողովածուում տեղ գտած հոդվածների գիտական նորույթները։ 
Իր նշանակությամբ այն նոր մշակույթ է, որը բացակայում է ինչպես հայաստան-
յան, այնպես էլ արտասահմանյան գիտական հանդեսներում և առաջին անգամ է 
կիրառվում գիտական հոդվածների ժողովածուների հրապարակման պրակտի-
կայում: Այն՝  
 ընթերցողներին կշահադրդի ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու ինչպես 

յուրաքանչյուր հոդված առանձին, այնպես էլ ժողովածուն ամբողջությամբ 
վերցրած, 

 հնարավորություն է տալիս իշխանության գործադիր մարմնի տարբեր օղակ-
ներին` 

1.  տեսնելու տվյալ ոլորտի թերություններն ու բացթողումները և կարճ ժամկե-
տում համապատասխան պատվերներ ձևակերպելու միջոցով վերացնելու 
դրանք, 

2.  էկոնոմիկայում առաջացած հիմնախնդիրներին համակարգային լուծում 
տալու համար, 

 գիտական ուղեցույց կհանդիսանա իշխանության օրենսդիր և գործադիր մար-
մինների տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների (նախարարու-
թյուններ, հանձնաժողովներ և այլ միավորներ) ձեռքին, 

 գիտական ուղեցույց կհանդիսանա գիտությամբ զբաղվելու ցանկություն 
ունեցողների (գիտաշխատողներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ), ինչպես նաև 
բուհերի դասախոսական անձնակազմի համար։ 
Գիտական նորույթները ստորև ներկայացված են ըստ գիտական ուղղու-

թյունների և ըստ ժողովածուում ունեցած տեղադրման հերթականության։ 
 

Ι. Մակրոտնտեսական հիմնախնդիրներ և ֆինանսներ 
 

1. «Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում 
Հոդվածի հեղինակն առանձնացրել է 20-րդ դարում «տնտեսական հրաշքներ» 

իրականացրած ավելի քան երկու տասնյակ պետություններից այն երկրների 
ամենակարևոր հիմնուղիներն ու գործիքակազմերը, որոնք առավել օգտակար ու 
արդյունավետ կարող են լինել Հայաստանի տնտեսության համար.  

1. Սինգապուրի «տնտեսական հրաշքից» արժանահիշատակ է հակակո-
ռուպցիոն գործողությունների լայնածավալ և արդյունավետ կազմակերպումը։ 

2. Ճապոնական «տնտեսական հրաշքից» (որը համեմատում են Ջորջ Մար-
շալի պլանի հետ) արժանահիշատակ են. 

2.1.  Ճապոնացիների աշխատասիրությունը և կարգապահությունը, ինչում 
էլ կայանում է ճապոնացիների ֆենոմենը, 
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2.2. ճապոնական մենեջմենթի ներդրումը, որի էությունն այն է, որ պետական 
և ազգային նպատակներին հասնելու համար ճապոնացին անձնական շահը 
զոհում է հանուն պետության և ազգի, 

2.3. որոշումների կայացման գործընթացի համաձայնեցման սկզբունքի ներ-
դրումը, երբ ընդունված որոշումը բխում է բոլորի շահերից, և դրա համար պա-
տասխանատվությունն ընկնում է ոչ թե մեկի, այլ բոլորի վրա, ինչը չի կարող 
հանգեցնել ընդվզումների ու սթրեսների, 

2.4. բնակչության խնայողությունների ուղղորդումը դեպի կապիտալի շու-
կաներ ներդրումների նպատակով` ակտիվացնելով բաժնեմասային ֆինանսա-
վորման մշակույթը, որի արդյունքում երկիրը արձանագրում է լրացուցիչ տնտե-
սական աճ։ Այդպես եղել է նաև Չիլիում։ 

3. Ինդոնեզիայի «տնտեսական հրաշքի» փորձից արժանահիշատակ է այն, 
որ երկրում արգելվել է չմշակված հանքաքարի արտահանումը, ինչը խթանել է 
ներդրումների ներհոսքը և շահադրդել է մեծ գումարներ ներդնելու վերամշակող 
գործարանների շինարարության մեջ։ 

4. Բնական ռեսուրսները սահմանադրորեն ընդմիշտ ժողովրդին ընդհա-
նուր սեփականության իրավունքով ամրագրելը, ինչպես եղել է Իսլանդիայում։ 

5. Հատուկ ուշադրություն է դարձվել հայրենասիրության, միասնականու-
թյան և թիմային ոգու բարձրացմանը, ինչպես եղել է Իսրայելում, և ինչում էլ 
կայանում է հրեաների ֆենոմենը։ 

6. Հատուկ ուշադրություն է դարձվել և խրախուսվել է թվայնացված տնտե-
սության զարգացմանը և ուսմանը, ինչպես եղել է Հարավային Կորեայում ու Չի-
նաստանում։ 

«Տնտեսական հրաշքների» վերոնշյալ առաջավոր փորձի վկայակոչմամբ 
հանդերձ՝ հոդվածագիրն արձանագրում է, որ հայ ազգային հավաքականությունը 
հնարավորություն կտա իրագործելու «տնտեսական հրաշք», եթե հաշվի առնվեն 
Հայաստանի առավելություններն ու թերությունները, քանի որ յուրաքանչյուր 
երկիր իր առանձնահատկություններն ունի, և միշտ չէ, որ այլ երկրների ձեռ-
նարկած միջոցառումները որևէ երկրում ճշգրտորեն կրկնելը հնարավոր է, կամ 
այն նույնքան արդյունավետ կլինի։ Բայց արտերկրյա առաջավոր փորձի օգտա-
գործումը, անկասկած, տնտեսության մեջ դրական տեղաշարժեր արձանագրելու 
առումով շատ արդյունավետ կարող է լինել։ Ուստի մեծ է հավանականությունը, 
որ նշված առաջարկությունների հաշվառումը կամ գործարկումը դրական տե-
ղաշարժեր կառաջացնեն Հայաստանի տնտեսությունում։  
 Հայ ազգն ունի իրեն բնորոշ արժեհամակարգ (մենթալիտետ), պրպտուն 

մտքի տեր, ստեղծագործ մտածողությամբ որդիներ և դուստրեր, բավականին 
արտաքին ներուժ (Սփյուռք)։ Մեզ պետք է չէ դառնալ ո՛չ նոր Սինգապուր, ո՛չ 
Նոր Ճապոնիա, ո՛չ Նոր Իսրայել։ Մեզ պետք է դառնալ Նոր Հայաստան` 
առավել արդիական, ազատ ու հզոր։ 

 2-րդ գիտական նորույթը, որ առաջարկում է հոդվածագիրը, այն է, որ պե-
տությունները տնտեսություններն առողջացնելու և ազգաբնակչության վի-
ճակը բարելավելու գործընթացներում բանկային գործիքները պետք է փո-
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խարինեն այլ գործիքներով, որպեսզի նվազագույն ծախսերով ստանան 
առավելագույն արդյունք։ Իսկ որպես «այլ գործիքներ» առաջարկում է օգտա-
գործել ու գործածել գանձապետական համակարգին տիպական և բնորոշ գոր-
ծիքներ։ Ինչո՞ւ, որովհետև, օրինակ, Հայաստանում գանձապետական համա-
կարգն իր գոյության 25-ամյա գործունեության ընթացքում ցույց է տվել իր կեն-
սունակությունը և պետականամետությունն այն առումով, որ այս համակարգն 
իր ներդրման օրվանից սկսած երբեք պետության փողը միջոց չի դարձրել 
փող աշխատելու համար, այսինքն` գանձապետական համակարգում, ի 
տարբերություն բանկայինի, երբեք պետական փողը (փ) չի վերածվել փ1-ի 
(փ1=փ+∆փ): 

 Գանձապետական համակարգի այլ գործիքների, այսինքն՝ խնդրի լուծման 
հասցեատերեր են առաջարկվում՝ 
1. Համաշխարհային բանկի հայաստանյան ներկայացուցչությունը (որը ժա-

մանակին Հայաստանում ներդրեց գանձապետական համակարգը),  
2. Հայաստանի գանձապետական համակարգի, Հայաստանի տեսաբան և 

պրակտիկ տնտեսագետների, ՀՀ կենտրոնական բանկի, ՀՀ մասնավոր բանկերի, 
գործարարների ներկայացուցիչներից կազմված մասնագիտական հանձնաժո-
ղովը։ 

Վերոնշյալ ներկայացուցչական մասնագիտական հանձնաժողովը ՀՀ կառա-
վարության անդամի (հանձին ֆինանսների նախարարի) նախագահությամբ, հե-
ղինակի համոզմամբ, ի զորու կլինի լուծելու այս խնդրահարույց հարցը և հետա-
գայում առաջարկելու նաև այլ երկրների։ 

Մի խոսքով՝ այս գիտական նորույթը, հեղինակի համոզմամբ, հնարավորու-
թյուն է՝ հասկանալու համար՝ 
 թե երկրի տնտեսությունում ինչը պետք է փոխել, ինչպես և ում միջոցով, 
 թե ովքեր են մտահոգված երկրի տնտեսական խնդիրների լուծմամբ, 
 որ եկել է առավել արդյունավետ ու բարձր արտադրողականությամբ աշխա-

տելու ժամանակը, քանի որ հետվիրուսային շրջանում մրցակցությունը բո-
լոր ոլորտներում լինելու է առավել դաժան, 

 որ միասնականությունն ու միմյանց աշխատանքի նկատմամբ փոխադարձ 
հարգանքն է երկրի, ազգի ու պետականության խնդիրների լուծման բանալին, 

 այս մոտեցումը կօգնի, որ Հայաստանը վիրուսային շրջանից դուրս գա «նոր 
աշխարհի» իրողություններին ավելի պատրաստված ինքնաբավ դառնալու 
միջոցով։ 

 

2. Հարկային քաղաքականության առաջնությունները հարկային եկամուտների 
ավելացման և պետական պարտքի կրճատման գործում 

Հոդվածի հեղինակների գիտական նորույթն այն է, որ նրանք տնտեսաչա-
փական մեթոդաբանության հիման վրա գնահատել են տնտեսական աճի դերը 
հարկային եկամուտների ավելացման գործում նկարագրող (հարկային բոյանսի) 
գործակիցը կարճաժամկետ հատվածում և հիմնավորել են հարկային քաղաքա-
կանության առաջնահերթությունները՝ ավելի բարձր հարկային եկամուտներ 
ապահովելու նպատակով։ Հեղինակները հետազոտությունների արդյունքում 



 356 

պարզել են, որ Հայաստանի հարկային համակարգը չի համարվում բոյանտ և 
մատնանշել են հարկային քաղաքականության առաջնայնությունները։ Հարկային 
համակարգի (հարկային եկամուտների) բոյանսի գնահատված գործակիցը կազ-
մում է 0.746, ինչը նշանակում է, որ արտադրության իրական ծավալի 1 %-ով 
աճը կարող է հանգեցնել իրական հարկային եկամուտների աճին 0.746 %-ով։ 
Շահութահարկի և ակցիզային հարկի գնահատված գործակիցների արժեքները 
մեկից ավելի են, իսկ եկամտային հարկի և ԱԱՀ-ի գործակիցների արժեքները 
փաստել են այն բանի մասին, որ վերջիններս բոյանտ չեն։ Գործակցի ամենա-
ցածր արժեքը արձանագրվել է ԱԱՀ-ի կտրվածքով, իսկ շահութահարկը զգայուն 
է տնտեսական անկման հանդեպ։ Հետևաբար ավելի բարձր հարկային եկա-
մուտներ ապահովելու տեսանկյունից հարկային քաղաքականության առաջնա-
հերթությունները պետք է լինեն հարկային համակարգի երկու հիմնական 
հարկատեսակների՝ ԱԱՀ-ի և եկամտային հարկի բոյանսի գործակիցների բարձ-
րացումը, ինչն էլ իր հերթին հնարավորության կտա բարձրացնել հարկային 
եկամուտների հարկային բոյանսի գործակիցը։  
 

3. Այլընտրանքային ներդրումներին խոչընդոտող գործոնները Հայաստանում 
Վերոնշյալ հոդվածի գիտական նորույթն այն է, որ այլընտրանքային ներ-

դրումներն իրենց արդյունքներին կհասնեն, եթե Հայաստանի ներդրումային մի-
ջավայրը բարենպաստ լինի խոշոր ներդրողների համար։ Մասնավորապես՝ Հա-
յաստանը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում գինեգործության համար, և այլ-
ընտրանքային ներդրումը գինեգործության ոլորտում կարող է ներդրողներին 
ապահովել բավականին մեծ եկամտաբերություն։ 
 

4. Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացման արդիականությունն ու 
ներուժը գիտելիքի և ինովացիաների համատեքստում 

Հոդվածագրի գիտական նորույթն այն է, որ վերլուծված համաթվերի և 
ենթահամաթվերի ու այլ ցուցանիշների հիման վրա գնահատվել է Հայաստանի 
ինովացիոն իրավիճակը և ներուժը, ինչի հիման վրա մշակվել է յուրովի մոտե-
ցում՝ հիերարխիկ մոդել, որը թիվ 2 գծապատկերում ներկայացված է բուրգի տես-
քով, որում ուղենշվում են նոր տեխնոլոգիական իրականության մեջ ինովացիոն 
գաղափարի շարժը՝ ծնունդից մինչև առևտրայնացում։ Բուրգում առանձնացված 
են 4 մակարդակներ՝ անհրաժեշտ գործոններ և պայմաններ, ռեսուրսների առ-
կայություն, կատարողական արդյունք և առևտրայնացում, որոնց հետևելու դեպ-
քում կապահովենք գիտություն-տնտեսություն կապը, ինչի հետևանքով էլ գենե-
րացված նորարարական, գիտական, ինժեներական կարողություններն արդյու-
նավետ կերպով կառևտրայնացվեն։ 
 

5. Տնտեսության ճգնաժամային կառավարման ինստիտուցիոնալ հիմքերը 
Հոդվածի հեղինակն առանձնացրել չորս գիտական նորույթ, որոնց էությու-

նը հետևյալն է. 
 համաշխարհային փորձը հաշվի առնելով՝ առաջարկվել է մշակել և օրենս-

դրորեն ամրագրել ոլորտային հակաճգնաժամային կառավարման պատ-
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րաստի ռազմավարություններ` հաշվի առնելով կոնկրետ ոլորտին սպառնա-
ցող ռիսկերը և վտանգները։ 

 Մշակվել է հակաճգնաժամային կառավարման վաղ ախտորոշման, հրատա-
պության, համարժեքության, հասցեականության, համամասնակցության և 
ժամանակավորության սկզբունքների համակարգ, որը հնարավորություն է 
տալիս ապահովել ճգնաժամային կառավարման և պետական միջոցների 
ծախսման առավելագույն արդյունավետություն։ 

 Գնահատվել են իրավական, ֆինանսական, իրական հատվածի և սոցիալա-
կան կարգավորման ոլորտներին ուղղված միջոցառումների առանձնահատ-
կությունները, և տրվել է դրանց առաջնահերթության գնահատականը։ 

 Առաջարկվել է ներդնել տնտեսության մշտադիտարկման համակարգ, որը 
թույլ է տալիս կանխատեսել կոնկրետ ոլորտում ճգնաժամի ի հայտ գալու 
հավանականությունը և գործարկել համապատասխան ոլորտային ճգնաժա-
մային կառավարման ռազմավարությունը։ 

 

6. Ուղղակի հարկերի գծով փոփոխություններն ու դրանց դինամիկան 
Հայաստանում 

Վերլուծությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել 
են ուղղակի հարկերի հաշվարկման օրենսդրական և մեթոդաբանական առկա 
թերություններն ու բացթողումները, որոնց վերացմանն էլ ուղղված են ստորև 
ներկայացված գիտական նորույթները, որոնց գործարկումը էական դեր կարող է 
ունենալ Հայաստանի հարկային քաղաքականության կատարելագործման գոր-
ծում. 

1. անուղղակի և ուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը հօգուտ երկրորդի 
փոփոխելը։ Բանն այն է, որ որքան բարձր է լինում անուղղակի հարկերի մաս-
նաբաժինը, այնքան քիչ ուշադրություն է դարձվում հարկման արդարության 
սկզբունքը պահպանելուն, քանի որ անուղղակի հարկերը ներառվում են ապ-
րանքների և ծառայությունների գների մեջ՝ հարկային բեռն ուղղելով սպառող-
ներին, որոնց գերակշիռ մասն ազգաբնակչությունն է։ 

2. Այս համատեքստում առաջարկվում է նաև մինչև 30 %-ի հասցնել հար-
կեր/ՀՆԱ տոկոսային հարաբերակցության ցուցանիշը, որը միշտ եղել է պետա-
կան գանձարանի համալրման հիմնական ուղենիշերից մեկը։ Ուստի առաջարկ-
վում է այն դիտարկել նաև որպես մակրոտնտեսական ցուցանիշ։ 

3. Առաջարկվում է նաև եկամտային հարկի հաշվարկման մոտեցումների 
հիմքում դնել ռեզիդենտի ոչ թե անձնական, այլ ընտանիքի բոլոր անդամների 
եկամուտները, իսկ շահութահարկի դրույքաչափերը տարբերակել ըստ շահու-
թաբերության մակարդակների։ 
 

7. Ուղղակի և անուղղակի հարկերի արդյունավետ հարաբերակցության 
մեխանիզմները ՀՀ-ում 

Հոդվածում կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների 
արդյունքում ստացվել են տեսական, մեթոդական և գործնական մի շարք ար-
դյունքներ, որոնցից հիմնականները կայանում են հետևյալում՝ 
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1. Ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը մտահոգիչ է ՀՀ-ում, 
քանի որ անուղղակի հարկերի գերակշռումը ուղղակի հարկերի նկատմամբ 
ցույց է տալիս հարկային վարչարարության ցածր մակարդակն   ու ստվե-
րային տնտեսության ծավալները։  

2. Ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը կարող է զսպել ամ-
բողջական պահանջարկը՝ հանգեցնելով ապրանքների և ծառայությունների 
անհամեմատ բարձր գների սահմանման, որն էլ բացասաբար կազդի հասա-
րակության բարեկեցության վրա:

 
8. Թվայնացումը ազգային անվտանգության համատեքստում 

Հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում հոդվածա-
գիրը մշակել և ձևակերպել է հետևյալ գիտական նորույթը, որի էությունն այն է, 
որ մշակվել է թվայնացման համար պատճառահետևանքային կապ դրսևորող մի 
մոդել (գծապատկեր 2), որտեղ ներկայացված են թվային տեխնոլոգիաների 
ներդրման դեպքում առաջացած պայմանները, օգուտները և ռիսկերը։ Ըստ այդ 
մոդելի՝ թվային տեխնոլոգիաների ներդրում հնարավոր է որոշակի չափանիշ-
ներին (մատչելիություն, թողունակություն, հասանելիություն և հուսալիություն) 
համապատասխան ինտերնետի առկայության դեպքում, ինչի արդյունքում 
կունենանք հնարավոր օգուտներ` դիվիդենտներ (ներառականություն, արդյու-
նավետություն և նորարարություն), տնտեսության ինչպես ինտենսիվ, այնպես էլ 
էքստենսիվ զարգացման դեպքում։ Ըստ ներկայացված մոդելի՝ թվայնացման 
օգուտներն իրագործելի են միայն թվայնացման պատշաճ ռազմավարության 
առկայության և իրագործման պայմաններում։ 

 

ΙΙ. Տնտեսության իրական հատվածի հիմնախնդիրներ 
 

1. Տնտեսության ինովացիոն զարգացման խթանման ուղիները Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

Ակնհայտ է, որ ժամանակակից տեղեկատվական հասարակությունը հիմն-
ված է բարձր տեխնոլոգիաների ներմուծման վրա, ինչն արմատապես վերափո-
խում է ազգային մշակույթն ու հասարակության անդամներին։ Բարձր տեխնոլո-
գիաների զարգացումը ձեռք է բերում համակարգային բնույթ, իսկ տնտեսության 
ինովացիոն զարգացման խթանումը ենթադրում է գիտական և տեխնոլոգիական 
մշակումների գործընթացի արդյունավետ կառավարում, ինչը պայմանավորված 
է գիտության նորարարության և գիտական մշակումների առևտրայնացման 
ոլորտներում արհեստավարժ կառավարչական կադրերի առկայությամբ։ 

Հոդվածի գիտական նորույթն այն է, որ ՀՀ օրինակով քննարկվել են ինովա-
ցիոն միջավայրի բարելավման հիմնահարցերը, և մշակվել են գիտության, բիզ-
նեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացման միջոցով ինովացիոն 
գործունեության արդյունավետության բարձրացման որոշակի մեխանիզմներ։ 
Մասնավորապես՝ առաջարկվել է գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգոր-
ծակցության կազմակերպման նոր մոտեցում, որի շրջանակներում համագոր-
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ծակցային ծրագրերը նպատակահարմար է իրագործել տրամաբանորեն միմյանց 
հաջորդող հետևյալ փուլերով. ակադեմիական կրթության կազմակերպում, 
պրակտիկ ուսուցման կազմակերպում, պատվերների մշակում, ընկերություննե-
րում ինովացիոն մշակումների ներդրում, ծրագրի մասնակիցների միջև մշտա-
կան հետադարձ կապի ապահովում։ 
 

2. Նորարարությունը որպես ագրարային ոլորտի ինտենսիվ զարգացման ուղի 
Հոդվածում հետազոտվել են ՀՀ ագրարային ոլորտի նորարարությունների 

(այն հանդիսանում է կազմակերպության մրցունակության ապահովման, կա-
րևորագույն ռազմավարական տարր) զարգացման հիմնախնդիրները, գնահատ-
վել է ոլորտի նորարարական ներուժը, և առաջարկություններ են արվել այդ 
հիմնախնդիրների լուծման ուղիների վերաբերյալ, որոնց համատեքստում ձևա-
կերպվել են ստորև բերվող երկու գիտական նորույթները. 

1. բացահայտվել են նորարարությունների զարգացման առանցքային խոչ-
ընդոտները (ֆինանսական, օրենսդրական դաշտի անկատարություն, ոլորտի 
թերի պետական կարգավորում, տեղեկատվության և խորհրդատվության պա-
կաս, համապատասխան հմտություններին չտիրապետելը),  

2. առաջարկվել են ՀՀ գյուղատնտեսության համար աշխարհում կիրառվող 
լավագույն նորարարությունները (մոլախոտերի վերացումը էլեկտրական զարկ-
երակով, «Դաշտերի վերլուծիչ» ռոբոտային համակարգ՝ նախատեսված ճշգրիտ 
պարարտացման և ոռոգման համար, բլոկչեյնի վրա հիմնված առևտրային հար-
թակներ՝ նախատեսված գյուղատնտեսական ապրանքների գնորդների և վաճա-
ռողների համար, եղանակային կանխատեսումների էլեկտրոնային համակարգ, 
ուղղահայաց գյուղատնտեսություն): 
 

3. Թվայնացումը որպես ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման նախապայման 
Այս համատեքստում հոդվածագրի կողմից ձևակերպված գիտական նորույ-

թը կայանում է նրանում, որ ՀՀ գյուղատնտեսությունում թվայնացման ուղղու-
թյամբ իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղ-
ղությամբ անհրաժեշտ է ապահովել համագործակցության միջավայր` բոլոր շա-
հագրգիռ անձանց մասնակցությամբ, բարձրացնել գյուղացիական տնտեսու-
թյունների տեղեկացվածության մակարդակը և հմտությունները նորագույն 
տեխնոլոգիաների նկատմամբ, մշակել և իրագործել պետական աջակցության 
ծրագրեր թվային գյուղատնտեսության ուղղությամբ, մշակել հեռախոսային հա-
վելվածներ, որոնք թույլ կտան ֆերմերներին հետևել գյուղատնտեսական աշխա-
տանքների ընթացքին։ 
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ΙΙΙ. Ծառայությունների ոլորտի զարգացում և  

սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնախնդիրներ 
 

1. Գիտության ոլորտի ֆինանսավորման արդյունավետ կառավարման 
ուղիները ՀՀ-ում 

Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում 
հոդվածագիրները ներկայացրել են ստորև կետերով բերվող գիտական նորույթը. 
 ՀՀ գիտության ֆինանսավորման կառավարման արդյունավետության հիմնա-

կան ցուցանիշների վերլուծության միջոցով բացահայտվել են դրանց թերաց-
ման պատճառները, և մշակվել են գիտության ֆինանսավորման կառա-
վարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված քայլեր, 

 հաշվարկների միջոցով հիմնավորվել է գիտության ոլորտի արդյունավետ 
գործունեության համար ֆինանսավորման նվագագույն չափը, 

 մշակվել և ներկայացվել է հայկական գիտական արդյունքների միջազգայ-
նացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր, 

 առաջարկվել է գիտություն-պետություն արդյունավետ համագործակցության 
մոդել, ինչպես նաև գիտության արդյունավետ կառավարման արդիական մոդել, 
որը ներառում է հիմնարար և կիրառական գիտությունների կառավարումը, 
կիրառական գիտությունների արդյունքների առևտրայնացման և տեխնոլո-
գիաների տրանսֆերի հնարավորությունը։ 

 

2. Հայաստանում տեխնոլոգիական գերազանցության կառավարման 
համակարգի արդյունավետության մասին 

Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում 
հոդվածագիրների բերած գիտական նորույթն այն է, որ՝ 
 մշակվել և առաջարկվել է գործիքակազմ, որը կարելի է կիրառել գիտության 

և տեխնոլոգիական գերազանցության կառավարման համակարգի արդյու-
նավետության բարձրացման նպատակով, 

 առաջարկվել է վերոգրյալ գործիքակազմի կիրառման մեթոդաբանություն, 
որն ապահովում է տեխնոլոգիական գերազանցության առանցքային ոլորտ-
ների հավասարակշռված զարգացում, 

 մշակվել և առաջարկվել է հավասարակշռված չափորոշիչների համակարգ, 
որը հնարավորություն է տալիս տեխնոլոգիական գերազանցության արդյու-
նավետության բարձրացումը ապահովել տաղանդների, ժամանակակից գի-
տելիքների և նոր տեխնոլոգիաների անընդհատ գեներացմամբ։ 

 

3. ՀՀ աշխատանքային միգրացիայի հիմնախնդիրները 
Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում 

հոդվածագիրը ՀՀ աշխատանքի շուկայում լարված իրավիճակը մեղմելու նպա-
տակով անհրաժեշտ է համարել հակաճգնաժամային հետևյալ միջոցառումները, 
որոնք էլ հոդվածի գիտական նորույթն են.  
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ա) խրախուսել լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծումը, պահպանել և աջակցել 
տնտեսապես կենսունակ աշխատատեղերը, զարգացնել ժամանակավոր 
զբաղվածությունը,  

բ)  նպաստել աշխատունակ տարիքի բնակչության միգրացիային երկրից դուրս 
աշխատելու համար աշխատանքային միգրանտների պաշտպանության և 
աշխատանքային միգրացիայի ծախսերի նվազեցման հաշվին,  

գ)  նպաստել շարունակական կրթության համակարգի կազմակերպմանը,  
դ) ընդլայնել երկարաժամկետ վերաֆինանսավորման մասշտաբը։ 
 

4. Քաղաքացիական հասարակության դերը տնտեսության ինովացիոն 
զարգացման գործընթացում 

Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում 
հոդվածագիրները ձևակերպել են ստորև բերված գիտական նորույթները, որոնք 
վերաբերում են ինովացիոն գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
մեխանիզմներին.  
 քաղաքացիական հասարակությանն անդամակցող կառույցների, պետության 

և քաղաքացիների միջև արդյունավետ երկխոսության և համագործակցու-
թյան հիմքերի ձևավորում և ամրապնդում, 

 ինովացիոն և ներդրումային բարենպաստ միջավայրերի զարգացման խթա-
նում, 

 գիտության, բիզնեսի և պետության փոխգործակցության ակտիվացման նպա-
տակով համապատասխան մեխանիզմերի մշակում և կիրառում, 

  բաժնետիրական ընկերությունների՝ որպես քաղաքացիական հասարակու-
թյան կարևորագույն կառույցներից մեկի դերի վերաարժևորում և տնտեսու-
թյան ինովացիոն զարգացման գործընթացում նրանց ակտիվ ներգրավում, 

 հասարակության առջև ծառացած կարևորագույն մարտահրավերների հաղ-
թահարման գործընթացին բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների մաս-
նակցության ակտիվության խթանում,  

 պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների վերակազ-
մակերպում և վերապրոֆիլավորում՝ տնտեսության ինովացիոն զարգացման 
շեշտադրմամբ, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության իրա-
կանացման գործընթացի խթանում։ 

 

ΙV. Տեսական հետազոտություններ և  

տնտեսագիտական մտքի պատմություն 
 

1. Դիտողություններ մարդկային կապիտալի շուրջ 
Կատարված ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքում 

հոդվածագիրը նորույթը ձևակերպել է հետևյալ կերպ. այն «փորձ է՝ վերլուծելու և 
ընդհանրացնելու տնտեսագետների աշխատանքները հանրապետության հա-
մար այնքան կարևոր մարդկային կապիտալի մի քանի կողմերի մասին»։ 
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2. Ազգային տնտեսություն. նորոգության ուրվագծերում 
Կատարված հետազոտությունների արդյունքում հոդվածագիրները գիտա-

կան նորույթը ձևակերպել են հետևյալ կերպ. առաջին անգամ փորձ է արվում 
վերլուծելու և ընդհանրացնելու արծարծված հարցերի վերաբերյալ հայ տնտե-
սագետների աշխատանքները։ 
 

3. Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստության և  
դրա չափման հիմնախնդրի շուրջ 

Կատարված հետազոտությունների և վերլուծությունների համատեքստում 
հոդվածագիրները ձևակերպել են ստորև բերվող 3 գիտական նորույթները.  
1. ներկայացված է երկրի ՀՆԱ-ի՝ որպես մակրոտնտեսական հիմնական ցու-

ցանիշի և ազգային հարստության ցուցանիշի կապը և տարբերությունը, 
2. երկրի ազգային հարստությունը դիտարկվում է որպես տնտեսության կա-

պիտալացման հիմնական ցուցիչ, 
3. հիմնավորվում է, որ երկրի ՀՆԱ-ի հաշվարկման ժամանակ առավել մեծ տեղ 

պետք է հատկացվի կուտակման նորմային։ 
 

4. Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստության և բնակչության 
եկամուտների ձևավորման և բաշխման փոխառնչությունները 

Կատարված հետազոտությունների և վերլուծությունների արդյունքում հոդ-
վածագիրները բնակչության եկամուտների ձևավորման ու բաշխման արդարացի 
համակարգի ներդրման համար կարևորել են հարկագանձումը և գույքային 
հարկերի ներդրումը, որոնք նույնպես դիտարկվել է հետազոտության շրջանա-
կում։ Գիտական նորույթները. 
1.  բացահայտվել է ազգային հարստության և բնակչության եկամուտների միջև  

փոխադարձ կապը և փոխկապակցվածությունը: 
2.  Ներկայացվել և գնահատվել է 1980-ական թվականների վերջի և ՀՀ երրորդ 

հանրապետության բնակչության ըստ եկամուտների բաշխվածությունը և 
ցույց է տրվել, որ երրորդ հանրապետությունում շուրջ երկու անգամ նվազել է 
միջին խավի տեսակարար կշիռը։ 

3.  Ցույց է տրվել, որ պատմականորեն կարճ ժամանակահատվածում (10 տարվա 
ընթացքում) հնարավոր է իրականացնել ազգային հարստության այնպիսի 
բաշխում (հիմնականում աշխատավարձի ողջամիտ բաշխման միջոցով), որը 
հնարավորություն կտա էականորեն նվազեցնել ցածր եկամուտներ ունեցող 
բնակչության բաժինը` համապատասխանաբար ավելացնելով մյուս խմբերի 
մեջ մտնող բնակչության բաժինը։ 

4.  Առաջարկվում է իրականացնել ազգային հարստության ձևավորման և բաշխ-
ման համամասնությունների վերաբերյալ հետազոտություն՝ յուրաքանչյուր 
փուլի համար աոաջադրելով համապատասխան նպատակներ։ 

 

5. Բաշխման հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները 
Կատարված հետազոտությունների և վերլուծությունների համատեքստում 

հոդվածագիրները ձևակերպել են ստորև բերվող գիտական նորույթը, որով կա-
րևորվել են բաշխման նոր համակարգի ձևավորմանն ուղված նոր քաղաքակա-
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նության մշակումը, որի կենտրոնում պետք է լինեն քաղաքացու, մարդ-անհատի, 
հասարակության շահերը: Պետք է սահմանել հասարակական արդյունքի բաշխ-
ման նոր մոտեցումներ` հաշվի առնելով հանրության վաղուց գոյություն ունեցող 
չիրականացված պահանջմունքները, հասարակության տարբեր խավերի, խմբե-
րի շահերը, ինչպես նաև վերը թվարկված հրատապ լուծում պահանջող խնդիր-
ները: Նոր քաղաքականության իրականացման կարևոր գրավականներից է 
պետության նկատմամբ վստահության և հավատի վերականգնումը։  
 

6. Հանրային ծառայողների պատրաստման սկզբունքների տեսություն 
Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում 

հոդվածագիրը ձևակերպել է ստորև բերվող չորս գիտական նորույթները. 
1. այսօր պետության մրցունակությունը որոշող կարևորագույն խնդիրներից 

մեկի՝ պետական (հանրային) հատվածում նոր մտածողությամբ կառավարող 
կադրերի ձևավորման խնդրի կարևորումը հասարակության անդամների 
վարվելակերպի (վարքի) բարոյական և իրավական նորմերի պարտադիր 
առկայության համատեքստում, 

2. բարոյահոգեբանական և իրավագիտակցության դրսևորումների և վարքակա-
նոնների մշակման կարևորումը ազգամշակութային առանձնահատկություն-
ներով, 

3. քաղաքակրթության զարգացման պատմական՝ մարդկության կողմից կու-
տակված բազմաթիվ վարքականոնների, մեթոդների ու սկզբունքների ուսում-
նասիրության իրականացումը իշխանության գործադրման վերաբերյալ ան-
տիկ և ներկայիս փաստագրությունների դիտարկման համատեքստում, 

4. իշխանությունը կրողների վարքականոնների դիտարկումը ժամանակակից 
հումանիտար գիտությունների, ազգային ավանդույթների և կրոնական ուս-
մունքների տրամաբանությամբ, գործնական կյանքում կառավարչական գոր-
ծունեության ընթացքում ձեռք բերված համաշխարհային փորձի տեսանկյու-
նից։ 

 

7. Պետության դերը շուկայական տնտեսության զարգացման գործում 
Հայաստանի Հանրապետությունում 

Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում 
հոդվածագիրը ձևակերպել է ստորև բերվող գիտական նորույթը. 

ՀՀ կառավարությունը, ներգրավվելով տնտեսական գործընթացներում, կա-
րող է ներդնել Ազգային տնտեսական համակարգ և ստեղծել ազգային թիվ 1 բրեն-
դով մատակարարվող ապրանքներ ու մատուցվող ծառայություններ, ինչը ապ-
րանքային շուկայում կնպաստի գների հավասարակշռմանը։ Ընդ որում՝ Ազգային 
տնտեսական համակարգ անհրաժեշտ է ներդնել ոչ միայն մայրաքաղաք Երևա-
նում, այլև հանրապետության բոլոր մարզերում` առանց բացառության։  
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ВЛАДИМИР АРУТЮНЯН 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА СБОРНИКА 
 

Научная новизна статей сборника обобщена и представлена под заголовком 
«Научная новизна сборника». По своей значимости это новая культура, которая 
отсутствует как в армянских, так и в зарубежных научных журналах, и которая 
впервые применяется в издательской практике сборников научных статей. Это: 
 сподвигнет читателей более детально изучить как каждую статью в отдельности, 

так и сборника в целом, 
 предоставляет возможность различным звеньям исполнительной власти: 

1) увидеть недостатки и упущения данной отрасли и устранить их в короткие 
сроки посредством оформления соответствующих заказов, 

2) дать системное решение вопросам, возникшим в экономике. 
 послужит научным руководством для различных структурных подразделений 

законодательных и исполнительных органов власти (министерства, комиссии и 
прочие подразделения), 

 послужит научным руководством для желающих заниматься научной деятель-
ностью (научные сотрудники, аспиранты, соискатели), а также для преподава-
тельского состава высших учебных заведений. 

Научные новшества представлены ниже в соответствии с их научными направ-
лениями и порядком расположения в сборнике. 

 

Ι. Макроэкономические проблемы и финансы 
 

1. «Экономические чудеса»: подходы к применению  
соответствующего опыта в Армении  

Из более двух десятков стран автор статьи выделил наиболее важные осново-
полагающие направления и инструменты стран, совершивших «экономические 
чудеса» в 20-om веке, которые могут быть наиболее полезными и эффективными 
для экономики Армении. 
1. «Экономическое чудо» Сингапура примечательно масштабной и эффективной 

организацией антикоррупционных действий. 
2. «Экономическое чудо» Японии (которое сравнивают с планом Джорджа 

Маршалла) примечательно: 
2.1. трудолюбием и дисциплинированностью японцев, в чем и заключается 

феномен японцев, 
2.2. внедрением японского менеджмента, суть которого состоит в том, что для 

достижения государственных и национальных целей японцы жертвуют 
личными интересами в пользу государства и нации, 

2.3. внедрением принципа согласования процесса принятия решений, когда 
принятое решение отвечает интересам всех, и ответственность за данное 
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решение ложится не на одного, а на всех, что не может привести к протес-
там и стрессам, 

2.4. направлением сбережений населения на рынки капитала с целью инвес-
тирования, активизируя культуру долевого финансирования, в результате 
чего в стране регистрируется дополнительный экономический рост, что и 
произошло также в Чили. 

3. «Экономическое чудо» Индонезии примечательно тем, что в стране был вве-
ден запрет на экспорт необработанной руды, что способствовало притоку ин-
вестиций и сподвигло вложить крупные суммы в строительство перерабаты-
вающих заводов. 

4. Предоставление природных ресурсов населению по общему праву собствен-
ности конституционным путем на постоянной основе, как в случае с Исландией. 

5. Особое внимание было уделено повышению патриотизма, единства и команд-
ного духа, как в случае с Израилем, в чем и заключается феномен евреев. 

6. Особое внимание заслужило и получило поощрение развитие и изучение 
цифровой экономики, как в случае с Южной Кореей и Китаем. 
Наряду с представлением вышеуказанной передовой практики «экономичес-

ких чудес» автор статьи заявляет, что армянское национальное единство даст 
возможность совершить «экономическое чудо», если будут учтены преимущества 
и недостатки Армении, поскольку каждая страна имеет свои особенности, и не 
всегда представляется возможным в точности повторить в одной стране меры, 
предпринятые другими странами, или это не всегда является столь же эффектив-
ным. Однако использование передового зарубежного опыта, несомненно, может 
быть весьма эффективным с точки зрения положительных изменений в экономике. 
Следовательно, весьма вероятно, что рассмотрение или осуществление указанных 
предложений приведет к положительным сдвигам в экономике Армении. 
 У армян имеется своя, свойственная им система ценностей (менталитет), пытли-

вый ум, творческое мышление и достаточный внешний потенциал (диаспора). 
Нам не нужно становиться ни новым Сингапуром, ни новой Японией, ни 
новым Израилем. Нам необходимо стать новой Арменией, более современной, 
свободной и могущественной. 

 Вторая научная новизна, предложенная автором статьи, заключается в том, что 
в процессе оздоровления экономики и улучшения состояния населения госу-
дарства должны заменить банковские инструменты прочими инструментами 
для достижения максимального результата с наименьшими затратами. В ка-
честве «прочих инструментов» предлагается использовать инструменты, ти-
пичные для и присущие казначейской системе. Почему, потому что, например, 
казначейская система в Армении за 25 лет своего существования проде-
монстрировала свою жизнеспособность и прогосударственность в том смысле, 
что с момента своего внедрения эта система никогда не превращала государст-
венные деньги в средство для зарабатывания денег, иными словами, в казна-
чейской системе, в отличие от банковской системы, государственные деньги 
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(д) никогда не превращались в д1 (д1 = д + ∆д). 
 В качестве прочих инструментов казначейской системы, то есть адресатов 

решения вопроса, предлагаются: 
1. Армянское представительство Всемирного банка (которое в свое время 

внедрило казначейскую систему в Армении), 
2. Профессиональная комиссия, состоящая из представителей казначейской 

системы Армении, теоретиков и практикующих экономистов Армении, Централь-
ного банка Республики Армения, частных банков Республики Армения, бизнес-
менов. 

Вышеупомянутая представительская профессиональная комиссия под пред-
седательством члена правительства Республики Армения (в лице министра 
финансов), по мнению автора, сможет решить данный проблематичный вопрос и 
рекомендовать другим странам в будущем. 

Одним словом, данная научная новизна, по убеждению автора дает возмож-
ность понять: 
 что и как нужно менять в экономике страны и посредством кого, 
 кто обеспокоен решением экономических вопросов страны, 
 что пришло время работать более эффективно и с высокой продуктивностью, 

поскольку в поствирусном периоде конкуренция во всех областях станет более 
жесткой, 

 что единство и взаимное уважение к работе друг друга является ключом к 
решению проблем страны, нации и государственности, 

 подобный подход поможет Армении выйти из вирусного периода, став более 
самодостаточной и готовой к реалиям «нового мира». 

 

2. Приоритеты налоговой политики по увеличению налоговых поступлений и 
сокращению государственного долга 

Научная новизна авторов статьи заключается в том, что на основе экономет-
рической методологии они оценили коэффициент динамичности (налоговой сис-
темы), описывающий роль экономического роста в увеличении налоговых пос-
туплений, в краткосрочной перспективе, и обосновали приоритеты налоговой по-
литики с целью обеспечения более высоких налоговых поступлений. В результате 
исследований авторы выяснили, что налоговая система Армении не считается 
динамичной, и выделили приоритеты налоговой политики. Оцененный коэффи-
циент динамичности налоговой системы (налоговых поступлений) составляет 
0.746, что означает, что рост реального объема производства на 1% может привести 
к увеличению реальных налоговых поступлений на 0.746%. Значения оцененных 
коэффициентов налога на прибыль и акцизного налога превышают единицу, а 
значения коэффициентов налога на прибыль и НДС свидетельствуют о том, что 
они не являются динамичными. Наименьшее значение коэффициента зарегистри-
ровано для НДС, а налог на прибыль чувствителен к экономическому спаду. Сле-
довательно, с точки зрения обеспечения более высоких налоговых поступлений 
приоритетом налоговой политики должно стать повышение коэффициента дина-
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мичности двух основных видов налогов налоговой системы – НДС и налога на 
прибыль, что, в свою очередь, позволит повысить коэффициент динамичности на-
логовых поступлений. 
 

3. Факторы, препятствующие альтернативным инвестициям  
в Республике Армения 

Научная новизна статьи заключается в том, что альтернативные инвестиции 
принесут свои плоды, если инвестиционная среда Армении будет благоприятной 
для крупных инвесторов. В частности, в Армении создаются благоприятные усло-
вия для виноделия, и альтернативные инвестиции в виноделие могут обеспечить 
достаточно высокую рентабельность для инвесторов. 
 

4. Актуальность и потенциал диверсификации экономики РА  
в контексте знаний и инноваций 

Научная новизна автора статьи заключается в том, что инновационная ситуа-
ция и инновационный потенциал Армении были оценены на основе проанализи-
рованных индексов, субиндексов и прочих показателей, исходя из которых был 
разработан своеобразный подход, иерархическая модель, которая представлена на 
рисунке 2 в виде пирамиды, где показано движение инновационной идеи в новой 
технологической реальности, начиная с ее зарождения до коммерциализации. В 
пирамиде выделены четыре уровня: необходимые факторы и условия, наличие 
ресурсов, результат работ и коммерциализация, соблюдение которых обеспечит 
связь между наукой и экономикой, что приведет к эффективной коммерциализа-
ции генерированных инновационных, научных, инженерных способностей. 
 

5. Институциональные основы кризисного управления экономикой 
Автор статьи выделил четыре научные новизны, суть которых сводится к сле-

дующему: 
 С учетом мировой практики было предложено разработать и утвердить на зако-

нодательном уровне готовые стратегии отраслевого антикризисного управления, 
принимая во внимание риски и опасности, угрожающие конкретной отрасли. 

 Была разработана система принципов ранней диагностики, срочности, адекват-
ности, адресности, совместного участия и темпоральности антикризисного уп-
равления, позволяющая обеспечить максимальную эффективность кризисного 
управления и расходования государственных средств. 

 Были оценены особенности мер правового, финансового, реального секторов и 
мер, направленных на сферы социального регулирования, и их приоритетность. 

 Было предложено внедрение системы мониторинга экономики, позволяющей 
прогнозировать вероятность кризиса в конкретной отрасли и применить соот-
ветствующую отраслевую стратегию кризисного управления. 

 

6. Изменения прямых налогов и их динамика в Республике Армения 
В результате анализов и исследований были выявлены существующие законо-

дательные и методологические недостатки и упущения в исчислении прямых 
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налогов, на устранение которых направлены нижепредставленные научные но-
визны, применение которых может сыграть значительную роль в совершенствова-
нии налоговой политики Армении. 

1. Изменение соотношения косвенных и прямых налогов в пользу прямых 
налогов. Дело в том, что чем выше доля косвенных налогов, тем меньше внимания 
уделяется соблюдению принципа справедливости налогообложения, поскольку 
косвенные налоги включены в цены товаров и услуг, направляя налоговую нагрузку 
на потребителей, большую часть которых составляет население. 

2. В данном контексте предлагается увеличить процентное соотношение на-
логов/ВВП до 30%, которое всегда было одним из основных направлений попол-
нения государственной казны. Соответственно, предлагается рассматривать его 
также как макроэкономический показатель. 

3. Предлагается также основывать подходы к исчислению подоходного на-
лога на доходах всех членов семьи резидента, а не на личном доходе резидента, и 
дифференцировать ставки налога на прибыль по уровням рентабельности. 
 

 
7. Механизмы эффективного взаимоотношения прямых и косвенных налогов в РА 

На основе проведенных в статье исследований и анализа получен ряд теоре-
тических, методических и практических результатов, научная новизна которых 
заключается в следующем: 
1. Соотношение прямых и косвенных налогов вызывает беспокойство в Арме-

нии, поскольку преобладание косвенных налогов над прямыми налогами ука-
зывает на низкий уровень налогового администрирования и размер теневой 
экономики. 

2. Соотношение прямых и косвенных налогов может ограничить совокупный 
спрос, что приведет к несравненно более высоким ценам на товары и услуги, 
что отрицательно скажется на общественном благосостоянии. 

 
8. Цифровизация в контексте национальной безопасности 

В результате исследований и изучений автором статьи была разработана и 
сформулирована следующая научная новизна, суть которой заключается в том, 
что для цифровизации разработана модель, демонстрирующая причинно-следст-
венную связь (рисунок 2), в которой представлены условия, преимущества, риски, 
возникающие при внедрении цифровых технологий. Согласно этой модели внед-
рение цифровых технологий возможно при наличии интернета, соответствующего 
определенным критериям (ценовая доступность, пропускная способность, дос-
тупность и надежность), в результате чего будут получены потенциальные выго-
ды, дивиденды (инклюзивность, эффективность и инновационность) в случае как 
интенсивного, так и экстенсивного развития экономики. Согласно представленной 
модели, выгоды цифровизации достижимы только при наличии и применении 
надлежащей стратегии цифровизации. 
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ΙΙ. Проблемы реального сектора экономики 
 

1. Пути стимулирования инновационного развития экономики  
в Республике Армения 

Очевидно, что современное информационное общество основано на импорте 
высоких технологий, что коренным образом преобразовывает национальную 
культуру и членов общества. Развитие высоких технологий приобретает системный 
характер, а стимулирование инновационного развития экономики предполагает 
эффективное управление процессом научно-технических разработок, что обус-
ловлено наличием профессиональных управленческих кадров в сферах научных 
инноваций и коммерциализации научных разработок. 

Научная новизна статьи заключается в том, что на примере Республики Ар-
мения были обсуждены вопросы улучшения инновационной среды и были разра-
ботаны определенные механизмы повышения эффективности инновационной 
деятельности посредством активизации взаимодействия между наукой, бизнесом 
и государством. В частности, был предложен новый подход к организации взаи-
модействия науки, бизнеса и государства, в рамках которого целесообразно реали-
зовывать программы сотрудничества по следующим логически последовательным 
этапам: организация академического образования, организация практического 
обучения, разработка заказов, внедрение инновационных разработок в компаниях, 
обеспечение постоянной обратной связи между участниками программы. 
 

2. Инновация как способ интенсивного развития аграрного сектора 
В статье изучены вопросы развития инноваций сельскохозяйственного сектора 

Республики Армения (который является важнейшим стратегическим элементом, 
обеспечивающим конкурентоспособность организации), оценен инновационный 
потенциал сектора и предложены пути решения указанных вопросов, в контексте 
которых сформулированы нижепредставленные две научные новизны. 

1. Были выявлены основные препятствия развития инноваций (несовершенство 
финансовой, законодательной базы, ненадлежащее государственное регулирование 
сектора, нехватка информации и консультаций, невладение соответствующими 
навыками). 

2. Для сельскохозяйственного сектора Республики Армения были предложе-
ны лучшие мировые инновации (борьба с сорняками импульсами тока высокого 
напряжения, роботизированная система «Анализатор полей», предусмотренная 
для правильного удобрения и полива, торговые платформы на базе блокчейн для 
покупателей и продавцов сельскохозяйственной продукции, электронная система 
прогнозирования погоды, вертикальное сельское хозяйство). 
 

3. Цифровизация как предпосылка для развития сельскохозяйственного 
сектора Республики Армения 

В данном контексте научная новизна, сформулированная автором статьи, 
заключается в том, что необходимо обеспечить среду сотрудничества с участием 
всех заинтересованных сторон для повышения эффективности работ, проводимых 
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по цифровизации сельскохозяйственного сектора Республики Армения, повысить 
уровень осведомленности и навыки фермерских хозяйств в области новейших тех-
нологий, разработать и реализовать программы государственной поддержки в 
сфере цифрового сельского хозяйства, разработать телефонные приложения, поз-
воляющие фермерам следить за процессом сельскохозяйственных работ. 
 

 

ΙΙΙ. Развитие сферы услуг и социально-демографические проблемы  
 

1. Пути эффективного управления финансированием  
в сфере науки в Армении 

В результате проведенных исследований и анализов авторы статьи представили 
следующую научную новизну: 
 посредством анализа основных показателей эффективности управления фи-

нансированием науки в Республике Армения были выявлены причины их 
упущений и разработаны шаги, направленные на повышение эффективности 
управления финансированием науки, 

 посредством расчетов был обоснован минимальный размер финансирования, 
необходимый для эффективной деятельности в области науки. 

 была разработана и представлена программа мероприятий по интернациона-
лизации результатов научной деятельности Армении, 

 была предложена модель эффективного сотрудничества науки и государства, а 
также современная модель эффективного управления наукой, которая включает 
в себя управление фундаментальными и прикладными науками, возможность 
коммерциализации результатов прикладных наук и трансфера технологий. 

 

2. Oб эффективности системы управления ключевыми элементами технологи-
ческого превосходства в Армении 

Научная новизна, представленная авторами статьи в результате проведенных 
исследований и анализов, заключается в следующем: 
 был разработан и предложен инструментарий, который может быть применен 

для повышения эффективности системы управления научно-техническим пре-
восходством, 

 была предложена методология применения вышеуказанного инструментария, 
обеспечивающего сбалансированное развитие ключевых областей технологи-
ческого превосходства, 

 была разработана и предложена система сбалансированных стандартов, позво-
ляющая обеспечить повышение эффективности технологического превосходства 
посредством постоянного генерирования талантов, современных знаний и но-
вых технологий. 
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3. Вопросы рабочей миграции РА 
В результате проведенных исследований и анализов автор статьи, для смягче-

ния напряженной ситуации на рынке труда Республики Армения, посчитал необ-
ходимыми нижеизложенные антикризисные меры, которые и представляют собой 
научную новизну статьи. 
а)  Поощрять создание дополнительных рабочих мест, сохранять и поддерживать 

экономически жизнеспособные рабочие места, развивать временную занятость, 
б)  Способствовать миграции населения трудоспособного возраста для работы за 

границей, защищая трудовых мигрантов и снижая затраты на трудовую мигра-
цию, 

в)  Способствовать организации системы непрерывного образования, 
г)  Расширить масштаб долгосрочного рефинансирования. 

 
4. Роль гражданского общества в инновационном развитии экономики 

В результате проведенных исследований и анализов авторами статьи были 
сформулированы нижеследующие научные новизны, касающиеся механизмов 
повышения эффективности инновационной деятельности. 
 Создание и укрепление основ эффективного диалога и сотрудничества между 

институтами-членами гражданского общества, государством и гражданами, 
 Содействие развитию инновационной и благоприятной инвестиционной среды, 
 Разработка и применение соответствующих механизмов активизации взаимо-

действия между наукой, бизнесом и государством, 
 Переоценка роли акционерных обществ, как одних из важнейших институтов 

гражданского общества, и их активное вовлечение в процесс инновационного 
развития экономики, 

 Содействие активному участию высокотехнологичных компаний в процессе 
преодоления важнейших вызовов, стоящих перед обществом, 

 Реорганизация и перепрофилирование государственных компаний и компаний 
с государственным участием, с акцентом на инновационное развитие экономики, 
продвижение процесса корпоративной социальной ответственности. 

 

ΙV. Теоретические исследования и история экономической мысли 
 

1. Замечания о человеческом капитале 
В результате проведенных исследований и изучений автор статьи сформули-

ровали научную новизну следующим образом: это «попытка проанализировать и 
обобщить работы экономистов по ряду аспектов человеческого капитала, столь 
важных для республики». 
 

2. Национальная экономика: в очерках обновления 
В результате проведенных исследований авторы статьи сформулировали 

научную новизну следующим образом: впервые делается попытка проанализировать 

и обобщить работы армянских экономистов относительно поднятых вопросов. 
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3. О национальном богатстве Республики Армения и проблеме его измерения 
В рамках проведенных исследований и анализов авторами статьи были сфор-

мулированы нижеследующие три научные новизны: 
1. представлена взаимосвязь и разница между ВВП страны, как основным макро-

экономическим показателем, и показателем национального богатства, 
2. национальное богатство страны рассматривается в качестве основного показа-

теля капитализации экономики, 
3. обосновывается то обстоятельство, что при расчете ВВП страны больше внимания 

следует уделять норме накопления. 
 

4. Взаимообусловленность формирования и распределения национального 
богатства и доходов населения Республики Армения 

В результате проведенных исследований и анализов авторы статьи подчерк-
нули важность налогообложения и введения налогов на имущество для внедрения 
справедливой системы формирования и распределения доходов населения, которые 
также были рассмотрены в рамках исследовании. Научная новизна заключаются в 
следующем: 
1. была выявлена взаимосвязь между национальным богатством и доходами 

населения, 
2. было представлено и оценено распределение по доходам населения третьей 

Республики Армения и в конце 1980-х годов, и было показано, что удельный 
вес среднего класса в третьей республике уменьшился почти вдвое, 

3. было показано, что за исторически короткий период (в течение 10 лет) воз-
можно осуществить такое распределение национального богатства (в основном 
посредством разумного распределения заработной платы), которое позволит 
значительно снизить долю населения с низким доходом, соответственно уве-
личив долю населения в других группах, 

4. предлагается провести исследование соотношения формирования и распреде-
ления национального богатства, устанавливая соответствующие цели для каж-
дого этапа. 

 

5. Актуальные вопросы распределительных отношений 

В рамках проведенных исследований и анализов авторами статьи была сфор-
мулирована нижеследующая научная новизна, посредством которой была под-
черкнута важность разработки новой политики, направленной на формирование 
новой системы распределения, которая должна быть сфокусирована на интересах 
гражданина, индивидуума, общества. Необходимо определить новые подходы к 
распределению общественного продукта, учитывая давно существующие нереали-
зованные потребности общества, интересы различных слоев общества и социаль-
ных групп, а также вышеперечисленные вопросы, требующие безотлагательного 
решения. Одним из важных залогов реализации новой политики является восста-
новление доверия и веры в отношении государства. 
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6. Теория принципов обучения общественной службы 
В результате проведенных исследований и анализов автором статьи были 

сформулированы нижеследующие четыре научные новизны. 
1. Подчеркивание значимости одного из важнейших вопросов, определяющих 

конкурентоспособность государства на сегодняшний день, а именно формиро-
вания управленческого персонала с новым мышлением в государственном сек-
торе в контексте обязательного наличия этических и правовых норм поведения 
членов общества,  

2. Подчеркивание важности разработки этических и психологических проявлений 
и проявления правосознания и кодекса поведения с национальными и куль-
турными особенностями, 

3. Изучение различных исторических правил поведения, методов и принципов 
развития цивилизации, накопленных человечеством, в контексте обзора антич-
ной и современной фактографии о применении власти, 

4. Рассмотрение кодекса поведения носителей власти исходя из логики совре-
менных гуманитарных наук, национальных традиций и религиозных учений, с 
точки зрения мирового опыта, приобретенного на практике в ходе управлен-
ческой деятельности. 

 

7. Роль государства в развитии рыночной экономики (на примере РА) 
В результате проведенных исследований и анализов автором статьи была 

сформулирована нижеследующая научная новизна. 
Правительство Республики Армения, будучи вовлечено в экономические 

процессы, может внедрить Национальную экономическую систему и создать това-
ры и услуги, поставляемые под национальным брендом № 1, что поспособствует 
уравновешиванию цен на сырьевом рынке. При этом, Национальную экономичес-
кую систему необходимо внедрить не только в столице Ереване, но и во всех ре-
гионах Армении без исключения. 
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VLADIMIR HARUTYUNYAN 

 

SCIENTIFIC NOVELTIES OF THE JOURNAL 
 

Scientific novelties of the articles of the journal are summarized and presented 
under the title “Scientific Novelties of the Articles of the Journal”. It is a new culture 
by its significancy, which is lacking both in Armenian and foreign scientific journals 
and is applied for the first time in publishing practice of journals of scientific articles. It: 
 will motivate the readers to study in more detail each article separately and the 

journal as a whole; 
 enables different levels of executive authorities: 

1) to see the weaknesses and omissions of the given sector and eliminate them in a 
short period of time by drawing up relevant orders; 

2) to provide systemic solution to the issues in the economy. 
 will serve as a scientific guide for various structural subdivisions of legislative and 

executive bodies (ministries, commissions and other units); 
 will serve as a scientific guide for those wishing pursue science (researchers, 

postgraduates, applicants), as well as for the lecturing staff of higher educational 
institutions. 
Scientific novelties are presented below according to their scientific directions and 

arrangement in the journal. 
 

Ι. Macroeconomic problems and finances 
 

1. “Economic miracles!” ways of launching in Armenia” 
Amongst more than two dozen countries the author of the article has singled out 

the most essential principal directions and tools of the countries that performed 
“economic miracles” in the 20th century, which can be utmost useful and effective for 
the economy of Armenia. 
1. Economic miracle of Singapore is noteworthy for large-scale and efficient orga-

nization of anti-corruption activities. 
2. Economic miracle of Japan (which is compared with the plan of George Marshall) is 

noteworthy for: 
2.1.  hard-working nature and discipline of the Japanese, which is the phenomenon 

of the Japanese; 
2.2. introduction of Japanese management, the essence of which is that for 

achievement of the state and national objectives, the Japanese sacrifice personal 
interests for the benefit of the country and nation; 

2.3. introduction of the principle of coordination of decision-making process, where 
the decision made is in the interests of all, and responsibility for it falls not on 
one, but on all, which cannot lead to riots and stress; 

2.4. directing the savings of population to capital markets for investments, thus 



 375 

activating the culture of equity financing, as a result of which the country 
records additional economic growth. That was also the case in Chile. 

1. Economic miracle of Indonesia is noteworthy for the fact that a ban was imposed 
on export of unprocessed ore in the country, which contributed to the inflow of 
investments and prompted investing large amounts in construction of processing 
plants. 

2. Perpetual allocation of natural resources to people by common ownership right by 
constitutional means, as was the case in Iceland. 

3. Special attention was paid to the growth of patriotism, unity and team spirit, as was 
the case in Israel, which is the phenomenon of the Jews. 

4. Special attention was paid and encouragement was given to the development and 
study of digital economy, as was the case in South Korea and China. 
Along with reference to the aforementioned best practice of “economic miracles” 

the author of the article states that Armenian national unity will provide an 
opportunity to perform an “economic miracle” if strengths and weaknesses of Armenia 
are taken into account, since each country has its own peculiarities and it is not always 
possible to exactly repeat in some country the measures taken by other countries, or it 
will always be just as effective. However, use of the best foreign practice may be 
undoubtedly very effective in terms of recording positive changes in the economy. 
Therefore, it is highly probable that consideration or implementation of the stated 
recommendations will lead to positive changes in the economy of Armenia. 
 Armenians have their own peculiar system of values (mindset), inquisitive mind, 

creative thinking and sufficient external potential (Diaspora). We do not need to 
become neither the new Singapore, nor the new Japan, nor the New Israel. We need 
to become the new Armenia, more modern, free and powerful. 

 The second scientific novelty proposed by the author of the article is that in the 
process of recovery of economies and improvement of population well-being, 
countries should replace banking tools with other tools to achieve maximum result 
at the lowest cost. As “other tools” it is suggested to use and apply tools typical of 
and peculiar to the treasury system. Why, because, for example, the treasury system 
in Armenia during its 25 years of existence has shown its vitality and pro-state 
nature in the sense that since its introduction this system has never turned public 
money into means of earning money, that is to say in the treasury system, unlike 
the banking system, public money (m) has never turned into m1 (m1=m+∆m). 

 As other tools of the treasury system, that is as addressees of the solution of the 
issue, are suggested: 

1. The World Bank in Armenia (which in its time introduced the treasury system 
in Armenia); 

2. Professional commission consisting of the representatives of the treasury system 
of Armenia, theorist and practicing economists of Armenia, Central Bank of the 
Republic of Armenia, private banks of the Republic of Armenia, businessmen. 

The aforementioned representative professional commission chaired by a member 
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of the government of the Republic of Armenia (in the person of the Minister of 
Finance), in the opinion of the author, will be able to solve this problematic issue and 
recommend to other countries in the future. 

In brief, this scientific novelty, according to the author, is an opportunity to 
understand: 
 what and how needs to be changed in the country’s economy and by whom; 
 who are concerned about the solution of the country’s economic issues; 
 that the time has come to work more efficiently and with greater productivity, since 

competition in all sectors will be fiercer in the post-virus period; 
 that unity and mutual respect for each other's work is the key to solving the issues 

of the country, nation and statehood; 
 this approach will help Armenia to get out of the virus period by becoming more 

self-sufficient and ready to the realities of the “new world”. 
 

2. Priorities of the tax policy to increase tax revenues and reduce the public debt 
The scientific novelty of the authors of the article is that based on econometric 

methodology they have estimated the coefficient (tax buoyancy) describing the role of 
economic growth in the increase of tax revenue in the short term and have justified tax 
policy priorities aiming to ensure higher tax revenue. As a result of the research, the 
authors have found out that tax system of Armenia is not considered to be buoyant and 
have emphasized priorities of tax policy. The estimated buoyancy coefficient of tax 
system (tax revenue) is 0.746, which means that 1% increase of real output may lead to 
increase of real tax revenue by 0.746%. The values of estimated coefficients of profit tax 
and excise tax exceed one, and values of income tax and VAT coefficients have 
evidenced that they are not buoyant. The lowest value of coefficient has been recorded 
for VAT, and profit tax is sensitive to economic downturn. Therefore, in terms of 
ensuring higher tax revenue, tax policy priorities should be placed on increase of 
buoyancy coefficients of the main two types taxes of tax system, VAT and income tax, 
which in its turn will allow to increase tax buoyancy coefficient of tax revenue. 
 

3. Factors obstructing alternative investments in the Republic of Armenia 
The scientific novelty of this article is that alternative investments will achieve 

their results if the investment environment in Armenia is favorable for large investors. 
In particular, Armenia creates favorable conditions for winemaking, and alternative 
investment in winemaking may ensure a fairly high return for investors.  
 

4. The currency and potential of RA economic diversification in the context of 
knowledge and innovations 

The scientific novelty of the author of the article is that innovation situation and 
potential in Armenia have been evaluated based on the analyzed indexes, subindexes 
and other indicators, on the ground of which a specific approach, a hierarchical model 
has been developed which is presented in figure 2 in the form of a pyramid, where the 
movement of innovative idea in the new technological reality, from its generation to 
commercialization is shown. Four levels are outlined in the pyramid: necessary factors 
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and conditions, availability of resources, performance result and commercialization, 
compliance with which will ensure interrelation between science and economy, thus 
resulting in efficient commercialization of generated innovative, scientific, engineering 
capabilities.  
 

5. Institutional foundations of crisis management of economy 
The author of the article has singled out four scientific novelties, the essence of 

which is as follows: 
 Considering global practice, it has been proposed to develop and enshrine at the 

statutory level ready-made strategies for sectoral anti-crisis management, taking 
into account the risks and dangers threatening the specific sector. 

 A system of principles of early diagnosis, urgency, adequacy, target orientation, 
participation and temporariness of anti-crisis management has been developed, 
which allows to ensure the maximum efficiency of crisis management and spending 
of public funds. 

 Peculiarities of measures of legal, financial, real sectors and those directed towards 
spheres of social regulation and their priority have been assessed.  

 Introduction of an economy monitoring system has been proposed, which allows to 
predict the probability of a crisis in a specific sector and implement the appropriate 
sectoral crisis management strategy. 

 

6. Changes in direct taxes and their dynamics in the Republic of Armenia 
As a result of analyses and studies, the existing legislative and methodological 

weaknesses and omissions in calculation of direct taxes have been revealed, at 
elimination of which are aimed the below set scientific novelties, implementation of 
which may play a significant role in improvement of tax policy of Armenia. 
1. Changing the of ratio of indirect and direct taxes in favor of direct taxes. The point 

is that the higher is the share of indirect taxes, the less attention is paid to 
adherence to the principle of taxation fairness, since indirect taxes are included in 
the prices of goods and services, thus directing tax burden to consumers, the 
majority of whom are the population. 

2.  In this context, it is proposed to increase tax-to-GDP ratio to 30%, which has 
always been one of the main directions for replenishment of the state treasury. 
Therefore, it is proposed to consider it as a macroeconomic indicator as well. 

3. It is also proposed to base the approaches to calculation of income tax on income of 
all family members of a resident, rather than on personal income of a resident, and 
to differentiate profit tax rates according to profitability levels. 
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7. Mechanisms of effective correlation of the direct and indirect taxes in the RA 
As a results of the analysis and research study provided in the article theoretical, 

methodology practical application results have been received, and among them the 
main are the followings: 
1. The ratio of direct to indirect taxes is worrying in Armenia, as the predominance of 

indirect taxes over direct taxes shows the low level of tax administration and the 
size of the shadow economy. 

2. The ratio of direct to indirect taxes can curb aggregate demand, leading to 
incomparably higher prices for goods and services, which will negatively affect 
public welfare. 

 
8. Digitalization in the context of national security 

As a result of research and studies, the author of the article has developed and 
formulated the following scientific novelty, the essence of which is that a model 
demonstrating the cause and effect relationship has been developed for digitalization 
(figure 2), where conditions, benefits and risks arising in case of introduction of digital 
technologies are presented. According to this model, introduction of digital 
technologies is possible if internet meeting certain criteria (affordability, capacity, 
availability and reliability) is available, as a result of which potential benefits, that is 
dividends (inclusivity, efficiency and innovation) in case of both intensive and 
extensive economic development will be ensured. According to the presented model, 
the benefits of digitalization are achievable only in case of existence and 
implementation of proper digitalization strategy. 

 

II. Problems of the real sector of the economy 
 

1. Ways to stimulate the innovative development of the economy in the Republic of 
Armenia 

It is obvious that modern information society is based on import of high 
technologies, which radically transforms national culture and members of the society. 
Development of high technologies obtains a systemic nature, and promotion of 
innovative development of the economy assumes effective management of the process 
of scientific and technological developments, which is conditional upon availability of 
professional management personnel in the areas of science innovation and 
commercialization of scientific developments. 

The scientific novelty of the article is that the issues of improvement of innovation 
environment have been discussed by the example of the Republic of Armenia, and 
certain mechanisms for increasing the efficiency of innovation activities through 
activation of interaction between science, business and the state have been developed. 
In particular, a new approach to organization of interaction between science, business 
and the state has been proposed, within the scope of which it makes sense to 
implement cooperation programs in the following logically successive stages: 
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organization of academic education, organization of practical training, development of 
orders, introduction of innovative developments in companies, constant feedback 
between program participants. 
 

2. Innovation as a way of intensive development of the agrarian sector 
In the article the issues of development of innovations in agricultural sector of the 

Republic of Armenia (it is the most important strategic element ensuring the 
competitiveness of the entity) have been studied, innovative potential of the sector has 
been evaluated and ways of solution of these issues have been proposed, in the context 
of which the below set two scientific innovations have been formulated.  

1. Key obstacles to development of innovations have been identified (imperfection 
of financial, legislative framework, improper state regulation of the sector, lack of 
information and advice, non-possession of relevant skills). 

2. The best world’s innovations have been proposed for agricultural sector of the 
Republic of Armenia (weed control by high voltage pulses, “Field Analyzer” robotic 
system for precise fertilization and irrigation, blockchain-based trading platforms for 
buyers and sellers of agricultural products, weather forecasting electronic system, 
vertical agriculture). 
 

3. Digitalization  as  a precondition  for  development  of RA agricultural sector 
In this context, the scientific novelty formulated by the author of the article is that 

an environment of cooperation with participation of all stakeholders should be ensured 
in order to increase the efficiency of activities carried out for digitalization of 
agricultural sector of the Republic of Armenia, the level of awareness and skills of 
farms in the area of latest technologies should be increased and improved, state support 
programs in the sphere of digital agriculture should be developed and implemented, 
telephone applications allowing farmers to follow the process of agricultural works 
should be developed. 
 

 

ΙΙΙ. Service  sector development and social-demographic problems 

 
1. Prospects for effective management of science funding in Armenia 

As a result of the studies and analyses conducted, the authors of the article have 
presented the below set scientific novelty: 
 by the analysis of the main indicators of efficiency of science financing manage-

ment in the Republic of Armenia the reasons for their gaps have been identified 
and measures to increase the efficiency of science financing management have 
been developed; 

 based on calculations the minimum amount of funding required for efficient 
activities in the sphere of science has been substantiated; 

 a program of measures aimed at internationalization of scientific results of Armenia 
has been developed and presented; 
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 a model of effective cooperation between science and state has been proposed 
together with an efficient up-to-date science management model, which includes 
management of basic and applied sciences, opportunity for commercialization of 
results of applied sciences and technology transfer. 

 

2. On the efficiency of technological excellence management system in Armenia 
The scientific novelty presented by the authors of the article as a result of the 

studies and analyses conducted is as follows: 
 tools that can be applied to increase efficiency of science and technological 

excellence management system have been developed and proposed; 
 methodology of application of the above stated tools have been proposed, which 

ensures balanced development of key areas of technological excellence; 
 a system of balanced standards has been developed and proposed, which allows to 

ensure improvement оf efficiency of technological excellence by continuous 
generation of the talents, modern knowledge and new technologies. 

 

3. RA labor migration issues 
As a result of the studies and analyses conducted, the author of the article has 

considered the below set anti-crisis measures to be necessary for alleviation of tense 
situation in the labor market of the Republic of Armenia, which comprise the scientific 
novelty of the article.  
a)  Encourage creation of additional jobs, maintain and support economically viable 

jobs, develop temporary employment; 
b)  Contribute to migration of the working age population to work abroad by 

protecting labor migrants and reducing labor migration costs; 
c)  Contribute to organization of continuing education system; 
d)  Expand the scale of long-term refinancing. 
 

4. The role of civil society in economy’s innovative development process  
As a result of the studies and analyses conducted, the authors of the article have 

formulated the below set scientific novelties, which relate to the mechanisms of 
improvement of efficiency of innovation activities. 
 Laying and strengthening the foundations of effective dialogue and cooperation 

between institutions-members of civil society, state and citizens; 
 Promotion of development of innovative and favorable investment environment; 
 Development and application of appropriate mechanisms for enhancement of 

interaction between science, business and state; 
 Reassessment of the role of joint-stock companies as one of the most important 

institutions of civil society and their active involvement in the process of innovative 
development of the economy; 

 Promotion of active participation of high technology companies in the process of 
overcoming key challenges faced by society; 
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 Reorganization and reprofiling of state participation and state-owned companies 
with emphasis on innovative development of the economy, promotion of the 
process of corporate social responsibility. 

 

ΙV. Theoretical research and the history of economic thought 
 

1. Remarks about human capital 
As a result of the studies and research conducted, the author of the article has 

formulated the novelty as follows: it is “an attempt to analyze and summarize the 
works of economists on several aspects of human capital that being so essential for the 
republic”. 
 

2. National economy. in the sketches of repair 
As a result of the research conducted, the authors of the article have formulated 

the scientific novelty as follows: for the first time an attempt is made to analyze and 
summarize the works of Armenian economists on the issues raised. 
 

3. On the national wealth of the Republic of Armenia and the problem of its 
estimation 

In the context of the research and analyses conducted the authors of the article 
have formulated the following three scientific novelties: 
1.  relationship and difference between the country’s GDP as the primary 

macroeconomic indicator and national wealth indicator is presented; 
2.  national wealth of the country is being considered as the main indicant of 

capitalization of the economy; 
3.  is being substantiated that in calculation of the country’s GDP more attention 

should be paid to accumulation norm. 
 

4. Interconditionality of formation and distribution of national wealth and 
income of the population of the Republic of Armenia 

As a result of the research and analyses conducted, the authors of the article have 
attached importance to taxation and introduction of property taxes for establishment of 
fair system of household income generation and distribution, and this issues has been 
also considered in the research. Scientific novelties are as follows: 
1.  interrelation of national wealth and household income has been identified. 
2.  distribution of population by income of the third Republic of Armenia and in the 

late 1980s has been presented and assessed and has been shown that the share of 
middle class has decreased almost twice in the third republic. 

3.  it has been shown that in a historically short period (during 10 years) it is possible to 
make such distribution of national wealth (mainly through reasonable distribution 
of salaries) that will allow to significantly reduce the share of low-income population 
by increasing respectively the share of population included in other groups. 

4.  it is proposed to conduct research on proportions of formation and distribution of 
national wealth, setting appropriate objectives for each stage. 
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5. Current issues of distribution relations 
In the context of the research and analyses conducted, the authors of the article 

have formulated the following scientific novelty, which has placed emphasis on 
development of a new policy aimed at formation of a new distribution system, which 
should be focused on the interests of a citizen, individual, society. New approaches to 
distribution of public product should be defined, considering long-standing unfulfilled 
needs of society, interests of different layers of society and social groups, as well as the 
above stated issues requiring urgent solution. One of the important guarantees for 
implementation of the new policy is restoration of trust and belief in state. 
 

6. Theory of public service training principles 
As a result of the studies and analyses conducted, the author of the article has 

formulated the below set four scientific novelties. 
1.  Emphasizing one of the most important nowadays issues determining the 

competitiveness of state, the issue of formation of management personnel with new 
ways of thinking in public sector in the context of mandatory existence of ethical 
and legal norms of behavior of members of society;  

2.  Emphasizing ethical and psychological manifestations and expression of legal 
consciousness and development of code of conduct with national and cultural 
peculiarities; 

3.  Study of various historical rules of conduct, methods and principles of development 
of civilization accumulated by humanity in the context of review of ancient and 
nowadays summarized facts on exercising power; 

4.  Consideration of code of conduct of power holders in terms of logic of modern 
human sciences, national traditions and religious teaching, from the point of view of 
global experience gained in practice during management activities. 

 
 

7. The role of the state in market economy development (case of the RA) 
As a result of the studies and analyses conducted, the author of the article has 

formulatedthe below set scientific novelty. 
The government of the Republic of Armenia, by being involved in economic 

processes, can introduce National Economic System and create goods and services 
supplied under national brand No. 1, which will contribute to price balancing in the 
commodity market. Moreover, National Economic System needs to be introduced not 
only in Yerevan, the capital city, but also in all regions of Armenia, without exception. 
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հ/հ Անուն, ազգանուն Գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը, 
աշխատանքի վայրը 

1.  Վլադիմիր Հարությունյան ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսագիտության 

դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան 

տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն 

2.  Ռոբերտ Սարինյան  տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 

Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստի-

տուտի գլխավոր գիտաշխատող, թեմայի գիտական 

ղեկավար 

3.  Գրիգորի Վահանյան տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 

Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստի-

տուտի գլխավոր գիտաշխատող 

4.  Թաթուլ Մանասերյան  տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր  

5.  Աշոտ Մարկոսյան տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ 

նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ 

6.  Վիկտոր Զախարյան ՄԱԿ-ի արդյունաբերության համագործակցության 

կազմակերպության միջազգային փորձագետ 

7.  Լիլիթ Սարգսյան տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ 

գիտաշխատող, գիտության գծով փոխտնօրեն 

8.  Քրիստինե Բաղդասարյան տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ 

Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստի-

տուտի գիտ. քարտուղար, առաջատար գիտաշխատող  

9.  Հայկ Մարկոսյան տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի առաջատար 

գիտաշխատող 

10.  Սվետլանա Դալլաքյան տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ 

գիտաշխատող, թեմայի գիտական ղեկավար 

11.  Մերի Մանուչարյան տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ 

Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտու-

տի ավագ գիտաշխատող, թեմայի գիտական ղեկավար, 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 

12.  Վահագն Խաչատուրյան  տնտեսագիտության թեկնածու, փորձագետ,  

ԵՊՀ նորարարությունների տնտեսագիտության 

ամբիոնի դասախոս 

13.  Աննա Մակարյան տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող  
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14.  Արմինե Զախարյան տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

15.  Եվգենյա Հակոբյան տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխա-

տող, ասպիրանտուրայի բաժնի պատասխանատու 

16.  Աշոտ Զալինյան տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ պետական 

կառավարման ակադեմիայի պատվավոր պրոֆեսոր 

17.  Բելլա Գաբրիելյան տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,  

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 

ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող  

18.  Գրիգոր Մանուկյան տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշ-

խատող 

19.  Գևորգ Հարությունյան  տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշ-

խատող 

20.  Գոհար Ոսկանյան  տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշ-

խատող 

21.  Ռազմիկ Իսահակյան տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշ-

խատող 

22.  Արամ Խաչատուրյան տնտեսագիտության թեկնածու, «Արմենիա Քարդ» ՓԲԸ 

առաջատար մասնագետ 

23.  Էլյանորա Մաթևոսյան տնտեսագիտության թեկնածու, ԵՊՀ նորարարության 

տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ  

24.  Հովհաննես Վահանյան տնտեսագիտության թեկնածու, Գ. Վ. Պլեխանովի 

անվան ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղի դոցենտ 

25.  Տաթևիկ Շահինյան ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան 

տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող  

26.  Սարգիս Սարգսյան «ԱԿԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ 

27.  Արթուր Պետրոսյան ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության 

ինստիտուտի ասպիրանտ  
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№ Имя, фамилия Ученая степень, ученое звание, место работы 
 

1.  Владимир Арутюнян доктор экономических наук, профессор, член-корр. 

НАН РА, директор института экономики 

им. М. Котаняна НАН РА 

2.  Роберт Саринян доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник института экономики им. М. Котаняна НАН 

РА, научный руководитель темы 

3.  Григорий Ваганян доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник института экономики 

им. М. Котаняна НАН РА 

4.  Татул Манасерян доктор экономических наук, профессор  

5.  Ашот Маркосян 

 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой инновационной экономики ЕГУ 

6.  Виктор Захарян международный эксперт UNIDO 

7.  Лилит Саргсян кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник института экономики им. М. Котаняна 

НАН РА, заместитель директора по науке 

8.  Кристина Багдасарян кандидат экономических наук, доцент, ученый 

секретарь, ведуший научный сотрудник института 

экономики им. М. Котаняна НАН РА 

9.  Айк Маркосян кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник института экономики им. М. Котаняна 

НАН РА 

10.  Светлана Даллакян кандидат экономических наук, старшый научный 

сотрудник института экономики им. М. Котаняна 

НАН РА, руководитель научной темы 

11.  Мери Манучарян кандидат экономических наук, доцент, 

руководитель научной темы, старший научный 

сотрудник института экономики им. М. Котаняна 

НАН РА, Национальный аграрный университет 

Армении 

12.  Ваагн Хачатурян кандидат экономических наук, преподаватель кафедры 

инновационной экономики ЕГУ 

13.  Анна Макарян кандидат экономических наук, научнный сотрудник 

института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

14.  Армине Захарян кандидат экономических наук, научнный сотрудник 

института экономики им. М. Котаняна НАН РА 
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15.  Евгения Акопян  кандидат экономических наук, научный сотрудник 

института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

16.  Ашот Залинян кандидат экономических наук, доцент,  

почетный профессор Академии  

государственного управления РА 

17.  Белла Габриелян кандидат экономических наук, доцент, ведущий 

научнный сотрудник института экономики им. М. 

Котаняна НАН РА 

18.  Григор Манукян кандидат экономических наук, научный сотрудник 

института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

19.  Геворг Арутуюнян кандидат экономических наук, научный сотрудник 

института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

20.  Гоар Восканян кандидат экономических наук, научный сотрудник 

института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

21.  Размик Исаакян кандидат экономических наук, научный сотрудник 

института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

22.  Арам Хачатурян кандидат экономических наук, 

 ЗАО “Армения Кард”, ведущий специалист 

23.  Элянора Матевосян 

 

кандидат экономических наук, ассистент кафедры 

инновационной экономики ЕГУ  

24.  Օваннес Ваганян кандидат экономических наук, доцент Ереванского 

филиала Российского экономического университета 

им. Г. В. Плеханова 

25.  Татевик Шагинян 

 

аспирант, научный сотрудник института  

экономики им. М. Котаняна НАН РА 

26.  Саргис Саргсян ACCA, Заместитель генерального директора,  

ЗАО "АКБА ЛИЗИНГ" 

27.  Артур Петросян аспирант нститута экономики им. М. Котаняна НАН РА 
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№ Name, surname Academic degree, academic title, place of work 
 

1.  Vladimir Harutyunyan Doctor of Sciences (Economics), Professor, Corresponding 

Member NAS RA, Director, M. Kotanyan Institute of 

Economics, National Academy of Sciences of the RA 

2.  Robert Sarinyan  Doctor of Sciences (Economics), Professor, Chief 

Research Associate, Research Team Leader, M. Kotanyan 

Institute of Economics, National Academy of Sciences of 

the RA 

3.  Grigori Vahanyan Doctor of Sciences (Economics), Professor, Chief Research 

Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National 

Academy of Sciences of the RA 

4.  Tatul Manaseryan Doctor Sciences (Economics), Professor 

5.  Ashot Markosyan Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the 

Chair of Innovative Economics, Yerevan State University 

6.  Viktor Zakharyan UNIDO International Expert 

7.  Lilit Sargsyan Ph.D. in Economics, Deputy Director on Science, Senior 

Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, 

National Academy of Sciences of the RA 

8.  Christina Baghdasaryan Ph.D. in Economics, Associate Professor, Scientific 

Counsil Secretaly, Leading Research Associate, M. 

Kotanyan Institute of Economics, National Academy of 

Sciences of the RA 

9.  Hayk Markosyan  Ph.D. in economics, Leading Research Associate, M. 

Kotanyan Institute of Economics, National Academy of 

Sciences of the RA 

10.  Svetlana Dallakyan Ph.D. in Economics, Senior Research Associate, M. 

Kotanyan Institute of Economics, National Academy of 

Sciences of the RA 

11.  Meri Manucharyan Ph.D. in Economics, Associate Professor, 

Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of 

Economics, National Academy of Sciences of the RA 

12.  Vahagn Khachaturyan Ph.D. in Economics, Instructor, Chair of Innovative 

Economics , Yerevan State University  

13.  Anna Makaryan Ph.D. in Economics, Research Associate, M. Kotanyan 

Institute of Economics, National Academy of Sciences of 

the RA  
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14.  Armine Zakharyan Ph.D. in Economics, Research Associate, M. Kotanyan 

Institute of Economics, National Academy of Sciences of 

the RA 

15.  Yevgenya Hakobyan Ph.D. in Economics, Research Associate, M. Kotanyan 

Institute of Economics, National Academy of Sciences of 

the RA  

16.  Ashot Zalinyan Ph.D. in Economics, Associate Professor, Honorary 
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