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Ü³Ë³µ³Ý
²ñÙ»Ý ²ßáïÛ³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան իրեն բնորոշ մատահրավերներ է ներկայացնում ինչպես
առանձին երկրներին, այնպես էլ ողջ մարդկությանը: 21-րդ դարի մարտահրավերների առանց
քում գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության և հասարակության ձևավորումն է, որով և պայ
մանավորված է տվյալ պետության տեղն ու նշանակությունը համաշխարհային արագընթաց
զարգացումներում: Այսօր արդեն անվիճելի փաստ է, որ տաղանդը և գիտելիքն են բազմաթիվ
երկրներում հասարակության բարեկեցության աճի հիմնական գրավականը: Բնական ռեսուրսներով
սակավ օժտված այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին Հայաստանն է, տնտեսության զարգացման
կարևորագույն ռեսուրսը լավագույն գիտելիքների տիրապետող և ստեղծագործ մարդկային
կապիտալն է, իսկ դրան հասնելու միակ ուղին միջազգայնորեն մրցունակ կրթական համակարգի
ստեղծումն է, որին և միտված են ոլորտում իրականացվող լայնածավալ բարեփոխումները:
Ողջունելի է, որ Հայաստանի մրցունակության այս զեկույցը մեր երկրի տնտեսական զար
գացման կիզակետում է դնում բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը, որովհետև առանց
միջազգայնորեն մրցունակ կրթական համակարգի անհնար է հասնել տնտեսության մրցու
նակության: Զեկույցում հետևողականորեն շեշտադրվող այն գաղափարը, որ մարդկային կապի
տալում ներդրումները ՀՀ-ում պետք է դառնան քաղաքականության գերակայություն, արդեն իսկ
որդեգրված են ՀՀ կառավարության կողմից, և հետևողական գործընթացներ են ծավալվում այդ
ուղղությամբ:
Համոզված եմ, որ զեկույցը, ներկայացնելով Հայաստանի ներկայիս բարձրագույն կրթության
համակարգի վերլուծությունը և զարգացման ռազմավարությունների այլընտրանքները, հիմք
կհանդիսանա լայն քննարկումների և հետագա ռազմավարական որոշումների կայացման համար:

5

´»Ïáñ ö³÷³½Û³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý
1930 թվականին ակադեմիկոս Գևորգ Սաֆարյանը իր` «Հայաստանի կրթության պատմություն»
գրքի վերջին գլուխներում նկարագրել է արդիականացող Հայաստանի խորհրդային հանրա
պետության կրթական համակարգը: Նա պատկերել է, թե ինչպես է հանրապետությունն ակտիվ
պայքար մղում` մի կողմից` գերազանցության ձգտող կրթական հաստատությունների ստեղծման,
իսկ մյուս կողմից` ամբողջ հասարակության մեջ բազային հավասար կրթական մակարդակի
ապահովման համար: Առ այսօր գերազանցության և հավասարության այս մոտեցումները
կրթության քաղաքականության համար առանցքային են և լի` թաքնված մարտահրավերներով:
Շատ հաճախ գերազանցությունն ընկալվում է որպես բացառիկ առաջադիմություն` տաղանդավոր
ուսանողների համար նախատեսված հատուկ դպրոցների և օլիմպիական մեդալների համար
մրցույթների տեսքով: Նմանատիպ ընկալումը նպաստում է էլիտարության անբարենպաստ համ
բավի ստեղծմանը: Մյուս կողմից, հավասարությունը, ցավոք, նույնականացվում է միօրինակության
հետ: Նման մոտեցումը հատկապես տեղ է գտնում ռեսուրսների տեղաբաշխման գործընթացում,
որը մեծացնում է համակարգային միջակության ռիսկը և սահմանափակում կրթության որակի
համաշխարհային մակարդակների հասնելու հնարավորությունները:
Հավասարության և գերազանցության հասկացությունների ռազմավարական մեկնաբանումներն
առանցքային են ավելի մրցունակ կրթական համակարգի ձևավորման համար: Այսօր աշխարհում
շատ կան երկրներ, որոնք, հզոր կրթական համակարգեր չունենալով հանդերձ, կարողանում
են ապահովել մեկ շնչի հաշվով եկամուտների բարձր մակարդակ և կենտրոնացված ձևով մոբի
լիզացնել զգալի ռեսուրսներ: Նմանատիպ երկրների խնդիրը մեծ կրթական ծախսերի ունեցած
ազդեցության մաքսիմալացումն է: Հայաստանը չի պատկանում այդ երկրների շարքին: Մեր
մարտահրավերը կայանում է ծախքերի արդյունավետության և համեմատաբար սահմանափակ
ռեսուրսների ազդեցության մաքսիմալացման մեջ` վերջիններիս ոչ համասեռ տեղաբաշխման
միջոցով: Հայաստանը պետք է նպատակադրված կերպով մտնի տարբերակված զարգացման փուլ`
կրթական համակարգում գերազանցության փարոսներ ստեղծելու համար, որոնք միահյուսված են
ընդհանուր համակարգի հետ: Ընդ որում նմանատիպ զարգացումը պետք է ընթանա օբյեկտիվ
քաղաքականության համատեքստում` խուսափելով էլիտարության և միօրինակության` միմյանց
հետ մրցակցող ծուղակներից:
2010 թվականի Հայաստանի մրցունակության զեկույցը արտացոլում է այս նոր մոտեցման շուրջ
աճող փոխհամաձայնությունը` սկսելով բարձրագույն կրթությունից, որը բնականորեն հակվում է
դեպի այս մոտեցումը: Այժմ թե՛ հասարակության և թե՛ բոլոր մակարդակներում քաղաքականություն
մշակողների համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի կրթությունը պետք է ձգտի արդիականացման`
համաշխարհային համատեքստում և ազգային մրցունակության շրջանակներում: Սա նշանակում
է` մեր լավագույնները պետք է ցուցաբերեն գերազանցության միջազգային մակարդակին համա
պատասխան արդյունքներ, որպեսզի մենք կարողանանք անդամակցել համաշխարհային ցան
ցերին և մրցել այսօր միակ նշանակալի դաշտում, այն է` համաշխարհային դաշտում:
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Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2010-2011 թվականների Համաշխարհային մրցու
նակության զեկույցում (ՄՀԶ) 139 երկրների շարքում Հայաստանը զբաղեցնում է 98-րդ տեղը:
Նախորդ զեկույցի համեմատ այս զեկույցում Հայաստանը զիջել է դիրքերը մեկ կետով: Զեկույցի
արդյունքներով Հայաստանը գրանցել է մրցունակության ցուցանիշների համեստ բարելավում
առողջապահության, կրթության և ապրանքների շուկայի արդյունավետության ցուցանիշներում:
Համաձայն զեկույցի` երկրի առավելությունների շարքն են դասվում աշխատուժի շուկայի
կանոնակարգումը, սակագների մակարդակը, ընկերություն հիմնելու դյուրինությունը, ինչպես
նաև գործարարության վրա հիվանդությունների, հանցագործությունների և ահաբեկչության
ազդեցության ցածր մակարդակը: Թերություններից են մրցակցային միջավայրի գործոնները և
ֆինանսական շուկայի զարգացումը:
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը ընդգծեց այն փաստը, որ Հայաստանի տնտեսության
հիմքերը թույլ են և ակնհայտորեն ավելի զգայուն` արտաքին զարգացումների նկատմամբ, քան
համեմատվող երկրների մեծ մասը, իսկ տնտեսության վերականգնումը չափազանց խոցելի
է համաշխարհային տնտեսական գործընթացների և ներքին տնտեսական խնդիրների հե
տևանքով առաջացած անկայունությունների նկատմամբ: Նմանատիպ խնդիրներից են ցածր
և անհավասարաչափ բաշխված աշխատուժի արտադրողականությունը, տնտեսության ոչ բա
վարար դիվերսիֆիկացումը և չափից դուրս կենտրոնացումը շինարարության և ցածր արտադ
րողականությամբ գյուղատնտեսության ճյուղերում, բարձր տեխնոլոգիաների ներմուծման նվա
զումը, ռեսուրսաինտենսիվ արտահանումից մեծացող կախվածությունը, գնաճը, աճող արտաքին
հանրային պարտքը:
Եվս մեկ ճգնաժամի դեպքում այն ավելի մեծ ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա, որը, հնա
րավոր է, այլևս չունի բացասական հետևանքների դեմ պայքարելու համար բավարար ֆինան
սական ռեսուրսներ: Անհրաժեշտ է ազգային տնտեսական ռազմավարություն և տնտեսական
զարգացման նոր մոդել, որը կարող է դիմակայել տարբեր տնտեսական ցնցումներին և ուղղված
կլինի մակրոտնտեսական հիմնական գործոնների բարելավմանը` աշխատատեղերի ստեղծմանը,
աշխատողների հոսունությանը դեպի բարձր արտադրողականությամբ ճյուղեր և գիտելիքահենք
ոլորտներին միտված ներդրումների ներգրավվմանը: Նոր տնտեսական մոդելի կիզակետը կարող
է դառնալ միջազգայնորեն մրցունակ կրթության ոլորտը և հատկապես` բարձրագույն կրթության
համակարգը: Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգը վերափոխելու համար
անհրաժեշտ է հասցեագրել հինգ հիմնական գործոնների խմբեր, որոնք են ռազմավարությունը,
միջազգայնացումը, առաջնորդությունը, ուսումնառության տարրերը և սոցիալական արժեքները:
• Ազգային ռազմավարություն: Ներկայումս Հայաստանն իրագործում է ինտենսիվ բարե
փոխումներ Բոլոնյան գործընթացի շրջանակներում եվրոպական բարձրագույն կրթական
տարածքին անդամակցելու նպատակով: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը
մշակում է կրթության զարգացման ռազմավարություն: Ոլորտի երկարաժամկետ զարգաց
ման նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ նախաձեռնությունները դեռևս
անհրաժեշտ է հստակորեն նախանշել:
• Առաջնորդություն: Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում կա հեռուն նայող և
բեկումնային բարեփոխումներ իրականացնելու կարող առաջնորդների կրիտիկական զանգ
վածի ձևավորման խնդիր: Հիերարխիկ և կենտրոնացված համալսարաններում որոշումները
կայացվում են ամենավերին օղակում: Ուժեղ առաջնորդները և նվիրվածությունը կրթական
համակարգի բարեփոխման հաջողության վճռորոշ գործոններ են:
• Միջազգայնացում/շարժունություն: Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգը
ներգրավում է արտասահմանյան ուսանողներ (տնտեսագիտական տերմինաբանությամբ`
կրթության «արտահանում»), իսկ տարբեր միջազգային առաքելությունների և երկրում
իրականացվող ծրագրերի օգնությամբ հայկական բուհերը հնարավորություն են ստացել
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համագործակցել մի շարք օտարերկրյա հեղինակավոր բարձրագույն ուսումնական հաստա
տությունների հետ: Ուսանողների շարժունությունը խթանելու համար երկրում կրեդիտային
համակարգը պետք է ավելի ճկուն լինի:
• Ուսումնառության տարրեր: Կրթության որոշ բնագավառներում Հայաստանը դեռևս
ունի համաշխարհային մակարդակի հետազոտողների և դասախոսների ժառանգություն:
Այնուամենայնիվ, ուսումնառության տարրերը, ընդհանուր առմամբ, բավականին խնդրա
հարույց են Հայաստանում: Հիմնական խնդիրներն են բավականաչափ ռեսուրսներ չունեցող
հիմնական և միջնակարգ կրթությունը, մասնագիտական կողմնորոշման ցածր մակարդակը
և մոտիվացիայի պակասը, ծերացող դասախոսական կազմը, վերջինս բարելավելու սահ
մանափակ հնարավորությունները, հնացած դասավանդման մեթոդները (դասավանդվող
նյութը մեխանիկորեն սովորելու պրակտիկան համատարած է), արտաքին կանոնակարգերը
և զարգացումները չարտացոլող ուսումնական պլանները, ինչպես նաև արդյունաբերության և
հետազոտությունների ոլորտի միջև կապի բացակայությունը:
• Սոցիալական արժեքներ: Չնայած նրան, որ ավանդաբար հայերը բարձր են գնահատել
կրթությունը և կրթվածությունը, այս արժեքները մարտահրավերների առջև են կանգնած
մի հասարակությունում, որտեղ ըստ արժանիքների փոխհատուցումը գերակա չէ: Երիտա
սարդության «իդեալները» կասկածի տակ են դնում կրթության արժեքը և կարևորությունը:
Չնայած առկա բազմաթիվ մարտահրավերներին` Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի
զարգացումը խոստումնալից է` հատկապես տնտեսության մրցունակության տեսանկյունից: Բարձ
րագույն կրթության զարգացման ռազմավարական մեր մոտեցումն ընդգրկում է տեսլականի
ձևակերպում, բարձրագույն կրթության համապատասխանեցումը տնտեսական զարգացմանը,
հինգ մրցունակության հրամայականների սահմանում և երկու ռազմավարական այլընտրանքների
մշակում:
Տեսլական: Հայաստանի բարձրագույն կրթությունը պետք է ձգտի բացահայտել և սնուցել
յուրաքանչյուր անհատի տաղանդը, որպեսզի նա գործուն կերպով մասնակցի մրցունակ տնտե
սության կառուցմանը: Այս տեսլականը հիմնված է երկու ենթադրության վրա: Առաջին` յուրա
քանչյուր անհատ որոշակի շնորհներ/տաղանդներ ունի: Երկրորդ` ազգային մրցունակությունը
դիտարկվում է որպես ֆունկցիա անհատի մրցունակությունից:
Ներդաշնակեցումը տնտեսական զարգացման հետ: Ընդհանուր առմամբ, երկրները անցնում
են զարգացման երեք հիմնական փուլ, որոնց ընթացքում նրանց միջազգային մրցունակության
կառուցվածքային հիմքերը փոխվում են: Բարձրագույն կրթության զարգացումը պետք է համընթաց
և համահունչ լինի ընդհանուր տնտեսական զարգացման տրամաբանությանը հետևյալ կերպով.
ստեղծի կլանման կարողություններ (տնտեսության զարգացման ռեսուրսների վրա հիմնված
փուլում), ներմուծի աշխարհում առաջատար ուղղությունները (ներդրումների վրա հիմնված փուլ) և
մրցակցի համաշխարհային մասշտաբով (նորարարությունների փուլում):
Բարձրագույն կրթության ռազմավարական հրամայականները: Ոլորտի զարգացման վերո
նշյալ տեսլականը ձևակերպում է հետևյալ ռազմավարական հրամայականները:
1. Բարձրագույն կրթությունը պետք է Հայաստանի տնտեսական բարեփոխման շարժիչ
ուժը հանդիսանա:
2. Հայաստանում միջազգայնորեն մրցունակ քլաստերներ ձևավորելիս բարձրագույն կրթու
թյունը պետք է ներառվի որպես կարևորագույն բաղադրիչ:
3. Եվրոպական կրթական միջավայրի հետ ինտեգրման արագությունը պետք է ներդաշնակ
լինի կլանման ներքին կարողություններին:
4. Կրթության միջազգայնացումը պետք է իրականացվի անկախ որդեգրված ռազմա
վարությունից:
5. Հայաստանը բարձրագույն կրթության ոլորտում պետք է աստիճանաբար անցնի
ուսուցման մեջ գիտահետազոտական աշխատանքների ինտեգրմանը:
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Ռազմավարության այլընտրանքները: Մենք դիտարկում ենք Հայաստանի բարձրագույն
կրթության զարգացման երկու ռազմավարական այլընտրանքներ: Առաջինը` «լայնամասշտաբ
ճակատային հարձակման ռազմավարությունը», հենվում է այն ենթադրության վրա, որ արդյու
նավետ և կենսունակ լինելու համար փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա ողջ համակարգում: Այս
տիպի ռազմավարության մեջ կարելի է առանձնացնել երեք տարբեր մոտեցումներ. առաջարկով
պայմանավորված, պահանջարկով պայմանավորված և համակցված մոտեցումներ: Առաջարկով
պայմանավորված մոտեցումը մեծապես հենվում է պետության ջանքերի վրա` ազդելու կրթական
ծառայությունների մատուցման առաջարկի քանակական ու որակական գործոնների վրա:
Պահանջարկով պայմանավորված մոտեցումը կարևորում է թե՛ պետության և թե՛ մասնավոր
սեկտորի ներդրումը բարձրագույն կրթության մեջ` հիմնված շրջանավարտների հմտությունների
նկատմամբ հստակորեն ձևակերպված պահանջների վրա:
Երկրորդը` «կետային հարվածի ռազմավարությունը» առանձնանում է ընտրողական միջա
մտություններով (փոքր դիմադրության և/կամ մեծ ազդեցության բաղադրիչների վրա), որին
հետևում է փոփոխության տարածումը ողջ համակարգում: Այս ռազմավարությունը հենվում է
երկու մոտեցումների վրա` առաջատար բուհի մոտեցում և ցրված գերազանցության կենտրոնների
ստեղծման մոտեցում: Մոտեցման հիմնավորումն այն է, որ առաջատար համալսարանը
դառնում է միջազգայնորեն մրցունակ դասախոսների և ուսանողների համար գրավչության
կենտրոն, որը կարող է ամրապնդել համաշխարհային կրթական շուկայում Հայաստանի մրցելու
կարողությունները:
Ազգային մրցունակության համատեքստում ներկայացված բարձրագույն կրթության ոլորտի
զարգացման ռազմավարական այլընտրանքների վերլուծությամբ մենք նպատակ ունենք նպաստել
Հայաստանում միջազգայնորեն մրցունակ բարձրագույն կրթության համակարգի ստեղծման
ուղիների վերաբերյալ արդյունավետ հանրային երկխոսության կայացմանը և գիտակցմանը, որ
մարդկային կապիտալը պետք է դիտարկվի որպես ներդրումների համար գրավիչ և անհրաժեշտ
թիրախ՝ առաջիկա տասնամյակների կամ դարերի կտրվածքով:
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Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցի (ՀԱՄ զեկույց) նախորդ տարվա հրապարակումից
հետո տարբեր շահառուների կողմից զեկույցի նկատմամբ ակնկալիքները աճել են: 2009 թվականի
ՀԱՄ զեկույցում տեղ գտած նորարարության վերլուծությունը կատալիզատորի դեր ունեցավ
ոլորտում մտավոր դաշտ ձևավորելու գործում` նպաստելով հիմնական շահառուների միջև կարևոր
խնդիրների շուրջ քննարկումների ծավալմանը: 2010 թվականի ՀԱՄ զեկույցում մանրամասնորեն
ներկայացվում է տնտեսական կատարողականի տարեկան դինամիկան միջազգային
համատեքստում` համապատասխանաբար համեմատություններ անցկացնելով ԱՊՀ, Արևելյան
Եվրոպայի և այսպես կոչված «Եվրոպական խաչմերուկի» երկրների (մեծամասամբ Մերձավոր
Արևելքի երկրներ) հետ: Այս տարի զեկույցում ընդգրկվել են նաև տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի
ցուցանիշները` տնտեսության կատարողականի վրա դիվերսիֆիկացիայի ազդեցությունն
ուսումնասիրելու նպատակով: Համաձայն մեր վերլուծական հենքի` տնտեսության կատարողականը
դիտարկվում է որպես երկրի մրցունակության մակարդակի «հետևանք»:
Այս տարվա զեկույցի առանցքային թեման, որը ներկայացված է զեկույցի 3-րդ և 4-րդ գլուխներում,
բարձրագույն կրթությունն է: Զեկույցում բարձրագույն կրթության ոլորտն ուսումնասիրվում է
ազգային մրցունակության լույսի ներքո: Այստեղ ներկայացվում է միջազգայնորեն մրցունակ
բարձրագույն կրթության ոլորտի ստեղծման նախադեպը` որպես Հայաստանի տնտեսության
վերափոխման հիմնական խթաններից մեկը: Միայն փոքրաթիվ վերլուծական հենքեր են ի զորու
ընդգրկել բարձրագույն կրթությունն՝ իր ողջ բարդությամբ հանդերձ, և ցանկացած վերլուծության
արժեքը կախված է տվյալ վերլուծության համար մշակված մոտեցման հաջող կիրառումից: ՀԱՄ
զեկույցի վերլուծությունն ուղղված է այդ հավակնության և առկա իրականության միջև բացերի
պատճառների վերհանմանը: Քննարկելով այն ռազմավարական լուծումները, որոնք կարող է
կիրառել Հայաստանն իր բարձրագույն կրթության ոլորտի բարելավման համար` շեշտադրվում
է բարձրագույն կրթության և տնտեսության մրցունակ զարգացման փոխկապակցվածության
կարևորությունը:
Ակնկալվում է, որ ՀԱՄ զեկույցը կօգնի մեծացնել իրազեկվածությունը` քաղաքականության
առաջնահերթություններում
հիմնարար
փոփոխությունների
և
մարդկային
կապիտալի
ուղղությամբ ներդրումների կենտրոնացման անհրաժեշտության մասին: Հուսով ենք, որ այն
հասարակության լայն շերտերի և որոշումներ կայացնողների շրջանում կարմատավորի այն
միտքը, որ մարդկային կապիտալը Հայաստանի համաշխարհային մրցունակության կարևորագույն
գործոններից մեկն է: Ակնկալում ենք, որ ՀԱՄ զեկույցը կօգնի կրթության դաշտում անցում
կատարել հայտարարություններից գործողությունների, գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ
են Հայաստանի կայունության, տնտեսական աճի և բարեկեցության համար երկարաժամկետ
հեռանկարում:
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1. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ
Բարեկեցության գնահատման երկու ընդունված տեսակետ կա: Ոմանք այն գնահատում են մեկ
շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի հիման վրա արտահայտված գնողունակության համարժեքով` համարելով,
որ ցանկացած ապրանք, այդ թվում և կրթությունը, դառնում է հասանելի, եթե ազգային
եկամտի մակարդակը բավարար է այն գնելու համար: Մյուսները գնահատում են այն` հիմնվելով
տնտեսական բարեկեցության բազմակողմանի վերլուծության վրա: Վերջիններս նաև մատնանշում
են, որ մարդկային ոչ բավարար զարգացումը բարձր ՀՆԱ-ով և, հատկապես նավթային
պաշարներով հարուստ երկրներում, խոսում է այն մասին, որ ՀՆԱ բարձր մակարդակը բավարար
չէ սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքի զարգացման համար:
Միմյանց հետ մրցակցող այս երկու տեսակետները ծնում են մեկ հարց` որո՞նք են բարեկեցության
հիմքերը: Ինչու՞ են, օրինակ, բնական պաշարներով հարուստ երկրներն ունենում սահմանափակ
ներուժով ¦մակերեսային§ բարեկեցություն, մինչդեռ ավելի քիչ պաշարներ ունեցողներն
աննախադեպ աճ են գրանցում (օրինակ` Սինգապուրը, Թայվանը, Հոնկոնգը): Առաջին
խմբի երկրները բարգավաճում են ժառանգած և օժանդակ գործոնների, իսկ երկրորդ խմբի
երկրները` արտադրողականության հաշվին, այսինքն` օպտիմալ ընտրությունների օգնությամբ
սակավ մարդկային և կապիտալ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման շնորհիվ: Նշված
ընտրությունների կատարմանը նպաստում է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ իրատեսական
նպատակներին ծառայող կայուն տնտեսական քաղաքականության վրա հիմնված ազգային
տնտեսական ռազմավարությունը: Ռազմավարությունը սահմանում է տնտեսության կոնկրետ
ճյուղերի աճի նպատակները և այս նպատակների իրականացման համար սահմանափակ
ռեսուրսների բաշխման եղանակները1: Հիմք ընդունելով Պորտերի մրցունակության տեսությունը`
ստորև բերվող պատկեր 1-1-ում ամփոփ կերպով ներկայացնում ենք Հայաստանում բարեկեցության
2
մասին ճշգրիտ պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ հայեցակարգային հենքը:
Ինչպես ցույց է տրված պատկեր 1-1-ի ձախ մասում, բիզնես քլաստերների միկրո և մակրո
տնտեսական մրցունակության գործոնները խթանում են արտադրողականությունը չորս ¦նպաստող
գործոնների§ միջոցով` ազգային ներդրումներ, արտաքին և ներքին օտարերկրյա ուղղակի
ներդրումներ (ՕՈՒՆ), ներմուծում և արտահանում և տեղական/ներքին նորարարություն: Այստեղ
¦նպաստող գործոնները§ պատճառային ցուցանիշներ են, իսկ բարեկեցությունը՝ հետևանքային
ցուցանիշ: Ինչպես ցույց է տրված պատկերի աջ կողմում, մեծածավալ ռեսուրսներից ստացվող
գումարները (օրինակ` բնական ռեսուրսներ, աշխարհագրական դիրք, պատմամշակութային
ժառանգություն, սփյուռքի աջակցություն) ուղղվում են հիմնականում սպառմանը: Ինչևէ, սա
ապահովում է միայն կարճաժամկետ բարեկեցություն և արտադրողականության աղբյուրների
ձևավորման ու ամրապնդման ¦կարճ ցիկլ§:

1 Հայաստանն ունի բազմաթիվ ոլորտային ռազմավարություններ, որոնց մեծապես աջակցում և որոնց վրա ազդում են
միջազգային դոնոր կազմակերպությունները, սակայն չկա ձևակերպված ընդհանրական ռազմավարություն, ինչի շնորհիվ
հնարավոր լինի համակարգել այս ոլորտային ռազմավարությունները:
2 Տե՛ս Մ. Ի. Պորտերի «Ազգերի մրցակցային առավելությունը» աշխատությունը, 1990թ., (The Free Press) և
«Մրցունակությունը ճամփաբաժանի վրա` Ռուսաստանի տնտեսության ապագա ուղղության ընտրությունը» աշխատությունը`
Քեթելսի, Մ. Դելգադոյի և Ռ. Բրայդենի համահեղինակությամբ, 2007թ.:
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Պատկեր 1-1: Կայուն և աճող բարեկեցության կոնցեպտուալ հենք

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2008, Մ. Ի. Պորտեր 1990, Քեթելս, Դելգադո, Բրայդեն, 2007, EV հետազոտական կենտրոն

Պատկեր 1-1-ում ներկայացված պատճառահետևանքային կապը նշանակում է հետևյալը`
• Բարեկեցիկ լինելու համար երկիրը պետք է հետամուտ լինի մրցունակության ռազմավարա
կան բնույթի միկրո և մակրո տնտեսական հիմքերի ստեղծմանը:
• Արտադրողականությանը նպաստող գործոնների զարգացումն ու արդյունավետ կառավա
րումը դեպի բարեկեցություն տանող ճանապարհի անքակտելի բաղադրիչներից են:
• Երկրի ժառանգած ռեսուրսները պետք է նպաստեն արտադրողականությունը խթանող
գործոնների ներուժին, առավել քան սպառման կարճաժամկետ աճին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վերջին տնտեսական անկումը ցույց տվեց, որ Հայաստանի տնտեսությունը բավականին արագ
է արձագանքում համաշխարհային զարգացումներին: 2009 թվականին, ընդհանուր առմամբ,
Հայաստանի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ արտահայտված գնողունակության համարժեքը (ընթացիկ
միջազգային գներով, ԱՄՆ դոլ.) նվազել է մոտ 13 տոկոսով: Այս պահին մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ
կանխատեսելը կարող է չափազանց բարդ, եթե ոչ անհնար լինել: Ինչևէ, պատկեր 1-2-ում
ներկայացված են զարգացման հնարավոր միտումները 2010 թվականից հետո: Առաջին սցենարը
(տատանվող փուլեր) կարող է իրականություն դառնալ, եթե տնտեսական զարգացման հիմքերը
չփոխվեն, երկրորդ սցենարը (կայուն վերականգնում և արագացում/ակսելերացիա) կարող է
իրականություն դառնալ տնտեսական փոխակերպման ռազմավարության իրականացման դեպքում:
Փաստորեն, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ դինամիկայի պատկերը նույնպիսին կլինի, ինչպիսին էր 2000-
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2008 թվականներին, սակայն միակ էական տարբերությունն այն է, որ աճի խթանները հիմնված
կլինեն կայուն աղբյուրների վրա: Արտաքին ցնցումների դեպքում սա թույլ կտա խուսափել կտրուկ
անկումներից:
Պ
́ ատկեր 1-2: Տնտեսական բարեկեցության դինամիկան և տնտեսական զարգացման փուլերը

ԱՂԲՅՈՒՐ` Ազգային վիճակագրական ծառայություն (ԱՎԾ), Համաշխարհային բանկ (ՀԲ), WDI Online, 2010թ. (վերջին դիտարկումը` 2010թ.,
հոկտեմբեր), EV հետազոտական կենտրոն

Պատկեր 1-3: ՀՆԱ աճի դինամիկան ըստ ամիսների, %, 2008-2010

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

2010 թվականի, ընդհանուր առմամբ դրական, ամսական ՀՆԱ դինամիկան (մինչև օգոստոս
ամիսը) մատնանշում է ցնցումներից համեմատաբար զերծ դինամիկա: Միաժամանակ, հարկ է նշել
տնտեսության ապագայի համար առկա երեք վտանգների մասին` մշտական մեծ կախվածությունը
ներմուծումներից, երկարատև գնաճը և նկատելիորեն աճող արտաքին պետական պարտքը:
Մինչճգնաժամային ժամանակահատվածում արտաքին պարտքը կազմում էր ՀՆԱ մոտ 13
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տոկոսը, մինչդեռ ներկայումս այն դրա մոտ մեկ երրորդ մասն է: Սա խոսում է պետական պարտքի
ժամանակին մարման և նոր պարտքերի միջոցով վերաֆինանսավորման անհրաժեշտության հետ
կապված մեծ ռիսկերի մասին: Ըստ էության, հետագա ուղին կպայմանավորվի համաշխարհային
տնտեսական զարգացումներով և Հայաստանի տնտեսական համակարգի կողմից վերջին
տնտեսական ճգնաժամից քաղված դասերի կիրառմամբ:
Պատկեր 1-4-ում ներկայացված են հետճգնաժամային ժամանակաշրջանում համեմատվող
շրջաններում տնտեսական վերականգնման մի շարք օրինակներ: Հայաստանը Ուկրաինայի,
Լիբանանի, Լատվիայի և Էստոնիայի նման գրանցել է ՀՆԱ-ի իրական ամենամեծ անկումը
և տնտեսության վերականգնման ավելի դանդաղ տեմպերը՝ մյուս երկրների համեմատ: 2010
թվականի վերաբերյալ ՀՆԱ կանխատեսումները նախանշում են վերականգնման երկու հնարավոր
մակարդակներ, ընդ որում, Հայաստանը գտնվում է ստորին մակարդակում:
Պատկեր 1-4: ՀՆԱ անկումն ու վերականգնումը համեմատվող տարածաշրջաններում,
%, 2009-2010

Նշում` Խումբ 1-ում ընդգրկված են Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Իրանը, Իսրայելը և Բելառուսը: ՀՆԱ 2010 թվականի կանխատեսումը կատարվել
է ԱՄՀ-ի կողմից:
ԱՂԲՅՈՒՐ` Արժույթի միջազգային հիմնադրամ (ԱՄՀ), ՀԲ, WDI-Online, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., նոյեմբեր)

2009 թվականի անկումը փոխեց նախկին տարիների միտումը, որով Հայաստանը մեկ շնչին
բաժին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշներով միտվում էր հավասարվել համեմատվող երկրների մեծ
մասին՝ իր իրական ՀՆԱ աճի ավելի բարձր տեմպերի շնորհիվ: Սա հաստատում է այն փաստը,
որ Հայաստանի տնտեսության հիմքերը թույլ են և ակնհայտորեն ավելի զգայուն` արտաքին
զարգացումների նկատմամբ, քան համեմատվող երկրների մեծ մասը: Այսպիսով, անհրաժեշտ է
ուշադրությամբ ուսումնասիրել և շտկել երկու գործոն`
• Հայաստանի տնտեսության վերականգնումը չափազանց խոցելի է համաշխարհային
տնտեսական գործընթացների և ներքին տնտեսական խնդիրների հետևանքով առաջացած
անկայունությունների նկատմամբ:
• Երկրորդ համաշխարհային ճգնաժամի դեպքում այն ավելի մեծ ազդեցություն կունենա
Հայաստանի վրա, որը, հնարավոր է, այլևս չունի բացասական հետևանքների դեմ պայ
քարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ: Հետևաբար, Հայաստանի կառա
վարությունը պետք է մշակի տնտեսության փոխակերպման (տրանսֆորմացիոն) համա
պարփակ ռազմավարություն:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայաստանն իր աշխատուժի արտադրողականությամբ զգալիորեն զիջում է համադրելի երկրների
մեծ մասին: Մինչ Հայաստանի միջին աշխատողը տարեկան կտրվածքով արտադրում է 7,930
ԱՄՆ դոլարին համարժեք ապրանքներ և ծառայություններ, Իսրայելում միջին աշխատողի
3
արտադրանքը համարժեք է 68,400 ԱՄՆ դոլարին : Ինչպես զարգացող երկրների մեծ մասում,
այնպես և Հայաստանում աշխատուժի արտադրողականությունը անհավասարաչափ է բաշխված
նաև տնտեսության տարբեր ճյուղերում (տե’ս պատկեր 1-5): Սա պայմանավորված է տնտեսության
կառուցվածքով, մասնավորապես աճի մեծ ներուժ ունեցող ճյուղերով: Հաշվի առնելով ՀՀ ԱՎԾ-ի
2008 թվականի զբաղվածության պաշտոնական և ոչ պաշտոնական մոտավոր տվյալները՝
արտադրողականության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող ճյուղն է ֆինանսական միջնորդությունը,
անշարժ գույքը, վարձակալումը և բիզնես ծառայությունները (44,475 ԱՄՆ դոլար ՀՆԱ մեկ
աշխատողի հաշվով` արտահայտված գնողունակության համարժեքով), որին հաջորդում է
շինարարությունը: Փաստորեն, նշված երկու ճյուղերում աշխատուժի արտադրողականությունը
երկու անգամ գերազանցում է տրանսպորտի, հաղորդակցությունների, արտադրության և
առևտրի ոլորտների ցուցանիշները, և յոթ անգամ` գյուղատնտեսության և մյուս ճյուղերի ցուցա
նիշները: Միևնույն ժամանակ, աշխատողների ընդամենը 11 տոկոսն է զբաղված նշված առա
ջատար երկու ճյուղերում, ինչը նշանակում է, որ աշխատուժի մեծ մասն ընդգրկված է ցածր
արտադրողականությամբ աշխատանքներում:
Պատկեր 1-6-ը համեմատում է Հայաստանի տնտեսության համապատասխան ճյուղերի աշխա
տուժի արտադրողականությունը Իսրայելի (համեմատվող երկիր) նույն ճյուղերի հետ: Հայաստանի
աշխատուժն ունի արտադրողականության ամենաբարձր մակարդակը շինարարության ոլորտում`
զիջելով Իսրայելին ընդամենը 33 տոկոսով, մինչդեռ գյուղատնտեսության արտադրողականությունը
կազմում է Իսրայելի նույն ցուցանիշի 11 տոկոսը:
Պատկեր 1-5: Արտադրողականությունն ըստ տնտեսության ճյուղերի. Հայաստան

Նշում` քանի որ սրանք մինչճգնաժամային թվեր են, վերջինիս ազդեցությունները չեզոքացվել են:
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ, ՀԲ, WDI-Online, ՀՀ Կենտրոնական բանկ (ԿԲ), 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., օգոստոս)

3 ՀԲ, WDI-Online; 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010 թվականի օգոստոսին)
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Պատկեր 1-6: Աշխատանքի արտադրողականությունն ըստ տնտեսության ճյուղերի.
Հայաստան և Իսրայել

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ, Իսրայելի վիճակագրական կենտրոնական բյուրո, Իսրայելի բանկ, ՀԲ, WDI-Online, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ.,
օգոստոս)

Ոլորտի արտադրողականության բարելավման համար, հնարավոր է, անհրաժեշտ լինի ընդլայ
նել կապիտալի ձևավորման հիմքը և վերաբաշխել աշխատողներին դեպի այլ ճյուղեր: Մինչ
Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված է աշխատող անձանց 38 տոկոսը,
Իսրայելում այս ցուցանիշը կազմում է ընդամենը 2 տոկոս: Այդ իսկ պատճառով ՀՀ կառա
վարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի աշխատուժի շուկայի կլանման կարողությունների
զարգացման ուղղությամբ` նվազագույնին հասցնելու աշխատուժի վերաբաշխման բոլոր բա
ցասական հետևանքները: Մեկ բան հստակ է, որ երկարաժամկետ հեռանկարում կրթական
համակարգի բարելավման և աշխատողների զբաղվածության հնարավորությունների ընդլայնման
անհրաժեշտությունն անխուսափելի է:

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
2002 թվականից սկսած՝ Հայաստանում հիմնական միջոցների ձևավորման ուղղությամբ կա
տարվող ներդրումները զգալի աճ են արձանագրել (տե’ս պատկեր 1-7): 2002-2008 թվականներին
համախառն հիմնական միջոցների ձևավորման միջին տարեկան աճը կազմել է 46 տոկոս, որը
երկու անգամ գերազանցել է համախառն հիմնական միջոցների սպառման աճի տեմպը և նպաստել
հիմնական միջոցների պաշարի աճին: Արդյունքում՝ կապիտալի զուտ կուտակումը հմտությունների
և գիտելիքների նորացման հետ մեկտեղ կարող է առանցքային նշանակություն ունենալ արժեքի
ավելացման և երկարաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի տնտեսության զարգացման տեմպերը
մեծացնելու համար:
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Պատկեր 1-7: Հիմնական միջոցների ձևավորում և սպառում, ընթացիկ մլրդ ԱՄՆ դոլ.,
1992-2008

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀԲ, WDI-online, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., օգոստոս)

ՕՈՒՆ
ՕՈՒՆ դինամիկան շատ անկանոն է համեմատվող երկրներում: Հայաստանը հետ է մնում հա
մեմատվող երկրների մեծ մասից կուտակային ՕՈՒՆ որպես ՀՆԱ տոկոս ցուցանիշով, սակայն
համեմատաբար լավ դիրքեր ունի ընթացիկ ՕՈՒՆ որպես ՀՆԱ տոկոս ցուցանիշով, ինչը
լավատեսություն է ներշնչում (տե’ս պատկեր 1-8):
Հայաստանի ՀՆԱ նկատմամբ կուտակային ՕՈՒՆ ցուցանիշը աճել է` 2008 թվականի 29.6
տոկոսից 2009 թվականին հասնելով 41.6 տոկոսի՝ հիմնականում այն բանի շնորհիվ, որ երկիրը
կարողացել է ՕՈՒՆ ներգրավել նույնիսկ տնտեսության անկման պարագայում: Եթե այս
միտումը շարունակվի, ՕՈՒՆ-ն կարող է դառնալ տնտեսական աճի շարժիչ ուժ և բարելավել
մրցակցությունը, տեխնոլոգիական նորարարությունը, հմտությունների փոխանցումը և աշ
խատատեղերի ստեղծումը: Ներդրումների համար առավել գրավիչ հնարավորությունների
(հիմնականում գիտատար ոլորտներում) ստեղծման միջոցով Հայաստանը կարող է իր դիրքերը
մոտեցնել առաջատար երեք երկրներին` Հորդանանին, Լիբանանին և Բուլղարիային: ՕՈՒՆ
պաշարի և տնտեսական աճի միջև դրական կապը լավագույնս փաստագրված է, ինչպես
և լավագույնս փաստագրված է ՕՈՒՆ և կենսամակարդակի միջև առկա կապը զարգացող
տնտեսություններում:
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Պատկեր 1-8: ՕՈՒՆ կատարողականը համեմատվող երկրներում, %, 2009

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման համաժողով, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., նոյեմբեր)

2009 թվականին Հայաստան ՕՈՒՆ ներհոսքի 53 տոկոսը բաժին էր ընկնում Ռուսաստանին (տե’ս
աղյուսակ 1-1): 2008 թվականի համեմատ Հայաստանի ՕՈՒՆ կառուցվածքում Ռուսաստանի
մասնաբաժինը կրճատվել է 46 տոկոսով: Սա, մասամբ, պայմանավորված է շարժական
հեռահաղորդակցության ոլորտ երրորդ խաղացողի մուտքով, ինչը, հավանաբար, նշանակում է
բազմազան աղբյուրներից ՕՈՒՆ ներհոսքի նոր ժամանակահատվածի մեկնարկ: Օրինակ` 2009
թվականին ՕՈՒՆ 27 տոկոսը ստացվում էր Ֆրանսիայից, ինչը նշանակում է 2008 թվականի
համեմատ 136 տոկոս աճ (կրկին հաղորդակցման ոլորտի զարգացումների պատճառով):
Ուշադրության է արժանի նաև զգալի աճը Իտալիայից ստացվող ՕՈՒՆ ծավալներում` 7,648
տոկոս, ինչը, մեծամասամբ, պայմանավորված է անշարժ գույքի և շինարարարության մեջ
կատարվող ներդրումներով: 1998-2009թթ. ժամանակահատվածում ՕՈՒՆ կեսից ավելին
կենտրոնացել է հանրային ծառայությունների և հաղորդակցության ոլորտում (տե’ս պատկեր 1-9):
Աղյուսակ 1-1: Հայաստանի ՕՈՒՆ բաշխվածությունն ըստ ներդրող երկրների
Երկիր

Մասնաբաժինը ՕՈՒՆ-ի
մեջ, 2009 (%)

ՕՈՒՆ 2009
(ԱՄՆ դոլ., հազար)

Փոփոխություն
2009/2008 (%)

Ռուսաստան

53

384,831

- 46

Ֆրանսիա

27

197,421

+136

Արգենտինա

7

48,258

- 45

Իտալիա

5

33,480

+7648

Գերմանիա

3

19,358

- 18

Լիբանան

2

13,549

+14

ԱՄՆ

2

12,983

- 27

Այլ

3

22,238

- 64

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ, 2010, EV հետազոտական կենտրոն
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Պատկեր 1-9: Հայաստանի ՕՈՒՆ բաշխվածությունն ըստ տնտեսության ճյուղերի, %,
1998-2009

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., օգոստոս)

Չնայած ենթակառուցվածքները տնտեսության ճյուղերի զարգացման նախապայմաններից են,
այնուհանդերձ, Հայաստանի ՕՈՒՆ քաղաքականության հիմնական նպատակը պետք է լինի
աստիճանաբար գիտելիքահենք ոլորտներին միտված ներդրումների ներգրավվմանն անցնելը:

ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ
Ինչպես ցույց է տալիս պատկեր 1-10-ը, 2009 թվականը չափազանց ծանր տարի է եղել
Հայաստանի արտահանման համար: Արտահանման ծավալները 2008 թվականի նույն
ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են ավելի քան 40 տոկոսով: Արտահանման որոշ
ճյուղեր կտրուկ անկում են գրանցել` թանկարժեք քարերի և մետաղների ոլորտը (39 տոկոս),
սարքավորումների ոլորտը (48 տոկոս) և տեքստիլ արդյունաբերությունը (63 տոկոս): 2010
թվականի հունվարին արտահանման ծավալներն աճել են 58.5 տոկոսով՝ նախորդ տարվա
նույն ժամանակահատվածի համեմատ և շարունակել են աճել ամեն ամիս: Հունվարից հունիս
ամիսների ընթացքում գրանցված ավելի քան 55 տոկոս աճը նվազել է` հասնելով 44 տոկոսի՝
հուլիսից սեպտեմբեր ամիսներին, մինչ արտահանման ծավալները շարունակել են կարգավորվել`
վերադառնալով մինչճգնաժամային տեմպերին:
Պատկերներ 1-11-ը և 1-12-ը ցույց են տալիս Հայաստանի արտահանման բաշխվածությունը 2009
թվականին և 2008 թվականից 2010 թվականի հունիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածի
դինամիկան: 2008 թվականից ի վեր Հայաստանի խոշոր առևտրային գործընկերները չեն
փոխվել: Հայաստանի արտահանման կառուցվածքում Ռուսաստանի տեսակարար կշիռը կայուն
անկում է ապրել` 2008 թվականի 20.2 տոկոսից 2009 թվականին հասնելով 15.4 տոկոսի և 2010
թվականի հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին՝ 13.9 տոկոսի: 2009 թվականին արտահանման
ամենախոշոր շուկան Գերմանիան էր (16.5 տոկոս): Հայկական ապրանքների մյուս հիմնական
ԵՄ արտահանողների տեսակարար կշիռը նույնպես նվազել է: Հոլանդիայի դեպքում այն նվազել է`
12.2 տոկոսից հասնելով 7.5 տոկոսի, իսկ Բելգիայի դեպքում` 8.5 տոկոսից հասնելով 6.7 տոկոսի:
Որոշակիորեն նկատվում է առևտրային գործընկերների շրջանակի դիվերսիֆիկացիա, քանի որ
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հիմնական առևտրային գործընկերներից բացի այլ երկրներ ևս մեծացրել են իրենց մասնաբաժինը
Հայաստանից արտահանումների ծավալի մեջ` 2009 թվականին հասցնելով 22.9 տոկոսի՝ 2008
թվականի 15.9 տոկոսի փոխարեն: Այսպիսի բազմազանությունը կարող է մեղմել ճգնաժամի
ժամանակ առաջացող առևտրային ռիսկերը:
Հայաստանի արտահանման ռեսուրսային կախվածությունը շարունակել է աճել 2009 թվականին:
Ռեսուրսաինտենսիվության ցուցանիշն աճել է` 65 տոկոսից հասնելով 73 տոկոսի (տե’ս պատկեր
1-13): Սա համեմատվող երկրների շարքում աճի ամենաբարձր ցուցանիշներից է, ինչը ենթադրում
է, որ նվազել է Հայաստանի տնտեսության մյուս ճյուղերի մրցունակությունը համաշխարհային
շուկաներում ճգնաժամի ժամանակաշրջանում:
Պատկեր 1-10: Հայաստանի արտահանման դինամիկան, %, 2008-2010 սեպտեմբեր

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

Պատկեր 1-11: Հայաստանի արտահանման աշխարհագրական կառուցվածքը, %, 2009

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ
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Պատկեր 1-12: Հայաստանի արտահանման աշխարհագրական կառուցվածքի դինամիկան,
%, 2008-2010 սեպտեմբեր

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

Պատկեր 1-13: Ապրանքների արտահանման ռեսուրսաինտենսիվությունը, %, 2009

Նշում` շրջանակների մեծությունը ցույց է տալիս երկրի արտահանման ընդհանուր ծավալը:
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման համաժողով, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., հունիս)
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Արտադրողականության և մրցունակության խթանումը հնարավոր է բարձր ավելացված արժեքով
ապրանքների ու ծառայությունների միջոցով: Այդ իսկ պատճառով ռեսուրսային կախվածության
կայուն աճը, այն է` 2007 թվականի 61 տոկոսից 65 տոկոս՝ 2008 թվականին, ապա 73 տոկոս`
2009 թվականին, վկայում է Հայաստանի արտահանման ճյուղերում բարձր ավելացված արժեքի
ստեղծման սահմանափակության մասին, ինչը մտահոգությունների տեղիք է տալիս: 2009
թվականին Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի արտահանման ծավալները նվազել
են 30 տոկոսով (ինչը համահունչ է արտահանման ընդհանուր արժեքի 34 տոկոս անկմանը)
(տե’ս պատկեր 1-14): Գիտական սարքավորումները կազմում են նշված արտահանման մոտ
կեսը: Բարձր տեխնոլոգիաների արտահանման արժեքը կազմում է Հայաստանի արտահանման
ողջ ծավալի մոտ 1 տոկոսը: Գիտատար և ՏՏ ոլորտներում գրանցված դրական միտումներից են
Համաշխարհային բանկի «Հայաստանի էլեկտրոնային հասարակությունը և նորարարությունը
մրցունակության խթանման համար» ծրագիրը և կառավարության կողմից նախաձեռնված մի շարք
այլ ծրագրեր: Սրանց օգնությամբ նախատեսվում է տնտեսության այս ճյուղերի աստիճանական
բարելավում և աճ և, հետևաբար, արտահանման ծավալների աճ:
Պատկեր 1-14: Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների արտահանման դինամիկան
(1999-2009) և բաշխվածությունն ըստ ապրանքային խմբերի (2009)

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման համաժողով

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
2009 թվականին ներմուծման ծավալների անկումը շատ ավելի մեղմ էր, քան արտահանման
դեպքում (տե’ս պատկեր 1-15): 2009 թվականի հունվարից օգոստոս ամիսներին մեքենա
սարքավորումների և արտադրական այլ սարքավորումների ներմուծման ծավալները նվազել են
13.3 տոկոսով, իսկ բնական գազի ու այլ հանքահումքային ռեսուրսներինը՝ 23 տոկոսով` էներգիայի
սպառման ծավալների կրճատման պատճառով: Ավտոմեքենաների և տրանսպորտային այլ
միջոցների ներմուծումը նվազել է 52.6 տոկոսով: Հայաստանի ներմուծման շուկաները բազմազան
են, ինչն էլ նվազագույնին է հասցնում կախվածությունը մեկ երկրից կամ տարածաշրջանից: 2010
թվականին Հայաստանի ներմուծման ծավալները սկսեցին վերականգնվել` գրանցելով 19.2 տոկոս
աճ հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի
համեմատ):
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Պատկեր 1-15: Հայաստանի ներմուծման դինամիկան, %, 2008-2010 սեպտեմբեր

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎ

Մեծ ծավալներով բարձր տեխնոլոգիաներ և արտադրական միջոցներ ներկրող երկրներում ավելի
մեծ է նորարարությունների ներդրման և տնտեսական առաջընթացի հավանականությունը: Իսկ
այն երկրների դեպքում, որոնք ներմուծված ռեսուրսները վերածում են ավելի մեծ ավելացված
արժեքով ապրանքների, էլ ավելի մեծ է մրցունակ դառնալու հավանականությունը: 2004 թվականից
ի վեր Հայաստանում գրանցվել է բարձր տեխնոլոգիաների ներմուծման կտրուկ աճ, ինչը, մասամբ,
պայմանավորված է հեռահաղորդակցման ոլորտի ինտենսիվ զարգացմամբ (2004-2007թթ. բարձր
տեխնոլոգիաների ներմուծման միջին տարեկան աճը կազմել է 54 տոկոս) (տե’ս պատկեր 1-16):
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով բարձր տեխնոլոգիաների ներմուծման
ծավալները սկսել են նվազել՝ սկսած 2008 թվականից: Նվազման այս միտումը շարունակվելու դեպքում
այն կարող է վտանգել Հայաստանի երկարաժամկետ զարգացումը:
Պատկեր 1-16: Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ներմուծման դինամիկան (1999-2009)
և բաշխվածությունն ըստ ապրանքային խմբերի (2009)

ԱՂԲՅՈՒՐ` UN Comtrade, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., օգոստոս)

2001-2009 թվականների ընթացքում Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների արտահանման
և ներմուծման ծավալները մեծացել են, սակայն դանդաղ տեմպերով (տե’ս պատկեր 1-17ա):
Տարածաշրջանում բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների ու ծառայությունների և’ ներմուծման, և’
արտահանման առումով առաջատարը Թուրքիան է, իսկ Վրաստանը գրանցել է ներուծման աճ,
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միաժամանակ արձանագրելով արտահանման ծավալների կրճատում: Ադրբեջանում նշանակալի
որևէ միտում չի գրանցվել: Ապագայում Հայաստանի կատարողականը կախված կլինի բարձր
տեխնոլոգիաների ներմուծման խթանումից և արտադրության արդիականացումից, ինչպես նաև
ավելացված արժեքով ապրանքների և ծառայությունների հետագա արտահանումից: Ընտրված
մի քանի տնտեսությունների մասով նկատվում է հաստատուն և ուժեղ կորելյացիոն կապ բարձր
տեխնոլոգիաների ներմուծման և արտահանման աճի ու զարգացման միջև (տե’ս պատկեր 1-17բ):
Պատկեր 1-17ա: Բարձր տեխնոլոգիաների
ներմուծման և արտահանման զարգացումը,
Հայաստան, Թուրքիա, Վրաստան և
Ադրբեջան (2001, 2005, 2009)

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀԲ, WDI-Online, UN Comtrade 2010 (վերջին
դիտարկումը` 2010թ., նոյեմբեր) EV հետազոտական կենտրոն

Պատկեր 1-17բ: Բարձր տեխնոլոգիաների
ներմուծման և արտահանման զարգացումը,
ընտրված համեմատվող երկրներ (2001,
2005, 2009)

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀԲ, WDI-Online, UN Comtrade 2010 (վերջին
դիտարկումը` 2010թ,. նոյեմբեր) EV հետազոտական կենտրոն

ՆԵՐՔԻՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ըստ 2009-2010 թվականների Նորարարության համաշխարհային ցուցչի (INSEAD & CII, 2010)՝
Հայաստանը առաջադիմել է նորարարության ոլորտում` 104-րդ տեղից բարձրանալով 82-րդ տեղը:
Սակայն սա հիմնականում պայմանավորված է մեթոդաբանության փոփոխությամբ և առավել
թարմ տվյալների օգտագործմամբ, քան կտրուկ քայլերի իրականացմամբ կամ Հայաստանի
տնտեսության մեջ դրական զարգացումներով (տե’ս պատկեր 1-18):
Հայաստանի դիրքերը համեմատաբար նպաստավոր են նորարարության արտադրանքի
ցուցանիշների, օրինակ` գիտելիքի կիրառման, սոցիալական բարեկեցության օգուտների և այլնի
առումով, ինչը խոսում է այն մասին, որ գիտության բնագավառում օժտված աշխատողները
շարունակում են արտադրանք ապահովել ի հեճուկս արագորեն վատթարացող ներդրանքի կամ
միջավայրի գործոնների: Այնուհանդերձ, Հայաստանի նորարարությանն առնչվող բոլոր ցուցիչները
ցածր են 100-րդ հորիզոնականից` ուսումնական հաստատությունների որակ, ենթակառուցվածքի
յուրացում և օգտագործում, մասնավոր վարկերի հասանելիություն, նորարարության միջավայրն
ընկերություններում և նորարարության ընդհանուր միջավայրը, ինչպես նաև արտաքին և ներքին
մրցակցության նկատմամբ բաց լինելը: Ներքին նորարարությունը կայուն չէ և սպառնում է
խոչընդոտել միջազգային մրցունակությանը: Ժառանգության և ռեսուրսների սպառումն ու
քայքայումը սպառնալիք է, որն անհրաժեշտ է անհապաղ հասցեագրել:
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Պատկեր 1-18: Հայաստանի նորարարության կատարողականը և նորարարության
միավորները

ԱՂԲՅՈՒՐ` Նորարարության համաշխարհային զեկույց 2009-2010

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՓՅՈՒՌՔ
Սփյուռքը կարելի է համարել Հայաստանի առավել արժեքավոր ռեսուրսներից մեկը, որը
կրիտիկական նշանակություն ունի երկրի սոցիալական և տնտեսական կյանքում և զգալի
ֆինանսական միջոցների ներհոսքի ավանդական աղբյուր է: 2004 թվականից ի վեր ոչ առևտրային
զուտ դրամական փոխանցումների ներհոսքը տատանվում է ՀՆԱ 11-13 տոկոսի շուրջ: Դրանք
զգալի ազդեցություն են ունեցել երկրի տնտեսական զարգացման վրա, ինչպես նաև, որպես
ֆինանսավորման խոշոր աղբյուր են հանդիսացել Հայաստանի ներմուծման համար (տե’ս պատկեր
1-19): Դրամական փոխանցումների գումարային արժեքը անկում է ապրել միայն 2008-2009
թվականներին՝ համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքով (տե’ս պատկեր 1-20ա), սակայն, որպես
զուտ ներմուծման տոկոս, դրանք նվազել են 2004-2009 թվականների ընթացքում` 2004 թվականի
75 տոկոսից 2009 թվականին հասնելով 36 տոկոսի (տե’ս պատկեր 1-20բ): Սա նշանակում է, որ
ավելի ու ավելի շատ հայկական տնային տնտեսություններ ավելի շատ սպառողական ապրանքներ
են ձեռք բերել տեղական տնտեսության կողմից ստեղծված ֆինանսական միջոցների հաշվին, ինչը
դրական միտում է:
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Պատկեր 1-19: Անհատների կողմից կատարված զուտ տրանսֆերտները (ոչ առևտրային)
Հայաստան, 2004-2010 սեպտեմբեր

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԿԲ

Պատկեր 1-20ա: Անհատների կողմից զուտ
Պատկեր 1-20բ: Զուտ տրանսֆերտները
տրանսֆերտների (ոչ առևտրային) և զուտ
(ոչ առևտրային) որպես զուտ ներմուծման
ներմուծման դինամիկան (2004-2010 սեպտեմբեր)
տոկոս (2004-2010 սեպտեբեր)

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԿԲ

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԿԲ
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ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
Հայաստանն օժտված է բնական ռեսուրսներով, որոնք կենսական նշանակություն ունեն
արտահանման համար: Հանքարդյունաբերության ոլորտն, օրինակ, սրընթաց աճ է արձանագրել
վերջին տարիներին ընդլայնված կարողությունների և արտահանման գրավիչ գների շնորհիվ:
Աշխարհը թևակոխել է բնական ռեսուրսների բարձր գների նոր ժամանակաշրջան, ինչին
նպաստել է Չինաստանում և Հնդկաստանում բնական ռեսուրսների նկատմամբ զանգվածային
պահանջարկը: Այնուհանդերձ, Հայաստանը չունի ռեսուրսների շատ մեծ պաշար և, մեծ
հաշվով, չի կարող հույս դնել այդպիսի հեռանկարի վրա: Այս առումով բնական ռեսուրսները
կնպաստեն բարեկեցությանը՝ բարձր ավելացված արժեքով ապրանքների ստեղծման և
արտադրողականության մեծացման միջոցով:
Հանքարդյունաբերության ոլորտից բացի Հայաստանն ունի նաև նշանակալի ռեսուրսներ
հիդրոէլեկտրաէներգիայի արտադրության համար: Ինչևէ, ներկայումս էներգիայի մեծ մասն
արտադրվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվող վառելիքի, այդ թվում` գազի և միջուկային
վառելիքի օգտագործմամբ: Ռազմավարական տեսանկյունից Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտն
ունի արտահանման մեծ ներուժ, ինչի մասին է վկայում նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագիրը,
որի արտադրած էլեկտրաէներգիան նախատեսվում է արտահանել Իրան և Վրաստան:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔ
Տեղակայված լինելով Արևմտյան Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի խաչմերուկում` Հայաստանի
Հանրապետությունը դիմակայում է իր աշխարհաքաղաքական դիրքի նշանակալի տնտեսական
հետևանքների և ծանր իրականության հաղթահարման մարտահրավերին (օրինակ` փակ
սահմաններ երկու հարևանների հետ, ինչը սահմանափակում է երկրի աշխարհագրական դիրքի
օգտագործման հնարավորությունները): Դրականն այն է, որ Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում
իր աշխարհագրական դիրքի յուրահատկություններից օգուտ քաղելու ուղղությամբ: Ակնկալվում
է, որ երկաթուղային ենթակառուցվածքի նախատեսվող արդիականացումը կնպաստի հարևան
երկրների հետ տրանսպորտային հաղորդակցման ստեղծմանն ու զարգացմանը: Նախատեսվում
է, որ 1.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Իրան-Հայաստան երկաթուղին կընձեռի էներգակիր
ռեսուրսների և այլ ապրանքների տեղափոխման համար այլընտրանքային երթուղիների
օգտագործման հնարավորություն: Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության
առաջին փուլը կմեկնարկի 2011 թվականին: Այս նախագծի արդյունքում երկրի ճանապարհները
կհամապատասխանեն եվրոպական ստանդարտներին, ինչը կարող է թույլ տալ Հայաստանին
հետագայում ինտեգրվել տարածաշրջանային զարգացումներին: Ժամանակը ցույց կտա, թե
արդյոք Հայաստանը կկարողանա կամ կձեռնարկի իր աշխարհագրական դիրքից օգուտ քաղելու
համար անհրաժեշտ քայլերը:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանն ունի հարուստ մշակութային ժառանգություն (այդ թվում` ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
Համաշխարհային ժառանգության երեք հուշարձանախումբ), ինչպես նաև մշակութային արժեքների
և պատմական վայրերի ու հուշարձանների վիթխարի պաշար: Երկրի զբոսաշրջային հիմնական
գրավչությունը կրոնական, պատմական և մշակութային ժառանգությունն է, սակայն կան նաև
էկոտուրիզմի համար բարենպաստ պայմաններ: Վերջերս մեկնարկած «Տաթևի վերածնունդ»
ծրագիրը (որի շրջանակներում կառուցվել է աշխարհի ամենաերկար ուղևորատար ճոպանուղին)
փաստում է Հայաստանի զբոսաշրջության չօգտագործած ներուժի մասին: Իրապես կայացած
զբոսաշրջային ուղղություն դառնալու համար Հայաստանը պետք է արդիականացնի իր հանգստի/
ժամանցային և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքը և արդյունավետորեն դիրքավորվի գլոբալ
շուկայում:
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ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑԻԱ
Համաշխարհային ճգնաժամը ստիպեց Հայաստանին ուշադրություն դարձնել տնտեսության դի
վերսիֆիկացվածության, կամ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, դրա բացակայության վրա: Արտահանման
դիվերսիֆիկացիան չափազանց փոքր է երկրի համեմատաբար դիվերսիֆիկացված ներմուծումն երի
համեմատ (տե’ս պատկեր 1-21): Շատ զարգացող երկրների նման Հայաստանը ևս պայքարում է
արտահանման ընդլայնման և դիվերսիֆիկացման համար: Դիվերսիֆիկացված արտահանման
կառուցվածքը կօգնի նվազագույնին հասցնել արտահանումից ստացվող եկամուտների անկայու
4
նությունը (Սամեն 2010), խթանել համընդհանուր աճը, կրճատել կախվածությունը փոքրաթիվ ար
տահանման երկրներից կամ տարածաշրջաններից և խուսափել բոլոր ոչ մրցակցային առևտրային
գործելակերպի կամ մեկ այլ համաշխարհային ճգնաժամի անբարենպաստ հետևանքներից:
Բացի այդ, Հայաստանի տնտեսությունն իր դիվերսիֆիկացման աստիճանով զիջում է
համեմատվող երկրների մեծ մասին (տե’ս պատկեր 1-21)` խոցելի կետ, որը կարող է աղետալի լինել
համաշխարհային ճգնաժամի ժամանակ: Հայաստանին իրենց դիվերսիֆիկացման աստիճանով
զիջող երկրներից են նրանք, որոնք հարուստ են մեծածավալ բնական ռեսուրսներով (օրինակ`
Ադրբեջան, Ռուսաստան, Ղազախստան, Եգիպտոս):
Պատկեր 1-22-ը քննարկումների տեղիք է տալիս` կապված դիվերսիֆիկացիայի և տնտեսական
աճի հետ: Պարզվում է, որ ՀՆԱ կենտրոնացման նմանատիպ մակարդակներ ունեցող
երկրներում 2008-2009թթ. գրանցվել են իրական տնտեսական աճի տարբեր մակարդակներ:
Հայաստանը, օրինակ, 31 տոկոս ՀՆԱ կենտրոնացմամբ գրանցել է 14 տոկոս իրական ՀՆԱ
անկում, Եգիպտոսը (33 տոկոս ՀՆԱ կենտրոնացում) ունեցել է 5 տոկոս իրական ՀՆԱ աճ, իսկ
Ադրբեջանը (59 տոկոս կենտրոնացում) 9 տոկոսի աճ է գրանցել: Չմոռանալով այն մասին, որ
որոշակի կենտրոնացումն անխուսափելի է ածխաջրածնային պաշարներով հարուստ վերոհիշյալ
տնտեսություններում, Հայաստանի ՀՆԱ կենտրոնացման բարձր մակարդակը կարող է բերել
անկայուն աճի և տնտեսական փուլերի և, նույնիսկ, կառուցվածքային գործազրկության և
համակարգային ռիսկերի: Դիվերսիֆիկացիայի բացակայությունը ավտոմատ կերպով չի
առաջացնում կտրուկ անկում տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում: Սովորաբար, նավթային
պաշարների վրա կենտրոնացած տնտեսությունները ավելի շահեկան դիրքերում են (ռեսուրսների
բարձր գների պայմաններում): Հայաստանի թերությունը շինարարության ոլորտի վրա
կենտրոնացվածությունն է, որը ռեսուրսային ճյուղ չէ:
2000-ականների ընթացքում, հիմնականում, Հայաստանում հաստատուն կերպով աճում էր
կենտրոնացումը շինարարության և գյուղատնտեսության ոլորտների վրա: Մինչև 2008 թվականը
շինարարությունը կազմում էր ՀՆԱ 28 տոկոսը, իսկ շինարարությունն ու գյուղատնտեսությունը
միասին` ՀՆԱ 46 տոկոս (տե’ս պատկեր 1-23): Նմանատիպ միտում է հստակորեն նկատվում
տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ընդհանուր ցուցչի մասով, որը հաշվարկվում է տնտեսության
15 ճյուղերի հիման վրա: Հայաստանի համար անշարժ գույքի ոլորտը ավանդաբար եղել է
տնտեսական ցնցումների նկատմամբ առավել զգայուն: Ակնհայտ է, որ Հայաստանը ճգնաժամային
փուլ մտավ` մեծապես կախված լինելով խոցելի ոլորտներից: Ճգնաժամի հետևանքներն օգնեցին
որոշակի հավասարակշռություն վերահաստատել տնտեսության մեջ:

4 Հայաստանի արտահանման կառուցվածքը, ավանդաբար, շատ զգայուն է արտաքին ցնցումների նկատմամբ, իսկ
արտահանման նկատմամբ պահանջարկն էլ սահմանափակ է ցածր եկամուտի առաձգականության և առևտրային
պայմանների վատթարացման պատճառով:
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Պատկեր 1-21: Արտահանման/ ներմուծման դիվերսիֆիկացիան և ՀՆԱ-ն համեմատվող
տարածաշրջաններում, 2009

Նշումներ`
Առաջին խմբում ընդգրկված են Բուլղարիան, Ռումինիան, Խորվաթիան, Սլովենիան, Էստոնիան, Լեհաստանը և Հորդանանը:
Դիվերսիֆիկացիան հաշվարկվում է որպես

, որտեղ «s¦-ը տվյալ ճյուղի/ապրանքային խմբի տեսակարար կշիռն է ընդհանուրի

մեջ, «n»-ը՝ ճյուղերի քանակը:
Ներմուծման և արտահանման դիվերսիֆիկացիան հաշվարկվում է 21 ապրանքային խմբի հիման վրա:
ՀՆԱ դիվերսիֆիկացիան հաշվարկվում է տնտեսության 15 ճյուղերի հիման վրա:
Սերբիայի տվյալները 2007 թվականի դրությամբ են:
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀԲ, WDI-Online; UN Comtrade; համեմատվող երկրների վիճակագրական ծառայություններ, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ.,
սեպտեմբեր)
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Պատկեր 1-22: ՀՆԱ իրական աճ և ՀՆԱ կենտրոնացում համեմատվող երկրներում, %, 2009

Նշումներ`
Առաջին խմբում ընդգրկվել են Մոլդովան, Մոնտենեգրոն, Հունգարիան, Մակեդոնիան և Սլովենիան:
Կենտրոնավածությունը հաշվարկվում է որպես

, որտեղ «s»-ը տվյալ ճյուղի/ապրանքային խմբի տեսակարար կշիռն է ընդհանուրի

մեջ, իսկ «n»-ը՝ ճյուղերի քանակը:
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀԲ, WDI-Online; համեմատվող երկրների վիճակագրական ծառայություններ, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., սեպտեմբեր):

Պատկեր 1-23: Կենտրոնացվածության դինամիկան Հայաստանի տնտեսության մեջ, %, 2005-2009

* Հերֆինդալի ցուցչի քառակուսի արմատ: Դիվերսիֆիկացիան հաշվարկվում է 15 ճյուղերի հիման վրա (NACE 1.1):
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ
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Տնտեսության կառուցվածքում շինարարության ոլորտի այդպիսի մեծ մասնաբաժինն ազդում է
կայունության վրա: Նախ՝ Հայաստանի տնտեսության բոլոր ճյուղերի արտադրողականությունը
ցածր է շինարարության ոլորտի արտադրողականությունից (տե’ս պատկեր 1-24):
Պատկեր 1-24: Համախառն ավելացված արժեքը (շինարարությունը և ամբողջը)
համեմատվող երկրներում, 2008

Նշում` Սերբիայի տվյալները 2007 թվականի դրությամբ են:
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀԲ, WDI-Online; ՀՀ ԱՎԾ, 2010 (վերջին դիտարկումը` 2010թ., սեպտեմբեր)

Հայաստանի շինարարության ոլորտում մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ավելացված
արժեքը մոտ 4.5 անգամ գերազանցել է այն մակարդակը, որը հատուկ է մեկ շնչին բաժին
ընկնող ընդհանուր համախառն ավելացված արժեքի նմանատիպ մակարդակ ունեցող երկրներին
(օրինակ` Վրաստան, Բոսնիա-Հերցեգովինա): Երկրորդ՝ այն, որ շինարարությունը շարունակում
է մնալ Հայաստանի ամենաբարձր արտադրողականությամբ ոլորտը, պայմանավորված է
երկրի տնտեսության մյուս ճյուղերի արտադրողականության ավելի ցածր մակարդակով: Այդ իսկ
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պատճառով հրատապ խնդիր է ներդրողների համար մյուս ճյուղերն ավելի գրավիչ դարձնելը`
արտադրողականության աճը խթանելու և տնտեսությունը հավասարակշռելու համար:
Պատկեր 1-25-ում ներկայացված է 2008-2009 թվականների ՀՆԱ դինամիկան դրամական
արտահայտությամբ` ցույց տալով շինարարության ոլորտի հսկայական անկումը տնտեսության մյուս
ճյուղերի համեմատ: Բացի այդ, այստեղ նաև ներկայացված է ՀՆԱ անկման համամասնությունը`
ցույց տալով, որ այս անկման 75 տոկոսը տեղի է ունեցել շինարարության հաշվին, որին
հաջորդում են հարկերը՝ գումարած անուղղակիորեն գնահատված ֆինանսական միջնորդության
ծառայությունները (ՖՄԱՉԾՖինանսական միջնորդության անուղղակիորեն չափվող
ծառայություններ)՝ հանած սուբսիդիաները (16.65 տոկոս): Շինարարության ազդեցությունը
նպաստեց այլ ոլորտներում անկումների (օրինակ` արտադրությունը 7.39 տոկոս)` կրկին ցույց
տալով, որ շինանարության անկայուն զարգացումները ցնցումներ են առաջացնում ընդհանուր
տնտեսության մեջ, որոնք էլ վտանգում են երկարաժամկետ աճը:
Պատկեր 1-25: ՀՆԱ դինամիկան (2008-2009) և ՀՆԱ տոկոսային մասնաբաժինը (2009)

* Ընթացիկ շուկայական գներ
** Նախորդ տարվա գներ
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

Պատկեր 1-26-ում ներկայացված է համախառն ավելացված արժեքի մասնաբաժինն ըստ
տնտեսության ճյուղերի 2010 թվականին (հունվարից սեպտեմբեր)` մատնանշելով փոփոխությունը
հօգուտ սպասարկման/ծառայությունների ոլորտի, մինչդեռ այնպիսի ճյուղեր, ինչպիսիք են
ադամանդագործությունը, տեքստիլ արդյունաբերությունը և շինարարությունը անկում են գրանցել:
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Պատկեր 1-26: Համախառն ավելացված արժեքն ըստ տնտեսության ճյուղերի, %,
2010 հունվար-սեպտեմբեր

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

Տնտեսության արդիականացման գործընթացում Հայաստանին անհրաժեշտ է դիվերսիֆիկացնել
արտադրանքի և ներդրանքի բաշխումը և խթանել աշխատուժի ու կապիտալի շարժը դեպի
արտադրական ոլորտներ: Արտադրողականությունը և մրցունակությունը կարելի է մեծացնել
ռազմավարական ներդրումների, այդ թվում` ընդլայնված մարդկային և ֆինանսական կապիտալի,
տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև նորարարությունների ներդրման համար անհրաժեշտ գիտելիքների
միջոցով:

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈԴԵԼԻ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վերջին տնտեսական ճգնաժամից պարզ դարձավ, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ազգային
տնտեսական ռազմավարություն և տնտեսական զարգացման նոր մոդել, որը կարող է
դիմակայել տարբեր տնտեսական ցնցումների: Կայուն մակրոտնտեսական միջավայրն
անհրաժեշտ է, սակայն ոչ բավարար, քանի որ միկրոտնտեսական հիմքերն են կայուն ազ
գային բարեկեցության հիմնական շարժիչ ուժերը: Արդեն իսկ քննարկված տնտեսական
«նպաստող գործոնները» խթանում են այն գործընթացները, որոնց օգնությամբ բարձրանում
է արտադրողականությունը: Ինչևէ, արտադրողականության հիմնաքարը հստակ և կայուն
մրցակցային առավելությունների ապահովման նպատակով կենսունակ տնտեսական քլաս
տերների ստեղծումը և/կամ բարելավումն է:
Քլաստերային քաղաքականությունը չափազանց կարևոր է իրապես փոխակերպման (տրանս
ֆորմացիոն) տնտեսական ռազմավարության համար: Վերջինս նշանակում է, որ քաղա
քականության բոլոր ընդհանրական միջոցառումները ինտեգրվել և արդիականացվել են քլաստերի
առաջնահերթությունների և նպատակների հետ, հատկապես նորարարության, պետական
գնումների և տարածաշրջանային զարգացման առնչությամբ:
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Նախ՝ քլաստերային ռազմավարությունները կարելի է կիրառել տնտեսության բարձր ներուժով
ճյուղերում, որոնց շուրջ քաղաքականություն մշակողների շրջանում առկա է ընդհանուր համա
ձայնություն: Այսպիսի ճյուղերից են ՏՏ/ճարտարագիտական ծառայությունները, զբոսաշրջությունը,
առողջապահությունը և սննդի վերամշակումը: Կառավարությունն արդեն իսկ սկսել է նշված
ոլորտներից մի քանիսում ռազմավարական ներդրումներ նախաձեռնելու և դրանց աջակցելու
գործընթացը (օրինակ` «Տաթևի վերածնունդ» և «Միջուկային բժշկություն» ծրագրերը, Գյումրիի
տեխնոքաղաք նախագիծը, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի Ազգային գիտական լաբորատորիան,
Համաշխարհային բանկի կողմից աջակցություն ստացող տեխնոլոգիական մրցունակության
նախագիծը): Անհրաժեշտ է այս առանձին նախաձեռնությունները միավորել կոնկրետ
քլաստերային զարգացումներին ուղղված մեկ կապակցված և ինտեգրված քաղաքականության
շրջանակում: Այս շրջանակը պետք է խարսխված լինի մեկ հիմնական արժեքային առաջարկի
վրա, որը Հայաստանը կարող է խթանել միջազգային մակարդակում: Քանի որ եզակի մարդկային
կապիտալը` որպես այսպիսի արժեքային առաջարկի կիզակետ, այլընտրանք չունի (այս տեսակետը
պաշտպանվում է 2008 թվականի ՀԱՄ զեկույցում), համաշխարհային մակարդակով մրցունակ
կրթական համակարգի ձևավորումը հրատապ է: Հաջորդ գլուխներում անդրադարձ կարվի
Հայաստանի բարձրագույն կրթության կարգավիճակին և զարգացման տարբերակներին:
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2. ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2010-2011 թվականների Համաշխարհային մրցունա
կության զեկույցում (ՄՀԶ) 139 երկրների շարքում Հայաստանը զբաղեցնում է 98-րդ տեղը:
5
Նախորդ զեկույցի համեմատ այս զեկույցում Հայաստանը զիջել է դիրքերը մեկ կետով : Չնայած
Հայաստանի ընդհանուր վարկանիշը շատ չի փոխվել, միավորներով գնահատվող Մրցունակության
համաշխարհային համաթիվը (ՄՀՀ) բարելավվել է 9 տոկոսով՝ 2010-2011 թվականների
ժամանակահատվածում: Նշանակալիորեն կրճատվել է Հայաստանի ՄՀԶ միավորի և ՄՀԶ-ում
գրանցված լավագույն կատարողականի միջև տարբերությունը` 2005 թվականի 44 տոկոսից 2010
թվականին հասնելով 31 տոկոսի: Հայաստանի և միջին կատարողականի միջև տարբերությունը
կայուն կերպով հաստատվել է 10 տոկոսի սահմաններում (տե’ս պատկերներ 2-1 և 2-2):
Պատկեր 2-1. ՀՆԱ դինամիկան և համաշխարհային մրցունակության Հայաստանի
վարկանիշները, 2005-2010

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ, ԱՎԾ, Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

5 Այս ոչ նշանակալի անկումը, մասամբ, պայմանավորված է նրանով, որ զեկույցի շրջանակներում ուսումնասիրվող
երկրների թիվն ավելացել է՝ 133-ից դառնալով 139: 2009 թվականի երկրների շարքում (133 երկրներ) Հայաստանի
վարկանիշը 2010 թվականին բարելավվել է` 97-ից բարձրանալով 94-րդ տեղ:

35
Պատկեր 2-2: Հայաստանի ՄՀՀ-ի լավագույն և միջին կատարողականի ցուցանիշների
տարբերությունը, 2005-2010

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, EV հետազոտական կենտրոն

2010-2011 թվականների ՄՀԶ զեկույցի արդյունքներով Հայաստանը գրանցել է մրցունակության
ցուցանիշների համեստ բարելավում և որոշ թերացումներ (տե’ս աղյուսակ 2-1): Բարելավվել են
առողջապահության, կրթության և ապրանքների շուկաների արդյունավետության ցուցանիշների
միավորներն ու դիրքերը, սակայն մակրոտնտեսական կայունության և ֆինանսական շուկաների
մասով անկում է գրանցվել: Ցածր միավորներն արտացոլում են համաշխարհային տնտեսական
ճգնաժամի ազդեցությունը և դրա արդյունքում գրանցված ազգային տնտեսության մեծ անկումը:
Մակրոտնտեսական ցուցանիշի միավորը, օրինակ, նվազել է 12 տոկոսով, իսկ դիրքը` 46 կետով:
Այսպիսի տատանումները վերագրվում են պետական պարտքի հետ կապված անբարենպաստ
զարգացումներին, պետբյուջեի պակասորդին և գների աճին: Նորարարության կարողությունների
և շուկայի մեծության միավորներն ու դիրքերը նույնպես վատթարացել են: Ենթակառուցվածքային
զարգացման միավորն աճել է, սակայն ոչ բավարար չափով, որպեսզի կարողանա բարելավել
երկրի դիրքը, ինչը իջել է 9 կետով:
Աղյուսակ 2-1: Հայաստանի մրցունակության հենասյուների փոփոխությունները, 2009, 2010
Վարկանիշ
Հենասյուներ

Միավոր

2010

2009

Փոփոխություն
(տեղ)

2010

2009

Փոփոխություն
(%)

Ինստիտուտներ

97

95

-2

3.50

3.49

0.2

Ենթակառուցվածքներ

90

81

-9

3.46

3.25

6.5

Մակրոտնտեսական
կայունություն

99

53

-46

4.23

4.78

-11.5
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Վարկանիշ
Հենասյուներ

Միավոր

2010

2009

Փոփոխություն
(տեղ)

2010

2009

Փոփոխություն
(%)

Առողջապահություն և
տարրական կրթություն

93

97

4

5.37

5.00

7.4

Բարձրագույն կրթություն և
վերապատրաստում

91

96

5

3.66

3.46

5.7

Ապրանքների շուկայի
արդյունավետություն

113

116

3

3.72

3.65

1.7

Աշխատուժի շուկայի
արդյունավետություն

47

47

0

4.61

4.61

0.0

Ֆինանսական շուկայի
կատարելագործվածություն

110

97

-13

3.60

3.79

-5.2

Տեխնոլոգիական
պատրաստվածություն

108

105

-3

2.96

2.86

3.5

Շուկայի չափ

116

109

-7

2.50

2.69

-7.1

Գործարարության
կատարելագործվածություն

109

112

3

3.33

3.35

-0.7

Նորարարություն

116

108

-8

2.63

2.71

-2.9

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, EV հետազոտական կենտրոն

2010/2011 թվականների ՄՀԶ-ում Հայաստանի մրցակցային ամենանշանակալի առավելությունների
և թերությունների/թույլ կողմերի տասնյակը գրեթե չի փոխվել: Երկրի առավելությունների շարքն են
դասվում աշխատուժի շուկայի կանոնակարգումը, սակագների մակարդակը, ընկերություն հիմնելու
դյուրինությունը, ինչպես նաև գործարարության վրա հիվանդությունների, հանցագործությունների
և ահաբեկչության ազդեցության ցածր մակարդակը: Թերություններից են մրցակցային միջավայրի
գործոնները և ֆինանսական շուկայի զարգացումը (տե’ս աղյուսակ 2-2):
Աղյուսակ 2-2: Հայաստանի մրցակցային առավելություններն ու թերությունները
Վարկանիշ

Ուշագրավ առավելություններ

Վարկանիշ

Ուշագրավ թերություններ

1

Մալարիայի ազդեցությունը
գործարարության վրա

138

Հակամենաշնորհային քաղաքականության
արդյունավետությունը

1

Մալարիայի դեպքերի քանակը

136

Տեղական մրցակցության ինտենսիվություն

21

Աշխատանքից հեռացման հետ
կապված ծախսեր

134

Տեխնոլոգիական ապրանքների պետական
գնումների քաղաքականություն

22

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազդեցությունը
գործարարության վրա

133

Շուկայում գերիշխող խմբերի առկայություն

31

Հանցագործությունների
և բռնության հետևանքով
գործարարության ծախսերը

131

Բաժնեմասային ֆինանսավորման
տեղական աղբյուրների առկայություն

32

Ահաբեկչության հետևանքով
131
գործարարությանը հասցվող վնասը

Վենչուրային կապիտալի մատչելիություն

33

Աշխատանքի ընդունելու և
աշխատանքից ազատելու
գործելակերպեր

131

Փոքր բաժնեմասով բաժնետերերի շահերի
պաշտպանություն

34

Բիզնես հիմնելու համար
անհրաժեշտ գործընթացների թիվը

130

Ընկերությունների խորհուրդների
գործունեության արդյունավետություն

37
Վարկանիշ

Ուշագրավ առավելություններ

Վարկանիշ

Ուշագրավ թերություններ

35

Մաքսադրույքներ

130

Կառավարման դպրոցների որակ

39

Մրցակցային առավելության
տեսակը

129

Արտաքին շուկաների չափ

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010

Նախորդ ՄՀԶ-ում Հայաստանը դասակարգմամբ անցել էր մրցունակության նոր փուլ,
սակայն 2009 թվականի ՀՆԱ անկումը երկիրը վերադարձրեց ռեսուրսների վրա հիմնված
մրցունակությունից դեպի արդյունավետության վրա հիմնված տնտեսության դաս անցման փուլ:
2010-2011 թվականների ՄՀԶ-ում ԱՊՀ երկրների կատարողականի նշանակալից փոփոխություններ
չեն գրանցվել (տե’ս աղյուսակ 2-3):
Աղյուսակ 2-3: Մրցունակության կատարողականը ԱՊՀ երկրներում և Վրաստանում,
2009, 2010

Երկիր

Վարկանիշ
2010

Վարկանիշի փոփոխություն 10/09
(տեղ)
ՄՀԶ 2010
երկրների միջև

ՄՀԶ 2009
երկրների միջև

Միավոր
2010

Փոփոխություն
10/09 (%)

Հայաստան

98

-1

+3

3.76

+1.35

Ադրբեջան

57

-6

-6

4.29

-0.23

Վրաստան

93

-3

0

3.86

+1.31

Ղազախստան

72

-5

-4

4.12

+0.98

Ղրղզստան

121

+2

+7

3.49

+3.87

Ռուսաստան

63

0

0

4.24

+2.17

Տաջիկստան

116

+6

+10

3.53

+4.44

Ուկրաինա

89

-7

-5

3.90

-1.27

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, EV հետազոտական կենտրոն

Գրեթե բոլոր ցուցանիշներով Հայաստանը ետ է մնում Արևելյան Եվրոպայի (ԱԵ), ԱՊՀ և
Եվրասիական Խաչմերուկի (ԵԽ) երկրների միջին կատարողականից և առավել մոտ է ԱՊՀ
երկրների միջին ցուցանիշին (տե’ս պատկեր 2-3): Հայաստանը ուսումնասիրվող համեմատելի
տարածաշրջանների երկրներին գերազանցում է միայն աշխատուժի շուկայի կարգավորման
ցուցանիշով: Ցուցանիշների մեծ մասով կատարողականի լավագույն միջին ցուցանիշ գրանցել են
Արևելյան Եվրոպայի երկրները:

38
Պատկեր 2-3: Հայաստանի, ԱՊՀ, ԱԵ և ԵԽ երկրների մրցունակության դիրքը, 2010

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, EV հետազոտական կենտրոն

Նշված երեք տարածաշրջաններում բոլոր հենասյուների դինամիկան համընթաց է, սակայն կան
որոշ բացառություններ. այսպես, օրինակ, ենթակառուցվածքի, առողջապահության և տարրական
կրթության, բարձրագույն կրթության և վերապատրաստման, ինչպես նաև տեխնոլոգիական
պատրաստվածության միավորները բարելավվել են բոլոր երեք շրջաններում, մինչեռ ապրանքների
շուկայի արդյունավետության, աշխատուժի շուկայի արդյունավետության, ֆինանսական շուկայի
կատարելագործվածության, շուկայի չափի, գործարարության կատարելագործվածության
և նորարարության ցուցանիշները նվազել են (տե’ս պատկեր 2-4): Ինչ վերաբերում է
մակրոտնտեսական կայունությանն ու ինստիտուտներին, ապա այստեղ դինամիկան տարբեր
է: Մակրոտնտեսական կայունության դիրքերը բարելավվել են ԱՊՀ և ԱԵ երկրների շրջանում և
վատթարացել են ԵԽ երկրներում և Հայաստանում: Միայն ԱԵ տարածաշրջանն է ամրապնդել
իր դիրքը ինստիտուտների մասով` ի տարբերություն մյուս համեմատվող շրջաններում գրանցված
վատթարացմանը:

39
Պատկեր 2-4: Մրցունակության համաշխարհային ցուցանիշների փոփոխությունը, %, 2011/10

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, EV հետազոտական կենտրոն

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՆՔ
Մակրոտնտեսական կատարողականի ցուցանիշները տարբեր են տարածաշրջանի տարբեր
երկրներում: 2010-2011 թվականների ՄՀԶ-ում մակրոտնտեսական կայունության ցուցանիշներով
Հայաստանը զիջեց իր դիրքերը 46 կետով, իսկ Վրաստանը` 13 կետով: Հայաստանի փոփոխական
կատարողականը կապված է սեփական մակրոտնտեսական ցուցանիշների արագընթաց
փոփոխությունների հետ, որոնք են ՀՆԱ նշանակալի կրճատումը, արագընթաց գների սղաճը
և բյուջեի մեծացող պակասորդը, ինչպես նաև աճող արտաքին պետական պարտքը: Միևնույն
ժամանակ, Ադրբեջանի մակրոտնտեսական կայունությանը նպաստում է բարձր ՀՆԱ աճը, որը
հաջողությամբ դիմակայեց համաշխարհային տնտեսական անկմանը:
2001-2008 թվականներին Հայաստանի մակրոտնտեսական միջավայրը կայուն էր, իսկ
պետբյուջեի ցուցանիշները բարելավվում էին (տե’ս պատկեր 2-5): Մինչ 2008 թվականը
պետբյուջեի պակասորդը չէր գերազանցում ՀՆԱ 2 տոկոսը, իսկ պետական արտաքին պարտքը
նվազել էր` հասնելով ՀՆԱ 12 տոկոսի: 2009 թվականի տնտեսական անկումը կտրուկ փոխեց
մակրոտնտեսական պատկերը: Պետական եկամուտների նվազմանը զուգընթաց կառավարության
կողմից իրականացվեց ընդլայնողական քաղաքականություն ճգնաժամի վտանգները հաղթա
հարելու նպատակով, որի արդյունքում բյուջեի պակասորդը աճեց՝ ՀՆԱ 1 տոկոսից հասնելով 8-ի:

40
Բացի այդ, 2009 թվականին գրանցվեց պետական արտաքին պարտքի ավելի քան 75 տոկոս աճ:
Համաշխարհային բանկի սահմանմամբ Հայաստանն այլևս չի համարվում պետական պարտքի
ցածր մակարդակ ունեցող երկիր: 2010 թվականի հունիսի դրությամբ պետական արտաքին
պարտքը կազմում էր ՀՆԱ մեկ երրորդ մասը: Այս պարտքի մեծ մասը ձևավորվել է բազմակողմ և
երկկողմ դոնորների արտոնյալ պայմաններով տրամադրված վարկերի արդյունքում:
Պատկեր 2-5: Հայաստանի պետբյուջեի կատարողականը, 2001-2009

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԿԲ

2009 թվականից ի վեր տոկոսադրույքների տարբերությունը տատանվում է 10 տոկոսի
միջակայքում: 2010 թվականի երրորդ եռամսյակում այն կազմում էր 9.5 տոկոս վարկային
միջին դրույքի աննշան նվազման հետևանքով: 2009 թվականից ի վեր առևտրային բանկերի
ֆինանսական քաղաքականությամբ և ոլորտի կանոնակարգերով սահմանված ռիսկերի հետ
կապված խիստ պահանջներով սահմանափակվեց սպառողների վարկավորումը:
2009 թվականին գների սղաճը կայունացավ, որից հետո` 2010 թվականին նշանակալիորեն
աճեցին սպառողական գները: Հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին գները բարձրացան 8 տոկոսով՝
2009 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ: Դրան նպաստեցին համաշխարհային
շուկաներում պարենային և ոչ պարենային ապրանքների բարձր գները, հակաճգնաժամային
ընդլայնողական քաղաքականությունը (հարկաբյուջետային և դրամավարկային) և արժույթի
արժեզրկման հետ կապված բացասական սպասումները: Ներկայումս սպառողական գների
ինդեքսը կարգավորվում է խիստ դրամավարկային քաղաքականությամբ (տե’ս պատկեր 2-6):

41
Պատկեր 2-6: Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունը, 2008-2010 (կուտակային, %)

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

Հայաստանի բյուջեի պակասորդը, տոկոսադրույքների սպրեդը և վարկունակության դիրքը
երկրի մակրոտնտեսական միջավայրի ամենամտահոգիչ կողմերն են: 2010-2011 թվականներին
ՄՀԶ-ում բոլոր օժանդակ ցուցանիշները վատթարացել են, ընդ որում, ամենամեծ ետընթացը
գրանցվել է պետբյուջեի մասով: Մեծացող պակասորդը և արտաքին պարտքը հանդիսանում են
ճգնաժամի ազդեցության դիմակայմանն ուղղված ընդլայնողական քաղաքականության արդյունք:
2010 թվականին այս քաղաքականությունը փոխվեց: Ինչևէ, կատարողականի մինչճգնաժամային
մակարդակի վերականգնման համար կպահանջվի ավելի քան մեկ տարի:
Աղյուսակ 2-4: Մակրոտնտեսական կայունության կատարողականը տարածաշրջանում, 2010
Վարկանիշ

Փոփոխություն
10/09 (տեղ)

Միավոր

Փոփոխություն
10/09 (%)

Հայաստան

99

-46

4.23

-11.5

Վրաստան

130

-13

3.26

-13

Ադրբեջան

12

+15

5.62

6

Երկիր

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, EV հետազոտական կենտրոն

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ
Հայաստանի քաղաքական դաշտը կայունացել է, 2008 թվականին նոր ձևավորված կառա
վարության և ընդդիմության միջև լարվածությունը որոշակիորեն թուլացել է: Արմատական
ընդդիմությունը շարունակում է հետամուտ լինել իշխող վարչակազմը փոխելու իր օրակարգին,
սակայն ներքին քաղաքական պատկերը շարունակում է համեմատաբար հանգիստ մնալ:
2009 թվականին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սառեցված դիվանագիտական հարաբե
րությունները դրվեցին քննարկման, և միջազգային միջնորդների աջակցությամբ ստորագրվեց
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման վերա
բերյալ երկու արձանագրություն: Տեղական ընդդիմությունը և սփյուռքը դեմ էին Թուրքիայի
հետ մերձեցմանը: Չնայած միջնորդ գերտերությունների ճնշմանը՝ 2010 թվականի ապրիլից
գործընթացը սառեցվեց, իսկ արձանագրությունները մնացին միայն թղթի վրա:
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ՄՀԶ-ում Հայաստանի վարկանիշը բարձր է քաղաքական ինստիտուտների մի քանի ասպեկտների
մասով: Տեղի գործարարները միտված են պետական քաղաքականության մշակման գործընթացը
համարել թափանցիկ, իսկ պետական ծախսերը` նպատակային: Բարելավվել են քաղաքական
գործիչների և կառավարության որոշումներում հովանավորչության դրսևորման վերաբերյալ
հասարակության վստահության ցուցանիշները, չնայած որ դրանք դեռևս շարունակում են մնալ ոչ
բավարար: Մինչդեռ Վրաստանը նշանակալիորեն բարելավել է իր կատարողականը քաղաքական
ինստիտուտների ցուցանիշների մասով (օրինակ` պետական միջոցների անհարկի/ոչ նպատակային
օգտագործում, պետական միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործում, պետական կարգավորման
բեռ): Ի տարբերություն Հայաստանի և Վրաստանի՝ Ադրբեջանը բավականին բարձր դիրքեր է
զբաղեցնում քաղաքական գործիչների հանդեպ հասարակության վստահության մակարդակով,
ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է երկրի իշխանության միատարր կառուցվածքով:
Ադրբեջանի դիրքերը բարենպաստ են նաև պետական կարգավորման բեռի ցուցանիշներով:
Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանը զգալիորեն ետ է մնում Վրաստանից և Ադրբեջանից մյուս
ինստիտուցիոնալ ցուցանիշներով (տե’ս աղյուսակ 2-5): Ներկայումս երկրի առավելությունն է
հանցագործությունների, բռնությունների և ահաբեկչության փոքր ազդեցությունը: Թույլ կողմերն
են կորպորատիվ վատ կառավարումը` գնահատված կորպորատիվ խորհուրդների արդյունավե
տությամբ, փոքր բաժնետերերի շահերի պաշտպանությամբ և ընկերությունների էթիկայի նորմերին
համահուչ վարքագծով: Ներկայիս ՄՀԶ-ում նշված բոլոր ցուցանիշները վատթարացել են:
Աղյուսակ 2-5: Ինստիտուցիոնալ կատարողականը տարածաշրջանում, 2010
Վարկանիշ

Փոփոխություն
10/09 (տեղ)

Միավոր

Փոփոխություն
10/09 (%)

Հայաստան

97

-2

3.50

0.24

Վրաստան

69

3

3.87

1

Ադրբեջան

71

-16

3.86

-7

Երկիր

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, EV հետազոտական կենտրոն

Հայաստանի քաղաքական ինստիտուտների ամենամեծ խնդիրներից մեկը կոռուպցիայի բարձր
մակարդակն է, որն ազդում է կայացվող որոշումների վրա և նպաստում հովանավորչությանը
գրեթե բոլոր սոցիալտնտեսական ճյուղերում: Հայաստանի տնտեսության մեջ կոռուպցիայի
դերը արտացոլվում է երկրի զգալիորեն նվազող դիրքով՝ ըստ Թրանսփարենսի Ինթըրնեյշընըլի
Կոռուպցիայի ընկալման ցուցչի: Մինչդեռ Վրաստանը զգալի առաջընթաց է գրանցել այս
ցուցանիշի առումով (տե’ս աղյուսակ 2-6):
Աղյուսակ 2-6: Դիրքերն ու միավորներն ըստ Կոռուպցիայի ընկալման ցուցչի, 2009
Վարկանիշ (180 երկրներ)

Միավոր 2009
(1-10)

2009

2008

Հայաստան

2.7

120

109

Վրաստան

4.1

66

67

Ադրբեջան

2.3

143

158

Երկիր

ԱՂԲՅՈՒՐ` Թրանսփարենսի Ինթըրնեյշընըլ, 2009
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ԵՐԿՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ (ՆԵՐԴՐԱՆՔԻ) ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
ՄՀԶ-ում ենթակառուցվածքի զարգացման ցուցանիշով Հայաստանը 139
զբաղեցնում է 90-րդ տեղը: Երկրի վարկանիշային դիրքը նվազել է 9 կետով՝
մի փոքր բարելավվել է (տե’ս աղյուսակ 2-7): Վրաստանն ու Ադրբեջանն
դիրքեր՝ չնայած Ադրբեջանն իր ենթակառուցվածքների կատարողականում
գրանցել:

երկրների շարքում
չնայած որ միավորը
ունեն ավելի բարձր
նկատելի անկում է

Լոգիստիկ ենթակառուցվածք
Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների զգալի ներդրումները երկար ժամանակ ապահովել
են ճանապարհային ենթակառուցվածքի զարգացումը Հայաստանում: 2008 թվականից ի վեր
երկաթուղային ցանցը կառավարվում է «Հարավկովկասյան երկաթուղիներ» ընկերության կողմից,
որը զգալի ներդրումներ է կատարել համակարգի զարգացման ուղղությամբ և նախատեսում է
Հայաստանում լայնամասշտաբ նախագծերի իրականացում: Այս ճյուղի դրական զարգացումներն
արտացոլված են ՄՀԶ-ում: Բարձրացել է Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքի որակի
վարկանիշը` նախորդ հետազոտության 82-ից հասնելով 79-ի 2010-2011 ՄՀԶ-ում: Նախատեսված
բարելավումներից են երկրում տրանսպորտային ցանցի ընդլայնումը, հարևան երկրների հետ
տրանսպորտային հաղորդակցության ստեղծումը և Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը, որի
բյուջեն գնահատվում է 1.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար:
Աղյուսակ 2-7: Ենթակառուցվածքային կատարողականը տարածաշրջանում, 2010
Վարկանիշ

Փոփոխություն
10/09 (տեղ)

Միավոր

Փոփոխություն
10/09 (%)

Հայաստան

90

-9

3.46

6

Վրաստան

73

-1

3.75

4

Ադրբեջան

76

-18

3.69

-9

Երկիր

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, EV հետազոտական կենտրոն

Հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածք
Հայաստանում հեռահաղորդակցության և ինտերնետային ծառայությունների ոլորտը բարգա
վաճում է: Շուկայի ազատականացման արդյունքում ձևավորվեց մրցակցային դաշտ, որն էլ
խթանեց ոլորտի զարգացումը: Լայնամասշտաբ ներդրումները մեծապես ընդլայնել են ՏՏ և
հեռահաղորդակցության ծառայությունների տեսակները և որակը: ՄՀԶ բջջային կապի բաժա
նորդների քանակի ցուցանիշի առումով Հայաստանը բարելավել է դիրքերը` 2010 թվականին
գրավելով 81-րդ տեղը՝ 2008 թվականի 123-րդ տեղի փոխարեն: Բջջային ծառայությունների
շուկա վերջերս մուտք գործած ընկերությունը «Ֆրանս Տելեկոմն» է: Ինտերնետն արագորեն
հասանելի է դառնում երկրի ողջ տարածքում: Համապատասխանաբար, Հայաստանը բարելավել
է դիրքերը ՄՀԶ ինտերնետի օգտագործման ցուցանիշով: 2009 թվականի վերջին ամիսներից
սկսած՝ Հայաստանում ինետերնետային ծառայություններ մատուցում են բջջային կապի բոլոր
օպերատորները` զգալիորեն ընդլայնելով շուկան:

Վարչական կառուցվածք
Համաշխարհային բանկի 2011 թվականի Գործարարության զեկույցում Հայաստանը գործարա
րության դյուրինության ցուցանիշով 48-րդն է 183 երկրների շարքում, ինչը չորս կետով ցածր
է նախորդ տարվա արդյունքից (տե’ս աղյուսակ 2-8): Սակայն այս ցուցանիշով Հայաստանի
վարկանիշը դեռևս բավականին լավ է: Հայաստանի համեմատական առավելություններն են
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սեփականության գրանցման, ձեռնարկություն հիմնելու և փակելու ընթացակարգերի դյուրինության
և վարկերի ձեռք բերման ցուցանիշները: Չնայած որ նկատելիորեն բարելավվել է միջազգային
առևտրի ցուցանիշը, արտաքին առևտրի համար անհրաժեշտ միջավայրը և հարկային
մեխանիզմները դեռևս շարունակում են խնդիր լինել: Տարածաշրջանում գործարարության համար
ամենաբարենպաստ միջավայրը Վրաստանում է՝ մասամբ ինտենսիվ բարեփոխումների շնորհիվ:
2010 թվականից ի վեր Հայաստանի վարչական կառուցվածքը համալրվել է էլեկտրոնային
կառավարման համակարգով, որի կիրարկումը մեծ թափ է ստանալու 2011 թվականին: Ակնկալվում
է, որ էլեկտրոնային ստորագրությունները, էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունները, արտո
նագրման համար էլեկտրոնային գրանցումները և էլեկտրոնային եղանակով իրականացվող այլ
գործարքներ նվազագույնին կհասցնեն բյուրոկրատիան և կկրճատեն կոռուպցիայի հնարա
վորությունները:
Ըստ «Հերիթիջ» հիմնադրամի Տնտեսական ազատության ցուցչի` Հայաստանը 179 երկրների
շարքում զբաղեցնում է 38-րդ տեղը: Հայաստանի վարկանիշը պետական ծախսերի և օժանդակ
ֆինանսական, առևտրային ու գործարար միջավայրի ապահովման մասով լավագույնն է:
Թույլ կողմերից են կոռուպցիան և սեփականության իրավունքի գրանցման հետ կապված որոշ
խնդիրները (տե’ս աղյուսակ 2-9):
Աղյուսակ 2-8: Հայաստանի դիրքը Գործարարության զեկույցում, 2011
Հայաստան

Վրաստան

Ադրբեջան

Վարկանիշ Փոփոխություն Վարկանիշ Փոփոխություն Վարկանիշ Փոփոխություն

Գործարարության
դյուրինություն

48

-4

12

1

54

1

Ձեռնարկության
հիմնում

22

-2

8

-2

15

2

Շինարարություն
իրականացնելու
թույլտվության
ստացում

78

-6

7

0

160

-3

Սեփականության
գրանցում

5

-1

2

0

10

-2

Վարկի ձեռքբերում

46

-2

15

15

46

-2

Ներդրողների
պաշտպանվածություն

93

-1

20

21

20

0

Հարկերի վճարում

159

-2

61

0

103

4

Միջազգային
առևտուր

82

21

35

-4

177

1

Պայմանագրերի
կատարում

63

-1

41

0

27

0

Գործունեության
դադարեցում

54

-5

105

-9

88

-3

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀԲ, Գործարարության զեկույց 2011

Աղյուսակ 2-9: Տնտեսական ազատության ցուցիչ, դիրքեր և միավորներ, 2010

Հայաստան

Վարկանիշ (179
երկրներ)

Միավոր (1-100)

Միավորի փոփոխություն
2010/09, արտահայտված
միավորով

38

69.2

-0.7

Վրաստան

26

70.4

0.6

Ադրբեջան

96

58.8

0.8
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Հայաստանի միավորները տասը տնտեսական ազատություններով
Միավոր (1-100)
Բիզնեսի ազատություն
Առևտրի ազատություն
Հարկաբյուջետային
ազատություն
Պետական ծախսումներ
Դրամավարկային
ազատություն

Միավոր (1-100)

83.4

Ներդրումային
ազատություն

75

80.5

Ֆինանսական
ազատություն

70

89.3

Սեփականության
իրավունքներ

30

90.9

Ազատություն
կոռուպցիայից

29

72.9

Աշխատանքային
ազատություն

70.6

ԱՂԲՅՈՒՐ` «Հերիթիջ» հիմնադրամ, 2010, 2009

Ֆինանսական շուկաներ
Ըստ 2010-2011 թվականների ՄՀԶ-ի` ֆինանսական շուկաների կատարողականը նկատելիորեն
վատթարացել է հատկապես Հայաստանում և Վրաստանում (տե’ս աղյուսակ 2-10): Ֆինանսական
շուկաների կատարելագործվածության մասով Հայաստանի վարկանիշը նվազել է 13 կետով, ինչի
արդյունքում Հայաստանը 139 երկրների շարքում զբաղեցրել է 110-րդ տեղը: Երկարաժամկետ
ֆինանսավորման և արժեթղթերի միջոցով ֆինանսավորման հասանելիությունը շարունակում է
լուրջ խնդիր հանդիսանալ հայկական ընկերությունների համար: Տեղական արժեթղթերի շուկայի
(131), փոխառությունների (124) և վենչուրային կապիտալի (131) միջոցով ֆինանսավորման
հասանելիությունը և դրանից օգտվելու հնարավորությունները չափազանց ցածր են: Ցածր է նաև
ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության մասով երկրի վարկանիշը:
Աղյուսակ 2-10: Ֆինանսական շուկայի զարգացման կատարողականը, 2010
Վարկանիշ

Փոփոխություն
10/09 (տեղ)

Միավոր

Փոփոխություն
10/09 (%)

Հայաստան

110

-13

3.6

-5

Վրաստան

108

-13

3.6

-5

Ադրբեջան

71

-5

4.1

-2

Երկիր

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, EV հետազոտական կենտրոն

Որոշ նախատեսվող բարեփոխումներ պետք է որ դրական ազդեցություն ունենան Հայաստանի
ֆինանսական շուկաների վրա: Ավտոմեքենաների ապահովագրությունը (ավտոքաղաքացիական
պատասխանատվության ապահովագրություն) պարտադիր ուժ ձեռք կբերի 2011 թվականի
հունվարից, որի արդյունքում ապահովագրական ծառայությունների շուկան կկրկնապատկվի:
Քննարկման փուլում են նաև այլ բարեփոխումներ` կապված կենսաթոշակային հիմնադրամների
և ֆինանսական շուկաների հետ: Ներկայումս մշակվում է կենսաթոշակային հիմնադրամների
կուտակային համակարգը: Հաշվի առնելով նշված նախաձեռնությունները` Հայաստանի ֆինան
սական շուկաների երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարը բավականին խոստումնալից է:

Աշխատուժ
Հայաստանի աշխատուժի շուկայի կանոնակարգերն ու գործելակերպերը շարունակում են
մնալ երկրի հիմնական մրցակցային առավելությունները: Ըստ 2010-2011 թվականների ՄՀԶ-ի`
Հայաստանն իր աշխատուժի շուկայի արդյունավետությամբ 47-րդն է 139 երկրի մեջ: Սա
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պայմանավորված է աշխատանքից ազատման ցածր ծախսերով, աշխատանքի ընդունման և
աշխատանքից ազատման ազատականացված կանոնակարգերով և աշխատուժում կանանց
համեմատաբար բարձր տեսակարար կշռով (տե’ս աղյուսակ 2-11): Արհեստավարժ կառավարիչների
նկատմամբ վստահության մակարդակը շարունակում է չափազանց ցածր մնալ, ինչով էլ, մասամբ,
կարելի է բացատրել Հայաստանի ցածր վարկանիշը գործարար կառավարման գործելակերպի
կատարելագործվածության մասով:
Աղյուսակ 2-11: Աշխատուժի շուկայի արդյունավետության կատարողականը, 2010
Վարկանիշ

Փոփոխություն
10/09 (տեղ)

Միավոր

Փոփոխություն
10/09 (%)

Հայաստան

47

0

4.6

0

Վրաստան

31

-14

4.75

-3

Ադրբեջան

25

-12

4.82

-5

Երկիր

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010, 2009, EV հետազոտական կենտրոն

Գրանցվել է գործազրկության մակարդակի ոչ զգալի աճ: Համաձայն պաշտոնական
վիճակագրական տվյալների` գործազրկության մակարդակը 2008 թվականի 8.2 տոկոսից 2010
թվականին նվազել է մինչև 6.9 տոկոս, սակայն մոտավոր հաշվարկներով գործազրկության
իրական, ոչ պաշտոնական մակարդակը, հնարավոր է, շատ ավելի բարձր է: 2009 թվականին
պաշտոնական վիճակագրական տվյալներով գրանցվել էր գործազրկության մակարդակի
ընդամենը 0.6 տոկոս աճ, սակայն ենթադրվում է, որ ճգնաժամը շատ ավելի զգալի ազդեցություն է
ունեցել հատկապես տնտեսական անկումից մեծապես տուժած ճյուղերում, ինչպիսիք են, օրինակ,
հանքարդյունաբերությունը և շինարարությունը: Հանքարդյունաբերության որոշ ընկերություններ
չթաքցրին իրենց գործունեության կրճատման արդյունքում աշխատակազմի ընթացիկ
ժամանակավոր կրճատումների փաստը:
Պատկեր 2-7: Հայաստանում գործազրկության մակարդակի և աշխատանքի
վարձատրության դինամիկան, 2005-2009

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ
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Աշխատանքի վարձատրության մակարդակները տարբեր են ըստ տնտեսության ճյուղերի:
Ֆինանսական միջնորդության ոլորտում միջին աշխատավարձը 300 տոկոսով գերազանցում է
երկրում աշխատանքի վարձատրության միջինը (տե’ս պատկեր 2-8): 2008 թվականին աշխա
տանքի վարձատրության ամենաբարձր մակարդակները գրանցվել են տնտեսության ամենամեծ
արտադրողականություն ունեցող ճյուղերում` հանքարդյունաբերությունում և շինարարությունում:
Աշխատավարձերի ամենացածր մակարդակը գրանցվել է սոցիալական և առողջապահական
ծառայությունների, ինչպես նաև ձկնարդյունաբերության ոլորտներում: Զգալի տարբերություն կա
նաև պետական և մասնավոր հատվածների աշխատավարձերի չափերի միջև: Միջինում պետական
մարմինների աշխատողների աշխատավարձը 46 տոկոսով ցածր է մասնավոր ընկերություններում
աշխատող նրանց գործընկերների աշխատավարձից:
Պատկեր 2-8: Միջին անվանական ամսական աշխատավարձերը ըստ տնտեսության
ճյուղերի ընդհանուր միջինի համեմատ, %, 2008

Նշում` պատկերում ներկայացված են ամենաբարձր և ամենացածր միջին աշխատավարձ ունեցող ոլորտները:
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Եկամուտների մակարդակը և կենսամակարդակը խոսում են համեմատաբար չկատարելագործված
պահանջարկի պայմանների մասին: Օրինակ` տնային տնտեսությունների ծախսերի 56 տոկոսը
պարենային ապրանքների ձեռք բերմանն է բաժին ընկնում, ինչը զգալիորեն գերազանցում է
համեմատելի շատ երկրների նույն ցուցանիշը6 (տե’ս պատկեր 2-9): Ծառայությունների վրա
տնային տնտեսությունների կողմից կատարված ծախսերի մեծ մասն ուղղվում է հաղորդակցության,
տրանսպորտային և ֆինանսական ծառայություններին: Միջին հաշվով Հայաստանում եկամտի
ընդամենը 5 տոկոսն է ծախսվում կրթական ծառայությունների վրա (տե’ս պատկեր 2-10): ՄՀԶում պահանջարկի գործոններով Հայաստանի վարկանիշը ցածր է: Շուկայի չափի ցուցանիշով ոչ
բարենպաստ դիրքից բացի Հայաստանը հաճախորդների կողմնորոշման ցուցանիշով զբաղեցնում
6 2004-2008թթ. ընթացքում Հայաստանի սպառողական զամբյուղում պարենային ապրանքների տեսակարար կշիռը
նվազել է մոտ 5 տոկոսով:
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է 134-րդ հորիզոնականը, իսկ գնորդների կատարելագործվածության ցուցանիշով` 75-րդ
հորիզոնականը (տե’ս աղյուսակներ 2-12 և 2-13):

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ
Շուկայի ազատականացմանը և շուկայական պայմանների բարելավմանը զուգընթաց ուժեղանում
է մրցակցությունը Հայաստանի տնտեսության տարբեր ճյուղերում: Հեռահաղորդակցման շուկան,
օրինակ, արագ աճ է գրանցել, քանի որ ոլորտի մրցակցային միջավայրը պարտադրել է դրական
փոփոխություններ` կապված ծառայությունների տեսակների, որակի և գների կայունության հետ:
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը պատասխանատու է շուկաների
մոնիտորինգի և գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների վերահսկման համար: Այնուհանդերձ,
նախաձեռնությունների մեծ մասը դեռևս ենթակա է կիրարկման: Վերջին տարիներին
հանձնաժողովը անարդար մրցակցության համար փորձել է տուգանել տեղական «արտոնյալ»
ձեռնարկություններին, սակայն այս տուգանքները արդյունավետ չեն եղել մրցակցային միջավայրի
բարելավման տեսանկյունից:
Ըստ ՄՀԶ-ի` նախորդ տարվա համեմատ շուկայի կանոնակարգերի արդյունավետության
վերաբերյալ տեղական գործարարների կարծիքն էլ ավելի է վատթարացել:
Պատկեր 2-9: Տնային տնտեսությունների ծախսերի կառուցվածքը Հայաստանում, %,
2004, 2008

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ
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Պատկեր 2-10: Տնային տնտեսությունների կողմից ծառայությունների սպառման
կառուցվածքը Հայաստանում, %, 2008

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

Աղյուսակ 2-12: Սպառողների կատարելագործվածությունը և դեպի սպառող
կողմնորոշվածության աստիճանը տարածաշրջանում, 2010
Սպառողների
կատարելագործվածությունը
Միավոր

Վարկանիշ

Դեպի սպառող
կողմնորոշվածության աստիճանը
Միավոր

Վարկանիշ

Հայաստան

3.38

75

3.49

134

Վրաստան

3.17

87

3.68

127

Ադրբեջան

3.83

41

4.19

102

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010

Աղյուսակ 2-13: Մրցակցային միջավայրը տարածաշրջանում, 2010
Հայաստան

Վրաստան

Ադրբեջան

Տեղական մրցակցության ինտենսիվություն

136

134

124

Շուկայում գերիշխող խմբերի առկայություն

133

106

113

Հակամենաշնորհային քաղաքականության
արդյունավետությունը

138

129

135

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐ
Քլաստերների առկայությունը և զարգացման մակարդակը վկայում է գործարար կատարե
լագործվածության մասին: Կատարելագործվածության ցուցանիշով ցածր վարկանիշ ունեն և’
Վրաստանը, և’ Հայաստանը: Հայաստանի վարկանիշը շատ ցածր է քլաստերների զարգացման
բոլոր ցուցանիշներով` տեղական մատակարարների քանակ և որակ, քլաստերային զարգացում,
հետազոտությունների և մշակումների (ՀուՄ) ծառայությունների առկայություն և արժեքային շղթայի
լայնություն (տե’ս աղյուսակ 2-14):
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Աղյուսակ 2-14: Գործարար կատարելագործվածությունը տարածաշրջանում,
վարկանիշ, 2010
Հայաստան

Վրաստան

Ադրբեջան

110

95

137

Տեղական մատակարարների որակ

116

102

131

Քլաստերային զարգացում

124

88

98

ՀուՄ ծառայությունների հասանելիություն

124

66

125

Արժեքային շղթայի լայնություն

121

53

93

Տեղական մատակարարների քանակ

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
Չնայած աշխատավարձերի, կենսաթոշակների և սոցիալական տրանսֆերտների մակարդակի
շարունակական աճին` տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանում սոցիալական լարվա
ծությունը խորացել է: Սոցիալական ոլորտի բարելավմանն ուղղված ծրագրերը բավարար չեն
հիմնական խնդիրների դեմ պայքարելու համար և արդյունավետ կերպով ինտեգրված չեն
տնտեսական զարգացման ընդհանուր քաղաքականությանը:

ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ և ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մինչ ճգնաժամը Հայաստանում աղքատության մակարդակը հաստատուն կերպով նվազել է:
2008 թվականին զգալիորեն նվազել են աղքատության սրության և խորության մակարդակները:
Բնակչության աղքատ դասակարգված 23.5 տոկոսից 3 տոկոսը ծայրահեղ աղքատ է:
Աղքատության մակարդակը և ծայրահեղ աղքատ բնակչության թիվն ավելի բարձր են քաղաքային
բնակավայրերում: Աղքատ բնակչության շրջանում միջին ընտանիքը բաղկացած է 4-5 անդամից:
Սովորաբար, Հայաստանը չի ընկալվում որպես մերիտոկրատիկ (meritocratic) հասարակություն,
սակայն աղքատության ցուցանիշները մատնանշում են սերտ կապ կրթության և կենսա
պայմանների միջև: Չնայած բարձրագույն կրթությամբ աղքատ բնակչության մասնաբաժինը ցածր
է, զգալի տոկոս է կազմում աղքատության շեմից ցածր բարձրագույն կրթությամբ բնակչությունը:
Նույնիսկ անկախ աղքատության նվազումից՝ խորացել է եկամտի անհավասարությունը: 2008
թվականին Ջինի գործակիցը մեծացել է` նախորդ տարվա 0.37-ից հասնելով 0.39-ի (տե’ս պատկեր
2-11):
Սոցիալական ոլորտի ֆինանսավորումն ուղղվում է սոցիալական աջակցության, առողջա
պահության և կրթության բնագավառներին: Բնակչության մոտ 16 տոկոսը կենսաթոշակառու է:
Կենսաթոշակների մակարդակը պարբերաբար բարձրացվում է: Միևնույն ժամանակ բարձրացվել է
նաև կենսաթոշակային տարիքը:
Տնային տնտեսությունների եկամուտների հիմնական աղբյուրը աշխատավարձերն են, չնայած որ
մեկ շնչին բաժին ընկնող եկամտի նշանակալի մասնաբաժինը` 18 տոկոս, ստացվում է տարբեր
տիպի սոցիալական տրանսֆերտներից: 2008 թվականին մեկ շնչին բաժին ընկնող եկամտի
սոցիալական տրանսֆերտների մասնաբաժինն ավելացել է 4.5 տոկոսային կետով 2007 թվականից
ի վեր:
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Պատկեր 2-11: Սոցիալական զարգացման ցուցանիշները Հայաստանում, 2004-2008

Նշում` ԱՎԾ-ն անցում է կատարել աղքատության հաշվարկման նոր մեթոդոլոգիայի, այդ իսկ պատճառով 2009թ. տվյալները դեռևս հասանելի չեն:
ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ

Պատկեր 2-12: Մեկ շնչի հաշվով եկամտի կառուցվածքը Հայաստանում, %, 2008

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՀՀ ԱՎԾ
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Տարածաշրջանի բոլոր երկրները հանրային առողջապահության և տարրական կրթության
ոլորտներում բարելավում են գրանցել: Առողջապահության մասով Հայաստանի մրցակցային
առավելություններից են հիվանդությունների տարածվածության (ՄԻԱՎ և մալարիա) և գործարար
միջավայրի վրա դրանց ազդեցության ցածր մակարդակները: Հայաստանը բարելավել է նաև իր
դիրքերը բարձրագույն կրթության ցուցանիշներով, սակայն կրթական ոլորտը, ընդհանուր առմամբ,
դեռևս ունի շատ թույլ կողմեր: Տեղական ձեռնարկությունները հատկապես դժգոհ են կառավարման
դպրոցներից, հետազոտական ծառայություններից և վերապատրաստման ծառայություններից,
որոնք կամ բացակայում են, կամ էլ ցածրորակ են: Բացի այդ, գործարար ոլորտի գնահատմամբ
թույլ է նաև աշխատակազմի վերապատրաստման մակարդակը: Բարձրագույն կրթության առավել
մանրամասն վերլուծությունը ներկայացված է 3-րդ գլխում:
Աղյուսակ 2-15: Առողջապահության, տարրական կրթության և բարձրագույն կրթության
կատարողականը տարածաշրջանում, 2010թ.

Երկիր

Առողջապահություն և տարրական
կրթություն

Բարձրագույն կրթություն և
վերապատրաստում

Վարկանիշ

Փոփոխություն
(տեղ)

Վարկանիշ

Փոփոխություն
(տեղ)

Հայաստան

93

4

91

5

Վրաստան

73

5

90

-6

Ադրբեջան

83

13

77

-5

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010
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3. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Վերջին շրջանում Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվել են նկատելի
բարեփոխումներ, սակայն այս ոլորտը դեռևս չունի տնտեսության մրցունակության բարձրացման
ընդհանուր պլատֆորմին ինտեգրված զարգացման հստակ ռազմավարություն: Առավել մտահո
գիչ է այն, որ ոլորտի հիմնական շահագրգիռ կողմերի շրջանում դեռևս չկա անվերապահ
համաձայնություն համաշխարհային մակարդակով մրցունակ բարձրագույն կրթության համակարգ
ստեղծելու անհրաժեշտության վերաբերյալ: Այնուհանդերձ, նրանց ավելի ու ավելի մեծ մասն է
սկսում զգալ այս ուղղությամբ գործողությունների իրականացման անհրաժեշտությունը:
Հաշվի առնելով մրցունակության և կրթության փոխկապակցվածությունը` Ազգային մրցունա
կության երրորդ զեկույցը շեշտադրում է, որ Հայաստանի նոր տնտեսական մոդելը պետք է հիմնվի
մարդկային կապիտալի զարգացման վրա, որն էլ իր հերթին հիմնվում է դինամիկ կրթական
համակարգի վրա:

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայաստանի նոր տնտեսական մոդելը իրատեսական է հիմնել երեք մրցակցային առավելու
թյունների վրա, որոնք բոլորը միասին կարող են Հայաստանի համար ապահովել եզակի
դիրքավորում աշխարհում: Այս առավելությունները, այն է` գիտելիքի, ցանցային և արժեքային/
էթիկական առավելությունները, ձևավորվելու են մարդկային կապիտալի զարգացման արդյունքում
և որոնք իրենց հերթին նպաստում են այդ կապիտալի զարգացմանը (տե՛ս պատկեր 3-1):
Պատկեր 3-1: Մրցակցային ներուժի ներդաշնակեցումը մարդկային կապիտալի
զարգացմանը

ԱՂԲՅՈՒՐ` EV հետազոտական կենտրոն

Մինչ մյուս երկրները յուրաhատուկ արժեքային առաջարկ ներկայացնելու նպատակով կարող
են հանդես գալ առավելություններից մեկի կամ երկուսի օգնությամբ, Հայաստանը պետք է
օգտագործի նշված բոլոր երեք առավելություններն ամբողջությամբ: Կրթության բարձր որակը և
բարձրագույն կրթության զարգացած համակարգը կարևոր դեր են խաղում այս ուղղություններով
կարողությունների ստեղծման գործում:

Գիտելիք: Գիտելիքների առավելությունը դրսևորվում է, երբ երկիրը յուրաքանչյուր անհատի

ընձեռում է իր ընդունակությունները/տաղանդը օգտագործելու և գիտելիքների պաշարը ժամա
նակակից միտումներին համահունչ հարստացնելու հնարավորություններ: Այս առավելությունը
շեշտադրում է հայերի պատմականորեն դրսևորված հակումը դեպի կրթությունն ու ուսումը:
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Սփյուռք: Սփյուռքը համաշխարհային մասշտաբով Հայաստանի ցանցային առավելության հիմքն

է: Համապատասխան մոտեցման պարագայում` այն թույլ կտա Հայաստանին օգտվելու տարբեր
երկրների առաջատար ուսումնական հաստատությունների կրթական և գիտական ռեսուրսներից,
ինչը կօգնի բարելավելու տեղական համակարգը, կընդլայնի ոլորտի միջազգայնացումը և կխթանի
փոխադարձ հոսքերը համակարգերի միջև:

Էթիկա/արժեքներ:

Հետարդյունաբերական
ժամանակաշրջանում
առավելությունները
ձևավորվում են հիմնականում ոչ նյութական արժեքների հիման վրա: Էթիկական սկզբունքներին
համահունչ և կայուն արժեքների վրա հիմնված բիզնես պրակտիկաները մշակութային
բաղկացուցիչ են և, այդ իսկ պատճառով` դժվար կրկնօրինակելի: Այս առումով, անհրաժեշտ է
կրթության միջոցով հատկորոշել և ամրապնդել ազգային առավելությունները: Մյուս կողմից, եթե
դասասենյակներում պրոպագանդվող արժեքները ուսուցանվում են այնպիսի միջավայրում, որտեղ
գերակշռում են իրական կյանքի բարոյազուրկ արարքները, ապա շատ դժվար է որակական
դրական փոփոխություններն արմատավորվել տվյալ հասարակության վարքում: Ամենօրյա վարքը
պետք է համահունչ լինի կրթության ժամանակ ներկայացվող ճարտարաբանությանը:

ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ
ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
Նոր տնտեսական մոդելի վերոհիշյալ տեսլականը հիմնավորում է Հայաստանի բարձրագույն
կրթության համակարգը բարելավելու հրատապությունը` այն համաշխարհային մակարդակով
մրցունակ դարձնելու համար: Դա առնվազն չորս կարևորագույն դրդապատճառ ունի:

Տաղանդի և գիտելիքների վրա հիմնված ինքնուրույն տնտեսություն
կառուցելու ունակություն
Ընդունակությունների/տաղանդի վրա հիմնված տնտեսության առկայությունը Հայաստանում կայուն
երկարաժամկետ տնտեսական աճի լավագույն երաշխիքն է: Նոր տնտեսական համակարգին
անցնելու համար, որտեղ տաղանդը և գիտելիքներն են խթանում բոլոր սոցիալ-տնտեսական
ոլորտների զարգացումը, անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել երկրում տաղանդի դրսևորման
և գիտելիքների ստեղծման գործընթացներն ու մեխանիզմները: Գիտելիքների ինտենսիվ
կիրառմամբ գործող համակարգը չի կարող հիմնված լինել միայն օտարերկրյա ուսումնական
հաստատություններից ծառայությունների ներմուծման վրա: Զարգացման մոդելը պահանջում է
ստեղծել բարձրակարգ բուհերի խումբ և կուռ ուսումնական բազա երկրի ներսում:

Տաղանդներ գրավելու և պահելու ունակություն

Կրթական համակարգի վերափոխումը թույլ կտա գրավել և հետ վերադարձնել տաղանդներ երկիր`
շրջաբեկելով ուղեղների արտահոսքը: Սա, իր հերթին, տեխնոլոգիական նորարարությունների
կարևոր նախադրյալ կհանդիսանա:

Միջազգային շուկայում բարձրագույն կրթական ծառայություններ
տրամադրելու ունակություն

Արագ տեխնոլոգիական առաջընթացը և կրթության ոլորտի գլոբալացումը ընձեռում են երկրների
միջև կրթական ծառայությունների դյուրին փոխանակման հնարավորություն: Ելնելով իր
սահմանափակ բնական ռեսուրսներից և ֆիզիկական ենթակառուցվածքից` Հայաստանը կարող
է օգտագործել բարձրակարգ կրթական ծառայությունների միջոցով համաշխարհային շուկայում
դիրքավորվելու իրատեսական հնարավորությունը:

Ազգային անվտանգության կարիքների բավարարման ունակություն

Մարդկային կապիտալի զարգացումը չափազանց կարևոր է նաև երկրի ազգային անվտանգության
տեսանկյունից: Միջազգային ռազմական համակարգերը ներկայումս միտված են անցում կատարել
զարգացման քանակական հիմքերից որակական հիմքերի կարևորմանը: Այսօրվա անբարենպաստ
աշխարհաքաղաքական պայմաններում ինտենսիվ հետազոտությունների վրա հիմնված պաշտպա
նության ոլորտը շատ ավելի հրատապ է դառնում Հայաստանի համար:
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ՆԵՐԴԻՐ 3-1: ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
Չնայած մարդկային կապիտալի զարգացմանը մեծապես նպաստում է բարձրագույն կրթության
միջավայրը, անշուշտ կան նաև շատ այլ ազդող գործոններ: Դրանցից են տարրական կրթությունը,
տեղեկատվական միջոցները, բանակը, կրոնական հաստատությունները, որոնք էլ իրենց հերթին
փոխադարձաբար ազդում են միմյանց վրա:
Այսպես` դպրոցում ստացած գիտելիքները և վերլուծական ունակությունները բավարար չա
փով չեն պատրաստում աշակերտներին բուհում առաջադիմելու համար: Այս առումով կա
դպրոցների և բուհերի համար զարգացման ինտեգրված քաղաքականության մշակման և մի այն
պիսի մեխանիզմի ստեղծման պահանջ (նաև հնարավորություն), որի օգնությամբ այս երկու
համակարգերը կփոխլրացնեն միմյանց:
Հայ հասարակության կյանքում ազգային եկեղեցու ունեցած դերի տեսանկյունից, հարկ է ընդգծել,
որ այն պատմականորեն անգնահատելի դեր է ունեցել, հատկապես այնպիսի ժամանակներում,
երբ երկիրը գտնվել է օտար իշխանության ներքո: Եկեղեցին իր ուսերին է վերցրել շատ
պարտավորություններ հասարակության հանդեպ, որոնք հակառակ պարագայում պետք է
ստանձներ կառավարությունը: Տասնամյակներ տևած խորհրդային կարգերի փլուզվելուց և հայ
հասարակության շրջանում եկեղեցու դերի թուլանալուց հետո այսօր Հայաստանը կանգնած է
եկեղեցու ներկայիս ֆորմալ դերը վերափոխելու և այն անհատի ուսուցման գործընթացի իրական
մասնակից դարձնելու մարտահրավերի առջև:
Տեղեկատվական միջոցները նույնպես ձևավորում են ինստիտուտների, ներառյալ բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ ընկալումները: Ժամանակակից հաղորդակցության
տեխնոլոգիաները, այդ թվում` ինտերնետը, էապես ազդել են կրթության բովանդակության և
տրամադրման եղանակների վրա (օրինակ` բաց դասընթացների միջոցով իրականացվող և ավելի
ու ավելի լայն տարածում գտնող հեռակա ուսուցումը) և սպասվում է, որ սոցիալական մեդիան/
ցանցերը ընդհանրապես վերափոխելու են համաշխարհային բուհական կրթությունը: Հայկական
բուհերը պետք է կարողանան այդ տեխնոլոգիաներն օգտագործել ուսումնական գործընթացի մեջ:
Մի շարք հասարակություններ կարողացել են հաջողությամբ փոխադարձ կապ հաստատել
բանակի և կրթական համակարգի միջև, սակայն Հայաստանում մի շարք որոշումների պատճառով,
ինչպես նաև առ այսօր ռազմավարական գործողությունների բացակայությամբ պայմանավորված,
նշված երկու հաստատությունների միջև չկան փոխշահավետ հարաբերություններ: Այսօր
բարձրագույն կրթությունը դարձել է զինվորական ծառայությունից խուսափելու միջոց: Այս
պատճառով է առաջ եկել բանակային ծառայության ներկայիս խեղաթյուրված մեխանիզմը
կրթական համակարգին աջակցող գործառույթի վերածելու խնդիրը: Այս դեպքում նշված երկու
համակարգերը փոխադարձաբար կամրապնդեն միմյանց և կխթանեն միմյանց զարգացումը:
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ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԵՆՔ
Ներկայացնելով բարձրագույն կրթության էական արդիականացման անհրաժեշտությունը` այժմ
փորձենք վերլուծել հավակնության և այսօրվա իրականության միջև առկա բացը և դրա հիմնական
պատճառները:

Բարձրագույն կրթության կատարողականի և մրցունակության վրա ազդող գործոնների
քանակն այնքան մեծ է, իսկ դրանց փոխհարաբերություններն ու փոխադարձ կապերն այնքան
բարդ, որ պատճառահետևանքային վերլուծության իրականացումը հնարավոր է միայն զգալի
ընդհանրացման և վերացարկման պարագայում: Սա հաշվի առնելով` կիրառվել է վերլուծության
այնպիսի հենք, որն օգնել է հատկորոշել ազդեցության ավելի լայն շերտերը` ինտեգրված
պլատֆորմի հիման վրա: Գործոնները բաժանվել են երեք հիմնական խմբերի` նպաստող
միկրոգործոններ, նպաստող մակրոգործոններ և գործոններ, որոնք պայմանավորված են
հասարակության արժեքների համատեքստով:
Ոլորտի վերլուծության մոտեցումները միկրո և մակրո պատկերների տեսանկյուններից տարբերվում
են միմյանցից վերլուծության միավորով: Մակրովերլուծությունը դիտարկում է համակարգը որպես
ամբողջություն, իսկ միկրովերլուծությունը ուսումնասիրում է նրա առանձին բաղադրիչները, ինչ
պիսիք են օրինակ բուհերը և անհատները: Վերլուծության նպատակը գլխավոր խնդիրների հատ
կորոշումն է, որոնց արդյունքում ձևավորվում է նշված բացը, և նրանց միջև կապերի ներկայացումը:
Պատկեր 3-2: Բարձրագույն կրթության ոլորտի վերլուծության հենք
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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ
Հայաստանի կրթական համակարգի ներկա վիճակը ձևավորվել է մի քանի հիմնական գործոնների
համախմբերի ազդեցության ներքո, որոնք այստեղ կոչվում են «ալիքներ»:7 Ժամանակի ընթացքում
և փոփոխվող տնտեսական միջավայրերում տարբեր «ալիքներ» կրթության վրա տարբեր
ուժգնությամբ են ազդել:
Աղյուսակ 3-1: Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի վրա ազդող հիմնական «ալիքները»
Մինչև 1990
Ավանդական
ալիք
Խորհրդային
ալիք
Անցումային
ալիք
Բարեփոխում
ների ալիք
Գլոբալ ալիք

1990-2000

2000-2010

2010-ից հետո

Ուղղություն

Արագություն

Ուղղություն

Արագություն

Ուղղություն

Արագություն

Ուղղություն

Արագություն

Նվազող

Միջին

Նվազող

Արագացող

Նվազող

Արագացող

Կայուն

Միջին

Աճող

Արագացող

Նվազող

Միջին

Նվազող

Միջին

Նվազող

Արագացող

-

Աճող

Արագացող

Կայուն

Միջին

Կայուն

Նվազող

-

Աճող

Արագացող

Աճող

Արագացող

Աճող

Արագացող

-

Կայուն

Միջին

Աճող

Արագացող

Աճող

Արագացող
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Ավանդական և խորհրդային ալիքների ազդեցությունը հարաբերականորեն թուլացել է վերջին եր
կու տասնամյակների ընթացքում` մինչդեռ անցումային, բարեփոխումների և համաշխարհային
«ալիքները» ավելի են նշանավորվել/կարևորվել վերջին ժամանակներում: Գլոբալիզացիայի և բարե
փոխումների «ալիքները» շարունակելու են գերիշխել տեղական միջավայրի վրա: Կանխատեսվում է,
որ հետայսու բարեփոխումների և ավելի ժամանակակից ալիքների զուգակցումը առավել մեծ ազդե
ցություն կունենա կրթության ոլորտի վրա, մինչդեռ խորհրդային ժամանակաշրջանի և դրանից ժա
ռանգած համակարգերի մտապատկերները սկսում են մարդկանց կոլեկտիվ հիշողության մեջ խամրել:

ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում կրթական համակարգի բաղադրիչներն են հանրակրթությունը, մասնագիտական և
տեխնիկական կրթությունը: Հայաստանում միջնակարգ կրթությանը հաջորդող ցանկացած տիպի
ուսումնառություն, որն ուսանողին ապահովում է մասնագիտությամբ, պաշտոնապես համարվում
է մասնագիտական կրթություն: Համեմատական կարգով տեխնիկական և շարունակական կրթու
թյուն ապահովող հաստատություններն ունեն նեղ շրջանակներ և համեմատաբար փոքր ազդե
ցություն տնտեսության վրա: 2009 թվականին նախնական և միջին մասնագիտական հաստա
տություններն ունեցել են 8,600 շրջանավարտ, ինչը երեք անգամ պակաս է նույն տարվա բուհերի
շրջանավարտների քանակից:
Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի զարգացման ներկա վիճակը սահմանող գործոնների
հիմնական կատեգորիաներն են`
• սոցիալական արժեքները,
• կրթության ազգային ռազմավարությունը,
• ոլորտի միջազգայնացման մակարդակը,
• ոլորտում առաջնորդման կարողությունները,
• ուսումնական միջավայրի բաղադրիչները:
Գործոնների նշված խմբավորումներից յուրաքանչյուրի մեջ առանձնացվում է մեկ կարևորագույն
գործոն կամ «ճնշման կետ», որն առանցքային նշանակություն ունի տվյալ խմբի խնդիրների
առնչությամբ որակական փոփոխություն առաջացնելու համար: Ազգային ռազմավարությանն առնչ
վող գործոնների կատեգորիայում կարևորագույն գործոնն է բուհերի մրցակցության պատկերը,
միջազգայնացման կատեգորիայում` համագործակցությունը միջազգային ուսումնական հաստա
տությունների հետ, ուսումնական միջավայրի բաղադրիչների կատեգորիայում` դասախոսական
կազմը, առաջնորդման կարողությունների կատեգորիայում` ուսումնական հաստատության ղեկա
վարությունը, իսկ սոցիալական արժեքների կատեգորիայում կարևորագույն գործոնը սոցիալական
իդեալ հանդիսացող անհատներն են (իդեալ-անհատներ), որոնց վարքագիծը և արժեքները հան
դիսանում են նմանակման առարկա երիտասարդության կողմից:
7

«Ալիքների» առավել լիարժեք բնութագիրը ներկայացված է Հավելվածում:
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Պատկեր 3-3: Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում խնդիրների «արմատական
պատճառների» քարտեզը

Նշումներ` նարնջագույնով ներկայացված են գործոնների կատեգորիաները, իսկ կարմիրով` կարևորագույն գործոնները:
		
ԲԿ` բարձրագույն կրթություն
ԱՂԲՅՈՒՐ` EV հետազոտական կենտրոն
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ՄԱԿՐՈԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Ազգային ռազմավարություն
Բարձրագույն կրթության ազգային ռազմավարություն
1999 թվականին ընդունված ՀՀ կրթության մասին օրենքն ուղղված էր ոլորտի
ապակենտրոնացմանը և ազատականացմանը, սակայն չէր ներկայացնում զարգացման հստակ
ռազմավարություն: Օրենքի ընդունումն առավելապես պայմանավորված էր ոլորտի կարգավորման
վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթուղթ ունենալու մասին ժամանակի պահանջով: Օրենքում
առաջարկվող նախաձեռնություններում հիմնականում բացակայում էր ամբողջականությունը և
արդյունավետ կիրարկումը:
Ոլորտը մեծապես կշահի հստակ ձևակերպված տեսլականի, նպատակասլաց քաղաքականության
և զարգացման նկատմամբ անվերապահ հանձնառության պարագայում: Բարեբախտաբար,
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը ներկայումս մշակում է կրթության զարգացման
ռազմավարություն: Իր ներկայիս տեսքով փաստաթուղթը ներկայացնում է ոլորտի երկարաժամկետ
զարգացման նպատակները, սակայն դեռևս անհրաժեշտ է հստակորեն նախանշել այս
նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ նախաձեռնությունները:
Բարձրագույն կրթության ռազմավարության կապն այլ ոլորտների հետ
Հայաստանում բարձրագույն կրթության զարգացումը և գործունեությունը բավարար չափով
կապված չեն տնտեսության այլ ճյուղերի, դրանց զարգացման ռազմավարությունների, ինչպես նաև
հանրակրթական դպրոցներում ուսումնական պլանների մշակման հետ:
Ոլորտում մրցակցությունը
Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում ներկայումս գործում են 63 պետական ու
մասնավոր բուհեր: Մասնավոր համալսարանները, որոնք հիմնադրվել են սկսած 1991 թվականից,
ընդլայնեցին մասնավոր կրթության ոլորտը` այն համալրելով մեծ քանակությամբ նոր ուսումնական
հաստատություններով: Մասնավոր կրթության նկատմամբ պահանջարկը ձևավորվում էր այն
ուսանողների կողմից, ովքեր պատրաստ էին վճարել մատչելի ու հեշտ ուսումնառության համար:
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այդ պահանջարկը նվազեց, որի արդյունքում այդ բուհերի
թվաքանակը ներկայումս 20 տոկոսով պակաս է 2003 թվականի համեմատ:
Չնայած կրթության ոլորտի մասնակիցների մեծ քանակին՝ ոլորտում դեռևս չի ձևավորվել
արդյունավետ մրցակցային միջավայր: Նախ` պետական բուհերը մասնավորների համեմատ
արտոնություններ ունեն ուսման վարձերի զգալի սուբսիդավորման և ուսանողներին պարտադիր
զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման առումով:
Երկրորդ` Հայաստանն այդքան մեծ երկիր չէ մասնագիտական յուրաքանչյուր ոլորտում մրցակցող
մի քանի բուհեր ունենալու համար, հետևաբար որոշ բուհեր մենաշնորհային դիրք են ձեռք բերում
այդ մասնագիտությունների գծով:
Երրորդ` 5 բուհեր ոլորտում գերիշխում են ուսանողների մեծ թվաքանակի շնորհիվ8: Փոքր բուհերը
համապատասխանաբար ունեն ոչ բավականաչափ կարողություններ և ենթակառուցվածքի
զարգացման սահմանափակ հնարավորություններ: Արդյունքում շատ բուհեր (հիմնականում՝
մասնավոր) դառնում են բարձրագույն կրթության դիպլոմների «արտադրողներ» և չեն մրցակցում
կրթության որակի հիման վրա:
Չորրորդ` Հայաստանում չեն կիրառվում բուհերի վարկանիշավորումներ, դասախոսական կազմի
հետազոտական գործունեության կամ հղումների համաթվեր (citation index), շրջանավարտների
աշխատանքի ընդունման վիճակագրական համեմատականներ և այլ համեմատական կատա
րողականներ, որոնք սովորաբար հանդիսանում են բուհերի միջև մրցակցության խթանման լուրջ
գործիքներ:
8 Երևանի պետական համալսարանում սովորում է 17,550 ուսանող: ԵՊՀ-ին հաջորդում են Հայաստանի
մանկավարժական համալսարանը (13,250 ուսանող) և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը (11,030
ուսանող): Տեղեկատվությունը ձեռք է բերվել համալսարանների տեղեկատվական կենտրոններից:
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Վերջապես, համաշխարհային կրթական շուկայի հետ փոխկապակցվածության ցածր մակարդակը
նշանակում է, որ բարձրագույն կրթության ծառայությունների շուկան գերազանցապես տեղական
նշանակության է: Բուհերի շրջանավարտների գերակշռող մեծամասնության համար միջազգային
համալսարանում ուսանելը մատչելի չէ, որն էլ թուլացնում է տեղական բուհերի վրա մրցակցային
ճնշումը:
Բարեփոխումների համատեքստը
Ներկայումս Հայաստանն իրագործում է ինտենսիվ բարեփոխումներ Բոլոնյան գործընթացի
շրջանակներում եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին անդամակցելու նպատակով:
Այնուհանդերձ, բարեփոխումների կիրարկումը դեռևս երկար ճանապարհ ունի անցնելու:
Հաճախ համալսարանները չեն կարողանում քայլել բարեփոխումներին և դրանց իրականացման
արագությանը համընթաց, ինչի արդյունքում փոփոխությունները մնում են ֆորմալ մակարդակում և
բովանդակության վրա փոքր ազդեցություն են ունենում: Մյուս կողմից, ընթացող բարեփոխումների
գործընթացի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացման լուրջ կարիք կա:
Որակի ստանդարտներ
Բոլոնյան գործընթացի նկատմամբ Հայաստանի հանձնառությունը և վերջերս Հայաստանի
բարձրագույն կրթության ոլորտում որակի ապահովման ուղենիշների, չափորոշիչների և չափանիշների
մշակումը խոսում են այն մասին, որ բարձրագույն կրթության համար հստակ սահմանված
ստանդարտներ հաստատելու նկատմամբ իրապես պարտավորվածություն կա: 2008 թվականի
վերջին հիմնադրված Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ)
նպատակն է սերտորեն համագործակցել բուհերի հետ որակի ապահովման մեխանիզմների ստեղծման
և որակի ապահովման համակարգի բարելավման ուղղությամբ: Կենտրոնը որակի ապահովման
գործընթացը փորձարկել է բոլոր պետական և մոտ հինգ մասնավոր բուհերում և այժմ մշակում է որակի
ապահովման ռազմավարությունը և ստանդարտները:
Համակարգված փաստացի անմիջական աշխատանքները բուհերի հետ կմեկնարկեն 2011 թվա
կանին:
Որակի ապահովման գործընթացը կիրականացվի հնգամյա ցիկլերով, և բաղկացած կլինի ինստի
տուցիոնալ աուդիտից, որը կմեկնարկի 2012 թվականին, և ծրագրերի հավատարմագրումից`
2013 թվականից սկսած: Հավատարմագրման գործընթացի նպատակն է ապահովել հայկական
կրթության ճանաչումը եվրոպական տարածքում:
ՈԱԱԿ-ը բուհերին տեխնիկական աջակցություն է տրամադրում և նպաստում կարողությունների
զարգացմանը բուհերի գործունեությունը բարելավելու ուղղությամբ` հիմնվելով միջազգային չա
փանիշների վրա, իսկ Համաշխարհային բանկն օգնում է հիմնել որակի ապահովման ներքին
համակարգը:
Նախկինում բուհերն իրենց գործունեության վերաբերյալ կազմում էին միայն տեխնիկական
հաշվետվություններ, սակայն ակնկալվում է, որ նրանք կսկսեն իրականացնել սեփական գոր
ծունեության ինքնագնահատում, որը կներառի ծրագրերի, ուսումնական պլանների, դասախոսների,
դասավանդման մեթոդների և այլ ներքին գործընթացների գնահատում: Ինչևէ, ակնկալվում է, որ
որակի ապահովման ներքին ինստիտուտի լիարժեք գործունեության համար դեռևս բավականին
ժամանակ կպահանջվի:
Համալսարանական ասոցիացիաները կարող էին դառնալ որակի ապահովման համակարգի կարևոր
տարրեր, սակայն այս ոլորտում դեռևս գործող ասոցիացիա չկա Հայաստանում:
Պահանջարկի և առաջարկի անհամապատասխանությունը
Հայաստանի կրթական ծառայությունների շուկան թույլ է կապված աշխատուժի շուկայի հետ: Շատ
մասնագիտությունների գծով բացակայում են խթանները, նույնիսկ այն ոլորտներում, որտեղ առկա է
մեծ պահանջարկ մասնավոր հատվածի կողմից (ՏՏ, բիզնես ծառայություններ): Բուհերն ուղղակի
տրամադրում են կրթություն այն մասնագիտությունների գծով, որոնց համար առկա է ֆինանսավորում
և, հետևաբար, չեն կարողանում հետևողականորեն ապահովել որակյալ շրջանավարտներ շուկայի
համար: Օրինակ, ամեն տարի Հայաստանում շրջանավարտների ամենամեծ քանակն ապահովում են
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մանկավարժական ուսումնական հաստատությունները, մինչդեռ ըստ գործազրկության պաշտոնական
տվյալների գործազրկության ամենաբարձր մասնաբաժինը հենց մանկավարժ մասնագետներինն է
(պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների ավելի քան 8 տոկոսը (հաշվարկների մեջ ներառված
չէ գործազուրկ բանվորական աշխատուժը))9: Հայկական ճարտարագիտական ընկերությունների
շրջանում իրականացված հարցումը ցույց է տվել, որ զգալի տարբերություն կա ոլորտի պահանջների
և իրականացվող ճարտարագիտական կրթական ծրագրերի որակի միջև: Ընկերությունների մոտ
80 տոկոսը դժգոհ է ճարտարագետ-շրջանավարտների գործնական գիտելիքներից, իսկ հարցմանը
մասնակցած տնօրենների կեսից ավելին ոչ բավարար է գնահատում նրանց տեսական գիտելիքները
նույնիսկ հիմնարար գիտությունների բնագավառում10:
Ֆինանսավորում
Պետական ֆինանսավորում

Եվրոպական երկրներում բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման մեջ գերակշռում են պետական
միջոցները: Հայաստանում պետության մասնակցությունը բարձրագույն կրթության ոլորտի
ֆինանսավորմանը կազմում է մոտ 15 տոկոս: Նույն ցուցանիշը գերազանցում է 40 տոկոսը ՏՀԶԿ
երկրներում` հասնելով մոտ 100 տոկոսի Գերմանիայում, Ֆինլանդիայում և այլուր:
Հայաստանում ընդհանուր կրթության ոլորտին հատկացվում է պետբյուջեի ծախսերի 13 տոկոսը,
որը բավականին բարձր ցուցանիշ է համեմատվող երկրների շրջանում: Կրթական ծախսերի
նշանակալի աճ գրանցվեց 2006-2007թթ., ինչը, սակայն, կրկին նվազեց 2009 թվականին: Սակայն
բարձրագույն կրթության վրա կատարվող ծախսերի մասնաբաժինը հանրային կրթական ծախսերի
մեջ կազմում է ընդամենը 6 տոկոսը, իսկ ՀՆԱ-ի չնչին մասը (տե’ս պատկեր 3-4 և 3-5):
Պատկեր 3-4: Հանրակրթության և բարձրագույն կրթության ոլորտի ծախսերը, % ՀՆԱ-ից,
1990, 2000-2009

9 Աղբյուր` «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն
Նշում` ըստ մասնագիտությունների գործազուրկների դասակարգումը չի համապատասխանում մասնագիտությունների
ընդունված դասակարգումներին: Ավելին, այս վիճակագրական տվյալները չեն արտացոլում գործազրկության իրական
պատկերը երկրում:
10 Հայկական ճարտարագիտական ընկերությունների հետազոտություն 2010, EV հետազոտական կենտրոն
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Պատկեր 3-5: Կրթական ծախսերի դինամիկան, % պետբյուջեից և ՀՆԱ-ից,
1990, 2000-2009

ԱՂԲՅՈՒՐ` ԱՎԾ

Կրթության վրա կատարվող պետական ծախսերն արտացոլում են այս ոլորտի առաջնա
հերթությունը զարգացման ազգային ռազմավարության համատեքստում (տե’ս պատկեր 3-6):
Միևնույն ժամանակ ծախսերի մակարդակը կարող է հանդիսանալ ամբողջական պատկերի
մի մասը միայն` հաշվի առնելով հավելյալ եկամտի պոտենցիալ աղբյուրները, որոնք կարող են
աջակցել երկրի կրթական համակարգին: Օրինակ` չնայած Ճապոնիայում և Հարավային Կորեայում
պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում կրթության ոլորտին և վարում է ոլորտային հզոր
քաղաքականություն, այդուհանդերձ, այս երկրներում բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման
մասով գերիշխում է մասնավոր հատվածը (ընդհանուր ծախսերի 68 տոկոս և 79 տոկոս
համապատասխանաբար կատարվում է մասնավոր ֆինանսավորման միջոցով)11:
Պատկեր 3-6: Կրթության ոլորտում պետական ծախսերը, ամենաթարմ հասանելի
տվյալները

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական տեղեկագիր (վերջին դիտարկում` 2010 թվականի օգոստոս)

11 ՏՀԶԿ վիճակագրական տեղեկագիր (վերջին դիտարկում` 2010 թվականի դեկտեմբեր)
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Համեմատվող երկրների շարքում կրթության վրա կատարվող ծախսերի (արտահայտված մեկ շնչի
հաշվով ՀՆԱ-ում ունեցած մասնաբաժնով) նվազագույն և առավելագույն մակարդակների միջև
ճեղքվածքը մեծ է` 8 տոկոսից 43 տոկոս: Խորվաթիայում, Մոլդովայում, Չեխիայում և Սերբիայում
ՀՆԱ տոկոսով արտահայտված հանրային կրթական ծախսերի մակարդակը բավականին բարձր է:
Պատկեր 3-7: Բարձրագույն կրթության ոլորտում մեկ ուսանողի հաշվով պետական
ծախսերը, % մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ից, ամենաթարմ հասանելի տվյալները

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական տեղեկագիր (վերջին դիտարկում` 2010 թվականի օգոստոս)
Մասնավոր ֆինանսավորում

Հայաստանում բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման զգալի մասն ստացվում է մասնավոր
աղբյուրներից` հիմնականում ուսանողներից և նրանց ընտանիքներից: Համեմատության համար
նշենք, որ Հայաստանում բարձրագույն կրթությանը բաժին ընկնող պետական ծախսերը կազմում
են ՀՆԱ ընդամենը 0.3 տոկոսը (միջին ցուցանիշը 1 տոկոս է ՏՀԶԿ երկրներում): Միևնույն
ժամանակ, մասնավոր ֆինանսավորման մակարդակը Հայաստանում կազմում է ՀՆԱ 0.6 տոկոս,
ինչը նույնիսկ գերազանցում է ՏՀԶԿ երկրների միջին՝ 0.5 տոկոս ցուցանիշը: Ի տարբերություն
շատ երկրների՝ մասնավոր ընկերությունները սահմանափակ մասնակցություն են ունենում
Հայաստանի կրթության ոլորտում:
Բուհերի ֆինանսավորում

Բուհերի ֆինանսավորումը հիմնականում ձևավորվում է ուսանողների կողմից վճարվող ուսման
վճարներից: Միջինում հայկական բուհերի ընդհանուր եկամտի կեսից ավելին (մոտ 50 տոկոս`
ՀՊՃՀ և ՀԱՀ, 65 տոկոս` ԵՊՀ) ստացվում է ուսման վարձերից (առանց պետության կողմից
սուբսիդավորման): Պետական համալսարանների ընդհանուր ֆինանսավորման միայն 25-30
տոկոսն է հատկացվում պետբյուջեից: Բուհերի ֆինանսավորման կառուցվածքը բավականին
տարբեր է օտարերկրյա կրթական համակարգերում, որտեղ բուհերի բյուջեում ուսման վարձերի
տեսակարար կշիռը սովորաբար ավելի ցածր է12:

12 Համեմատության համար, այս ցուցանիշը կազմում է 20% Չիկագոյի Լոյոլա համալսարանում, 12% Դյուկի
համալսարանում, 21% Բրիստոլի համալսարանում և 18% Գլազգոյի համալսարանում:
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Բուհերի ֆինանսավորմանն առնչվող հիմնական խնդիրներից մի քանիսը ներկայացված են ստորև:
• Պետության մասնակցության ցածր մակարդակ: Պետական բուհերին տրամադրվում
են որոշակի արտոնություններ՝ որպես բարձրագույն կրթության ոլորտում պետական ֆի
նանսավորման ցածր մակարդակի փոխհատուցում: Նմանատիպ արտոնություններից են
պետական բուհերի ուսանողներին պարտադիր զինծառայությունից տարկետումները և
սահմանված թվով ուսանողների ուսման վարձի սուբսիդավորումը:
• Բարձր վարչական ծախսեր: Զգալի բյուրոկրատական գործընթացներով պայմանա
վորված` հայկական բուհերում վարչական ծախսերը բավականին մեծ են: Տեղական
համալսարաններում վարչական աշխատակիցների թվաքանակը գրեթե հավասար է
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի քանակին (ԵՊՀ-ում այդ հարաբերակցությունը
կազմում է 1.3): Մինչդեռ եվրոպական բուհերի մեծ մասում վարչական/դասախոսական
կազմի հարաբերակցությունը տատանվում է 0.3-ից 0.4 (Շվեդիա` 0.34, Նորվեգիա` 0.41,
Մեծ Բրիտանիա` 0.47 և այլն):
• Թույլ զարգացած կապեր գիտության և հետազոտությունների ոլորտի հետ:
Հայաստանում բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման թույլ փոխկապվածությունը
հետազոտությունների ոլորտի հետ բերում է բուհերի սահմանափակ հետազոտական
գործունեությանը:
• Սահմանափակ եկամտային բազա: Բուհերը, գործելով ՀՀ օրենսդրության շրջանակ
ներում, ունեն եկամտի սահմանափակ աղբյուրներ: Միևնույն ժամանակ, ոլորտի կարգա
վորիչ դաշտի բարելավումը կարող է նշանակալիորեն ընդլայնել բուհերի եկամուտների
բազան: Ներկայումս նրանք չեն կարողանում օգտագործել իրենց տնօրինության տակ
գտնվող ենթակառուցվածքը՝ հավելյալ եկամուտ ստանալու նպատակով, օրինակ` տարածք
ները վարձակալման հանձնելու միջոցով:
Վարձավճարներ և հասանելիություն

Հայաստանի բարձրագույն կրթության հաստատությունների վարձավճարների համակարգը
ներկայացված է պատկեր 3-8-ում:
Պատկեր 3-8: Հայաստանում բուհերի վճարման համակարգը

Հայաստանում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսման վարձերը հիմնականում
վճարվում են ուսանողների կողմից: Կառավարությունը ֆինանսավորում է պետական բուհերում
ներգրավված ուսանողների մեկ հինգերորդին միայն: Պետական/մասնավոր ֆինանսավորման
հարաբերակցությունը գրեթե նույնն է Երևանում և մարզերում:
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Պատկեր 3-9: Վճարովի և պետական ֆինանսավորմամբ սովորող ուսանողների քանակը,
2009/10 ուսումնական տարի

ԱՂԲՅՈՒՐ` ԱՎԾ

Ներկայումս Հայաստանի բուհերում ուսանողների ֆինանսավորումն իրականացվում է միայն ըստ
առաջադիմության: Ուսման վարձերից ազատված ուսանողները նաև ստանում են կրթաթոշակներ:
Շատ քիչ թվով հիմնադրամներ կամ դոնոր կազմակերպություններ կան, որոնք կրթաթոշակ են
տրամադրում Հայաստանի բուհերում ուսանելու համար:

Միջազգայնացում
Շարժունություն
Շարժունության հիմնախնդիրը կրեդիտային համակարգի հիմնական թիրախներից է: Չնա
յած նրան, որ կրեդիտային համակարգն արդեն իսկ գործում է բուհերում, հայ ուսանողնե
րի շարժունության մեխանիզմները դեռևս այնքան էլ ճկուն չեն: Ուսման ընթացքում մասնա
գիտությունը փոխելու կամ մեկ մասնագիտությամբ երկու տարբեր բուհերում ուսանելու
հնարավորությունները սահմանափակ են: Ակնկալվում է, որ մի քանի միջազգային ծրագրեր,
ինչպիսին է «Էրասմուս Մունդուսը», կբարելավեն կարգավորող դաշտը և կխթանեն ուսանողների
շարժունությունը:
Համագործակցություն
Հայաստանում տարբեր միջազգային առաքելությունների և երկրում իրականացվող ծրագրերի
օգնությամբ հայկական բուհերը հնարավորություն են ստացել համագործակցել մի շարք
օտարերկրյա հեղինակավոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ: Բոլոնյան
գործընթացի շարժունության ծրագրի շրջանակներում գործընկերություն է հաստատվել մի շարք
հայկական և միջազգային բուհերի միջև, որոնց արդյունքում, սովորաբար, իրականացվում է
ուսանողների փոխանակում: 2009 թվականի դրությամբ Երևանի պետական համալսարանն ուներ
օտարերկրյա 162 հաստատությունների հետ համագործակցության ստորագրված համաձայնագրեր,
որոնցից միայն 25 տոկոսի հետ է համալսարանը փաստացի համագործակցություն իրակա
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նացնում: Յուրաքանչյուր տարի դասախոսական և վարչական աշխատակազմի տարեկան մոտ
24 տոկոսը, ասպիրանտուրայի ուսանողների 5 տոկոսը և ուսանողների 1 տոկոսն ընդգրկվում է
արտասահմանյան գործուղումներում (մասնավոր բուհերում այս ցուցանիշները զգալիորեն ցածր
են): Սակայն, հայաստանցի ուսանողների տարեկան թվաքանակի միայն 1 տոկոսն է ուսանում
արտասահմանյան բուհերի բակալավրիատում, մագիստրատուրայում կամ ասպիրանտուրայում:
Ընդ որում, բերված գնահատականի մեջ ընդգրկված են նաև կարճաժամկետ միջազգային
փոխանակման ծրագրերին մասնակցող ուսանողները: 2000 թվականից ի վեր այս ցուցանիշը
Հայաստանում շատ քիչ է փոփոխվել: Դիտարկվող երկրներից արտագնա շարժունության
ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է Սլովակիայում և Ալբանիայում:
Բարձրագույն կրթության արտահանում
Բուհերի բաց համակարգերի արդյունքում ուսանողների շարժունությունը Բոլոնյան բարեփոխում
ների քաղաքականության հիմնական թիրախներից մեկն է: Նախատեսվում է, որ նախաձեռնված
բարեփոխումները նշանակալի ազդեցություն կունենան և ժամանակի ընթացքում կփոխեն այն
պատկերը, որը ներկայացված է ստորև:
Պատկեր 3-10: Հայաստանի կրթական համակարգից արտասահմանում սովորող
ուսանողների հարաբերակցությունը տեղական բուհերում ներգրավվածներին,
ամենաթարմ հասանելի տվյալներ

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական տեղեկագիր (վերջին դիտարկում` 2010 թ., օգոստոս)

Դրական է այն, որ Հայաստանում բավականին բարձր է ներգնա շարժունության մակարդակը, որը
ցույց է տալիս տեղական ուսումնական հաստատություններում սովորող օտարերկրյա ուսանողների
մասնաբաժինը սովորողների ընդհանուր քանակի մեջ: Չնայած 2000 թվականին գրանցված
աննշան անկմանը, այս ցուցանիշով Հայաստանը առաջատար դիրք է զբաղեցնում համեմատվող
երկրների շրջանում: Բարձրագույն կրթության համակարգում օտարերկրացիների ամենամեծ
տոկոսը գրանցվել է Չեխիայում: Ինչևէ, այս ցուցանիշը կարող է ինչ-որ չափով մոլորեցնող լինել`
հաշվի առնելով որոշ երկրներում բուհերի ուսանողների փոքր բացարձակ թիվը և, հետևաբար,
օտարերկրացի ուսանողների բարձր տոկոսը:

67
Պատկեր 3-11: Օտարերկրացի ուսանողների թվաքանակի հարաբերակցությունը տեղական
բուհերում սովորողների թվին, ամենաթարմ հասանելի տվյալներ
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Օտարերկրյա ուսանողների բացարձակ թիվը հյուրընկալող երկրում բնութագրում է երկրի առաջա
տարությունը կրթական ծառայությունների բնագավառում: Կրթության արտահանման ամենաբարձր
մակարդակ ունեցող լավագույն 20 երկրները ներկայացված են պատկեր 3-12-ում: Միացյալ
Նահանգների և մյուս երկրների միջև առկա տարբերությունը զգալի է: Մյուս համադրելի երկրների
համեմատ միջազգային ուսանողների ամենամեծ քանակով առաջատար է Ռուսաստանը: Սակայն
Ռուսաստանում սովորող միջազգային ուսանողների կառուցվածքում մեծ է նախկին Խորհրդային
Միության և Արևելյան Եվրոպայի երկրներից ժամանած ուսանողների տեսակարար կշիռը:
Համեմատվող մյուս երկրները գտնվում են լավագույն 20 երկրների ցանկի վերջում:
Պատկեր 3-12: Կրթական ծառայությունների արտահանումը` ըստ ուսանողների
թվաքանակի
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Հայաստանի բուհերում սովորող ուսանողների ընդհանուր թվի մոտ 4-5 տոկոսն օտարերկրացիներ
են: Նրանց մեծ մասը սփյուռքահայեր են` Վրաստանից, Իրանից և Ռուսաստանից: Օտարերկրյա
ուսանողների մյուս խումբը Հնդկաստանից հիմնականում բժշկություն և ավելի քիչ մասով
ճարտարագիտություն ուսանելու նպատակով Հայաստան ժամանած ուսանողներն են:
Պատկեր 3-13: Օտարերկրյա ուսանողները` ըստ քաղաքացիության

ԱՂԲՅՈՒՐ` ԱՎԾ

Հայաստանում սովորող օտարերկրյա ուսանողների գերակշիռ մեծամասնությունն ուսանում են Երևանի
պետական բժշկական համալսարանում: Սլավոնական համալսարան ընդունված ուսանողների զգալի
մասը` 25 տոկոսն օտարերկրյա քաղաքացիներ են` հիմնականում ՌԴ:
Երկրի իմիջը որպես կրթական կենտրոն
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը, ամփոփելով Ընկերությունների ղեկավարների ամե
նամյա հարցման արդյունքները, տրամադրում է երկրների կրթական համակարգերի առավել
համապարփակ վարկանիշային պատկերը: Ինչպես ներկայացված է պատկեր 3-14-ում Հայաստանը
զբաղեցնում է ոչ մրցունակ դիրք` նույնիսկ դիտարկվող երկրների ցանկում:
Պատկեր 3-14: Կրթական համակարգերի որակը ըստ ՄՀԶ վարկանիշի, 2010, միավոր`
առավելագույնը 7-ից

ԱՂԲՅՈՒՐ` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2010
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Հայկական համալսարանները չեն վարկանիշավորվում այլ հեղինակավոր կազմակերպությունների
կողմից, ինչպիսիք են «The Times» պարբերականի բուհերի համաշխարհային գնահատումը և
Բուհերի համաշխարհային ակադեմիական վարկանիշային աղյուսակը (Շանհայի Ջիաոտոնգ
համալսարան):
Ուղեղների արտահոսք
Ուղեղների արտահոսքը մեկ ուղղությամբ մարդկային ռեսուրսների հոսքն է դեպի արտասահման,
որը տեղի է ունենում, եթե բարձրակարգ մասնագետները խթաններ չունեն երկրում մնալու և
աշխատելու համար: Հայաստանը զգալիորեն տուժեց ուղեղների արտահոսքի մեծ ծավալներից,
որը, սակայն, ստեղծեց յուրահատուկ արժեք ունեցող, սակայն թաքնված ռեսուրս` սփյուռքի
մարդկային կապիտալը: Այս ցանցը ծավալված է գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում և
ամենատարբեր գիտական և գործարար ոլորտներում: Չնայած նրան, որ ներկայումս այս գործոնի
օգտագործումը բավականին հեռու է իր ներուժից, այն օգտագործելու դեպքում, սփյուռքը որպես
զարգացման խթանիչ ուժ, կարող է կատալիզացնել գիտելիքների և տեխնոլոգիաների ներհոսքը
երկիր:

ՄԻԿՐՈԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Առաջնորդություն
Հանրային քաղաքականության առաջնորդներ
Ուժեղ առաջնորդները և նվիրվածությունը կրթական համակարգի բարեփոխման հաջողության
վճռորոշ գործոններ են: Բարձրագույն կրթության ոլորտում կա հեռուն նայող և բեկումնային
բարեփոխումներ իրականացնելու կարող առաջնորդների կրիտիկական զանգվածի ձևավորման
խնդիր: Որպես առաջնային քայլ, անհրաժեշտ է համաձայնություն ոլորտի զարգացման
տեսլականի շուրջ:
Բուհերի ղեկավարությունը և կառավարումը
Բարձր և միջին օղակի ղեկավարները հիմնական դերակատարներն են Հայաստանի հիերարխիկ
և կենտրոնացված համալսարաններում, որտեղ որոշումները կայացվում են ամենավերին օղակում:
Շատ առաջատար բուհեր ներմուծել են նոր կառավարման գործիքներ, սակայն եթե դատելու
լինենք կորպորատիվ կառավարման չափանիշներով, այդ գործընթացները դեռ մուտք չեն գործել
համալսարանական վարչարարության ոլորտ:
Ռազմավարական պլանավորում
Կառավարման ոչ բավարար փորձառության արդյունքում չի իրականացվում արդյունավետ
ռազմավարական պլանավորում: Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը
առաջինն էր, որ հրապարակեց իր զարգացման հնգամյա պլանը: Սկսած 2010 թվականից բոլոր
բուհերն սկսել են այսպիսի պլանների մշակման գործընթացը, սակայն շատ քչերն են կիրառում
կանխատեսումների և պլանավորման առաջավոր գործիքներ:

Ուսումնառության տարրերը
Ընդունվող ուսանողներ
Ավագ դպրոցների շրջանավարտների գիտելիքներն ու հմտություններն այն հենքն են, որի
վրա գործում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները: Ցավոք, հանրակրթական
դպրոցական համակարգի թերությունների պատճառով շատ ուսանողներ սկսում են բուհերում
իրենց ուսումը` առանց անհրաժեշտ պատրաստվածության: Բավականաչափ ռեսուրսներ չունեցող
հիմնական և միջնակարգ կրթությունը, մասնագիտական կողմնորոշման ցածր մակարդակի և
մոտիվացիայի պակասի հետ միասին դասվում են հիմնական խնդիրների շարքը: Այնուհանդերձ,
հաստատությունները հազվադեպ են արձագանքում նախնական պատրաստվածություն չունեցող
ուսանողների վերոհիշյալ խնդրին` դրա շտկմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու միջոցով: Միևնույն
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ժամանակ, նշանակալիորեն մեծացել է բուհերի ընդունելությունների տոկոսը` սրանով իսկ
նպաստելով զանգվածային միջակության ձևավորմանը բուհերում:
Դասախոսական կազմը
Նոր կադրերի հոսքը դեպի համակարգ բավարար չէ արդյունավետորեն փոխարինելու
ծերացող դասախոսական կազմին: Դասախոսական կազմի որակի բարելավման հետ կապված
դժվարություններն էլ ավելի են մեծանում բուհերում սահմանափակ խթանների պատճառով:
Դասախոսների աշխատավարձը, սովորաբար, ցածր է տվյալ մասնագիտությամբ այլ պաշտոնների
համար վճարվող գումարների համեմատ: Աշխատավարձերի բարձրացումները թելադրված են
աշխատակազմի բյուրոկրատական որոշումներով և հիմնվում են առավելապես աշխատանքային
երկար ստաժի, քան ուսուցման կամ հետազոտությունների մասով ունեցած հաջողությունների
վրա: Բարձրագույն կրթության ոլորտում աշխատավարձերի սահմանման համար հազվադեպ
են օգտագործվում շուկայական գործոնները, ըստ որոնց, պետք է պարգևատրվի արդյունավետ
աշխատանքը:
Առաջատար բուհերում ներդրվում են ուսուցիչների գնահատման համակարգեր: Մինչ այժմ
դասախոսների որակը ԵՊՀ-ում վերահսկվել է ուսանողների շրջանում իրականացվող հար
ցումների միջոցով: Առ այսօր, բուհերում հղումների համաթվերը (citation indices) հազվադեպ են
օգտագործվել որևէ դասախոսի որակական հատկանիշները գնահատելու նպատակով: Նույնիսկ
եթե դասախոսների աշխատանքն ինչ-որ կերպ գնահատվում է, ապա ստացված արդյունքները չեն
կիրառվում ուսուցման որակի բարելավման նպատակով:
Այնուհանդերձ, կրթության որոշ բնագավառներում դեռևս առկա համաշխարհային մակարդակի
հետազոտողների և դասախոսների ժառանգությունը, և առավելապես, փոքրաթիվ և նվիրված
երիտասարդ դասախոսների ներհոսքը կարող են հանդիսանալ այն հիմքը, որի վրա կխարսխվեն
արդիականացման ջանքերը:
Դասավանդման մեթոդներ
Դասախոսական կազմը պետք է ունենա բարձր որակավորում և մեծ մոտիվացիա: Ընդհանուր
առմամբ, Հայաստանում ամենահաճախ կիրառվող դասավանդման մեթոդները հնացած են:
Դասավանդվող նյութը մեխանիկորեն սովորելու պրակտիկան ընդհանուր բնույթ է կրում, իսկ
դասախոսները շատ հաճախ չեն անում ավելին, քան իրենց նշումները գրատախտակին գրառելը:
Ուսուցման այս պասիվ և կարծրացած մոտեցումներն այդքան էլ չեն արժևորվում համաշխարհային
պրակտիկայում, որտեղ մեծ պահանջարկ ունեն ստեղծագործականությունը և ճկունությունը:
Ուսումնական ծրագրեր
Բուհերի ուսումնական պլանները հաճախ ճկուն չեն, իսկ ուսումնական ծրագրերը բաղկացած
չեն մոդուլներից: Բուհ ընդունվելուց հետո ուսանողները չունեն խորը մասնագիտացում ընտրելու
հնարավորություն: Ընտրովի առարկաների առաջարկը խիստ սահմանափակ է մասնագետների
սղության պատճառով: Հաճախ ուսումնական պլանները չեն արտացոլում արտաքին
կանոնակարգերը և զարգացումները: Այս առումով, կարողությունների վրա հիմնված ուսումնական
ծրագրերը պետք է դառնան քաղաքականության առաջնահերթություն: Ներկայումս Հայաստանի
բուհերում ուսումնական ծրագրի բարելավման նախաձեռնություններում հատկապես ակտիվ են
առավել իրազեկ երիտասարդ դասախոսները, հատկապես նրանք, ովքեր արտասահմանում
ուսումնառություն ստանալուց հետո վերադարձել են հայկական բուհեր` որպես դասախոսներ:
Գնահատման մեխանիզմ
Հայկական բուհերում կիրառվող ուսանողների գնահատման մեխանիզմները գտնվում են
բարեփոխման գործընթացում: Միջանկյալ քննությունների համակարգի փոխարեն գիտելիքների
գնահատումն իրականացվում է կրեդիտային համակարգի միջոցով: Չնայած բուհերն
իրականացրել են գնահատման մեխանիզմների բարեփոխումների տեխնիկական մասը, այս
փոփոխությունների կիրարկումը դեռևս ենթակա է իրագործման:
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Բուհական ենթակառուցվածք
Շատ հաստատություններում ուսանողները սովորում են ուսումնական անբարենպաստ
պայմաններում` գերբեռնված դասասենյակներ, ոչ բավարար գրադարանային և լաբորատոր
պայմաններ, անբարենպաստ կենսապայմաններ և սահմանափակ ուսանողական ծառայություններ:
Ներկայումս շատ բուհերի սահմանափակ ֆինանսական միջոցների պատճառով այս պայմանները
նույնիսկ ավելի են վատթարանում: Կապիտալ միջոցները և ընթացիկ ծախսերը արդյունավետորեն
չեն համակարգվում: Հաճախ կառուցվում է նոր ենթակառուցվածք, որից հետո, սակայն, դրա
շահագործման և պահպանման համար ֆինանսական միջոցներ չեն մնում: Այլ խնդիրներից են
նաև.
•

Հողային սեփականություն: Հայաստանում բուհերի մեծ մասը տեղակայված է քաղաքի

•

Անշարժ գույքի սեփականություն: Պետական բուհերի շենքերը պետության սեփականությունն

•

Ուսումնական նյութեր: Դասագրքային և ուսումնական նյութերի սահմանափակ ռեսուրսները

•

Կացարանային սեփականություն: Միայն որոշ բուհերն ունեն սահմանափակ հնարավորու

•

Լաբորատոր

խիտ բնակեցված կենտրոնական մասում, հետևաբար, բուհերի շրջակայքում մշտապես
գերբեռնված երթևեկություն է, իսկ հետագայում ընդլայնման հնարավորությունները շատ
սահմանափակ են:

են: Բուհերը չունեն անշարժ գույքը վաճառելու կամ վարձակալման տալու իրավասություն,
ինչը նշանակալիորեն սահմանափակում է գույքի կառավարման նրանց ճկունությունը,
ինչպես նաև կրճատում է եկամուտների հնարավոր հոսքերը:

Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հիմնական խնդիրներից են,
մասնավորապես, օտարերկրյա ժամանակակից գրականության սահմանափակ հասանե
լիությունը բացասաբար է ազդում ուսումնական ծրագրերի վրա:
թյուններ այլ քաղաքներից ժամանած ուսանողներին կացարանով ապահովելու համար: Այս
խնդիրն ազդում է տեղի ուսանողների վրա ևս, քանի որ մեծ թվով ուսանողներ, ովքեր չեն
ապրում մայրաքաղաքում, նույնպես ստիպված են բնակարան վարձել Երևանում:

պայմաններ: Բուհերի լաբորատորիաները, մեծամասամբ, չեն արդիա
կանացվել խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո: Բուհերը, սովորաբար, ունեն ժամա
նակակից համակարգչային լաբորատորիաներ, սակայն չունեն արդիական լաբորա
տորիաներ և սարքավորումներ մյուս մասնագիտացումների համար: Ներկայումս մի
քանի բուհեր ընդգրկված են լաբորատորիաների բարելավման քառամյա ծրագրում, որն
ուղղված է ակադեմիական լաբորատորիաների ստեղծմանը: Կառավարությունը խոստացել
է եռապատկել այս նպատակով բուհերի (մինչ այժմ 150 հազար ԱՄՆ դոլար տարեկան)
կողմից ներդրված գումարը:

Կապը արդյունաբերության հետ
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ջանքեր չեն գործադրվել կրթության և արդյունաբերու
թյան միջև կապերի վերահաստատման ուղղությամբ: Գործատուները հաճախ դժգոհում են շրջա
նավարտների որակից, սակայն, միևնույն ժամանակ, նրանք չեն կարողանում հաջողությամբ
ձևակերպել իրենց պահանջները և ներկայացնել դրանք բուհերին:
«Տեմպուս»-ի տեղական գրասենյակի կողմից իրականացվել է երկու ծրագիր` «Բուհ-արդյու
նաբերություն» հարաբերությունների կառավարման կենտրոնի հիմնադրում և Կարիերայի
ծառայությունների կենտրոնի ստեղծում: Բուհերի և արդյունաբերության ներկայացուցիչներն
ունեցել են մի շարք քննարկումներ այս նախագծերի շրջանակներում:
Կապը հետազոտությունների ոլորտի հետ
Հանրային նշանակության բազային հետազոտություններ (non-proprietary basic research) կարող են
կատարվել մեծ քանակությամբ հաստատություններում, սակայն դրանք առավել ճիշտ և հարմար
է իրականացնել բուհական հիմքի վրա: Հետազոտական համալսարանները` մեծամասամբ
պետական հաստատություններ, առնվազն տեսականորեն ինտեգրում են գիտելիքների ստեղծ
մանն առնչվող մի շարք պրակտիկաներ: Սա վերաբերում է գաղափարական չեզոքությանը
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հետազոտությունների թեմաների ընտրության ժամանակ, մասնագիտական փորձաքննության և
ակադեմիական հրապարակումների շեշտադրմանը, հետազոտությունների և ուսուցման միջև սերտ
կապերին և համատեղ նախագծերին:
Հայաստանի բուհերի օրակարգից հետազոտությունների դուրս մնալու հանգամանքն ունեցավ
լուրջ հետևանքներ: Այն մեկուսացրեց համալսարաններին ակադեմիական և գիտական էլիտայից,
թուլացրեց համալսարանների կարողությունները` ստանդարտներ սահմանելու կրթական
համակարգի մնացյալ հատվածի համար և արձագանքելու միջազգային խնդիրներին:
Այս առումով դրական զարգացումներից է Համաշխարհային բանկի ներկայիս նախաձեռնությունը`
ուղղված բուհերի հետազոտական կարողությունների հզորացմանը: Ծրագրի շրջանակներում
կստեղծվի Նորարարության մրցունակության հիմնադրամ (զարգացման հիմնադրամ), որը
մրցակցային պայմաններով դրամաշնորհներ կտրամադրի կրթության ոլորտի նորարարական
նախագծերի համար:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
Ավանդաբար հայերը բարձր են գնահատել կրթությունը և կրթվածությունը, որն էլ նպաստել է
սեփական կրթական համակարգի ստեղծմանը և ուսումնատենչ ուսանողության ձևավորմանը:
Ինչևէ, այսօր Հայաստանի կրթության ոլորտը դիմակայում է գլոբալիզացիայի և երկրում տեղի
ունեցող սոցիալ-տնտեսական զարգացումների ազդեցության տակ փոփոխվող սոցիալական
արժեքների նոր իրականության մարտահրավերին:
Երիտասարդները կասկածի տակ են դնում կրթության արժեքը և կարևորությունը մի հասարա
կությունում, որը, կարծես թե, ավելի մեծ չափով տուրք է տալիս հարստությանը և իշխանությանը,
քան ըստ արժանիքների փոխհատուցմանը:
Անցյալում կրթությունը դիտվել էր որպես անհատական և սոցիալական բարեկեցության հասնելու
միջոց` շեշտադրելով դրա բովանդակությունը, իսկ այժմ դիպլոմը դարձել է հասարակություն մուտք
գործելու համար անհրաժեշտ հավաստագիր: Այս արժեզրկման և խեղաթյուրման արդյունքում
ձևավորվել են կոռուպցիոն մեխանիզմներ, որոնք այսօր արմատավորվել են կրթության ոլորտում:
Ներկայումս, Հայաստանում կրթական ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկը, հիմնա
կանում, ձևավորվում է վերջնական սպառողների` ուսանողների կողմից: Կառավարությունը,
մասնավոր ընկերությունները և մյուս տնտեսական կառույցները դեռևս հանդես չեն գալիս
իբրև կրթական ծառայությունների սպառողներ: Այսպիսով՝ ոլորտում պահանջարկի կատարե
լագործվածությունը համեմատաբար ցածր մակարդակի վրա է: Ուսման համար վճարող ուսա
նողների մեծ մասը չունի բավարար մոտիվացիա կամ իրավասություն` միջամտելու կրթա
կան ծառայությունների որակի բարձրացման գործընթացին: Այդ պատճառով կրթական ծա
ռայություններ տրամադրողները` բուհերն ու դասախոսները, հաճախ չեն զգում պատաս
խանատվություն համակարգի արդյունքների համար:

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ
Անկախ նշված մարտահրավերներից, այդ թվում` հասարակության մեջ կրթության դերի նվազումից,
Հայաստանում բարձրագույն կրթությունն անդառնալիորեն դատապարտված չէ: Ռազմավարական
բարեփոխումների անհրաժեշտությունը միայն վերջերս է ուշադրության արժանացել: Կոնկ
րետ բարեփոխումների քայլերն առավել դյուրին կիրականացվեն` շնորհիվ կրթության նկատ
մամբ հասարակության բարձր գնահատանքի: Իրավիճակի պատշաճ վերլուծությամբ և տեղե
կացված որոշումների կայացմամբ, հիմնվելով նմանօրինակ հասարակություններում հաջող փոխա
կերպումների օրինակների վրա, Հայաստանն ի զորու է կառուցել մրցունակ կրթական համակարգ
տեսանելի ապագայում:
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4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ներկա իրավիճակում, Հայաստանի բարձրագույն կրթության զարգացումը պահանջում է
վերջնականորեն հղկված ռազմավարական մոտեցում` հիմնված երկրի տնտեսական զար
գացման փուլերի և տնտեսական մրցունակության մեջ ոլորտի դերի և ապագայի վերաբերյալ
համապարփակ տեսլականի վրա: Բարձրագույն կրթության զարգացումը պետք է համա
պատասխանեցվի մրցունակ զարգացման տրամաբանությանը և սերտորեն փոխկապակցված լինի
երկրի տնտեսական զարգացման համապատասխան փուլի իրողություններին և պահանջներին:
Չնայած զարգացման յուրաքանչյուր փուլ ունի իր գերակայությունները, կան գործողությունների
մի քանի «պարտադիր» ուղղություններ կամ ռազմավարության հրամայականներ, որոնք կախված
չեն ռազմավարության ընտրությունից: Վերը նշված տրամաբանությունից ելնելով՝ բարձրագույն
կրթության զարգացման ռազմավարական մոտեցումն ընդգծող մեր սխեման ներկայացնում ենք 4-1
պատկերում:
Պատկեր 4-1: Բարձրագույն կրթության ռազմավարության մշակման սխեման

ՏԵՍԼԱԿԱՆ
3-րդ գլխում բարձրագույն կրթության վերլուծությունը հիմնված էր այն ենթադրության վրա,
որ Հայաստանը պետք է ձգտի ստեղծել միջազգայնորեն մրցունակ բարձրագույն կրթության
համակարգ: Եթե ձևակերպվում է նման հավակնություն, ապա հասարակական և մասնավոր
ջանքերը պետք է առաջնորդվեն կրթության ընդհանուր տեսլականով, որը պետք է պարուրված
լինի տնտեսական մրցունակության գաղափարով: Մենք նման տեսլականը ձևակերպում ենք
հետևյալ կերպ.
Բացահայտել և սնուցել յուրաքանչյուր անհատի տաղանդը, որպեսզի նա գործուն կերպով
մասնակցի մրցունակ տնտեսության կառուցմանը:
Այս տեսլականը հիմնված է երկու ենթադրության վրա: Առաջին` յուրաքանչյուր անհատ որոշակի
շնորհներ/տաղանդներ ունի: Կրթության դերը պետք է լինի յուրաքանչյուր անհատի այս շնորհները
բացահայտելը, ձևավորելը, զարգացնելը և լիովին իրացնելը: Երկրորդ` ազգային մրցունակությունը
դիտարկվում է որպես ֆունկցիա անհատի մրցունակությունից: Հայաստանում մրցունակ
տնտեսություն կարող է կառուցվել միայն այն դեպքում, եթե մրցունակ մասնագետներ աճեն
համակարգի ներսում և վերջինս հապուրիչ լինի նրանց գրավելու համար:
Ցանկացած տեսլական իրագործելու համար պետք է, որ այն հիմնված լինի նախադրյալների վրա,
որոնք հետևյալն են.
• Կրթության երկարամյա ավանդույթը և դրա պատմականորեն կարևոր դերը ազգի
գոյատևման գործում:
• Խորհրդային տարիներին խորհրդային միության սահմաններում մրցունակ կրթական
համակարգը, հարուստ գիտական ժառանգությունը:
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• Որոշակի մասնագիտությունների գծով օտարերկրյա ուսանողներ ներգրավելու դեռևս
համեմատաբար բարձր դիրքը:
• Միջազգայնորեն ուժեղ ոլորտների ձևավորումը (օրինակ` ՏՏ և ճարտարագիտական
ծառայություններ):
• Կառավարության կողմից գիտատար քլաստերների զարգացման հետամուտ լինելը
(առողջապահություն, կիրառական ֆիզիկա, ՏՀՏ):
• Խոշոր և հզոր «ակադեմիական» Սփյուռքը` առաջատար կրթական համակարգ ունեցող
երկրներում:
• Միջազգային տեսանկյունից դեռևս բավարար որակի միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ
ները:
• Զարգացող միջազգային համագործակցությունը:
• Բոլոնիայի գործընթացի միջոցով Եվրոպական կրթական տարածքի հետ ինտեգրման
գործընթացը:

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄԸ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
Ընդհանուր առմամբ, երկրներն անցնում են զարգացման երեք հիմնական փուլ, որոնց ընթացքում
նրանց միջազգային մրցունակության կառուցվածքային հիմքերը փոխվում են13: Ռեսուրսատար
կամ գործոններով պայմանավորված փուլը հիմնված է ռեսուրսների արդյունահանման,
աշխատատար արտադրության և պարզ վերամշակող արդյունաբերության վրա: Ներդրումների
փուլում տեխնոլոգիաների զանգվածային ներմուծման միջոցով տեղի է ունենում ինտեգրացիա
համաշխարհային արժեքային շղթաներին: Նորարարությունների փուլը ենթադրում է
մրցակցություն նոր արտադրատեսակների և ծառայությունների նախագծման և արտադրության
ոլորտում: Այս փուլերն առաջադրում են կրթության նկատմամբ յուրահատուկ պահանջներ (տե’ս
ներդիր 4-1` Սինգապուրի օրինակը): Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանը կարելի է դիտարկել
որպես գործոնային փուլից դեպի ներդրումներով խթանվող փուլ շարժվող երկիր` իր հստակ
առանձնահատկություններով: Որոշիչ առանձնահատկություններից է գիտական և հետազոտական
հիմքը, որը յուրահատուկ է նորարարությունների փուլին (օրինակ` ոչ մի ռեսուրսատար և շատ
դեպքերում նույնիսկ ներդրումային փուլում գտնվող տնտեսություն չունի ատոմային էլեկտրակայան
կամ ֆիզիկայի բնագավառում համաշխարհային մակարդակի կարողություններ (միջուկային
արագացուցիչ, լազերային արտադրություն, բարձրակարգ գիտական հետազոտությունների
կարողություններ ռազմական պաշտպանության նեղ բնագավառներում, և այլն): Այսպիսի
կառուցվածքային անհամամասնությունները Հայաստանի համար ստեղծում են առավել
բարենպաստ հնարավորություններ, քան զարգացման «ստանդարտ» ուղով ընթացող երկրների
դեպքում: Սա նաև շեշտում է, թե ինչու բարձրագույն կրթությունը զարգացման խթանման գործում
կարող է ունենալ «անհամամասնորեն» կարևոր դեր: Ամեն դեպքում, յուրաքանչյուր փուլում
էվոլյուցիան պետք է համապատասխանեցնել տնտեսական զարգացման տրամաբանության և
մրցունակության մարտահրավերներին: Ստորև ներկայացվող պատկերում մենք ամփոփել ենք
տնտեսական զարգացման տրամաբանությունը` ներդաշնակեցված բարձրագույն կրթության փու
լերով զարգացման շեշտադրումների հետ:

13 M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990, էջ 563
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Պատկեր 4-2: Բարձրագույն կրթության և տնտեսական զարգացման
ռազմավարությունների ներդաշնակեցումը
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ
Տնտեսության տեսանկյունից մենք առանձնացրել ենք հինգ ռազմավարական հրամայական, որոնք
բխում են բարձրագույն կրթության ընդհանուր տեսլականից:

Հրամայական 1: Բարձրագույն կրթությունը պետք է Հայաստանի
տնտեսական բարեփոխման շարժիչ ուժը հանդիսանա:
Ավանդաբար, բարձրագույն կրթության նպատակներից մեկը անհրաժեշտ հմտություններով և
գիտելիքներով աշխատուժ պատրաստելու միջոցով տնտեսությանը ծառայելն է: Հայաստանում
այս հարաբերությունը պետք է շրջել: Որակյալ բարձրագույն և հետբուհական կրթական
կարողությունները պետք է դառնան ինքնավար շարժիչ ուժ, որոնք կփոխադրեն Հայաստանի
տնտեսությունը նախ` արդյունավետության (ներդրումների) և ապա` նորարարությունների
վրա հիմնված փուլեր: Այլ խոսքով, երկրի մրցակցային ռազմավարության համատեքստում`
բարձրագույն կրթությունը հետևանքայինից պետք է վերածվի պատճառային գործոնի:

Հրամայական 2: Հայաստանի միջազգայնորեն մրցունակ քլաստերները
ձևավորելիս բարձրագույն կրթությունը պետք է ներառվի որպես
կարևորագույն բաղադրիչ:
Նախորդ Ազգային մրցունակության զեկույցների կողմից առաջադրված մրցունակության
ռազմավարության տրամաբանությունը հիմնված է քլաստերային մոտեցման վրա: Ազգային
մրցունակության գաղափարը իմաստալից է միայն այն դեպքում, եթե այն դիտվում է որպես
առանձին ընկերությունների մրցունակության հանրագումար: Վերջինս կարող է առավել
արդյունավետորեն իրականացվել քլաստերներում, քան մեկուսացման մեջ: Միջազգայնացված
քլաստերներն են ազգային արտադրողականության և մրցունակության բարձրացման հիմ
նական առաջատարները: Հայաստանի կառավարությունն արդեն առանձնացրել է մի քանի
բնագավառներ, որոնք ունեն համեմատական առավելություններ և կարող են վերածվել
մրցակցային առավելությունների (ՏՏ և ճարտարագիտական ծառայություններ, դեղագործություն,
զբոսաշրջություն, առողջապահություն, սննդարդյունաբերություն. այս ցանկը, անշուշտ, լրացման
կարիք ունի): Տվյալ բնագավառներում բարձրագույն կրթությունը պետք է դիտվի իբրև այս
քլաստերների կարևոր մաս, որին պետք է գերակայություն տրվի:

Հրամայական 3: Եվրոպական կրթական միջավայրի հետ ինտեգրման
արագությունը պետք է ներդաշնակ լինի կլանման ներքին
կարողություններին:
Միասնական կրթական տարածքներ ստեղծելու շարունակական ինտեգրացիոն գործընթացները և
զանազան տարածաշրջանային նախաձեռնությունները նպաստավոր են այնպիսի փոքր երկրների
համար, ինչպիսին Հայաստանն է: Բոլոնիայի գործընթացը, որի նպատակն է ստեղծել եվրոպական
բարձրագույն կրթության տարածք (գործընթացի 46 անդամ երկրների համար), ներկայումս
ծառայում է որպես Հայաստանի բարձրագույն կրթության պետական ծրագրի ուղեցույց: Այս
գործընթացը մասնակից կողմերի համար ստեղծում է համատեղելի ընդհանրական միջավայր, և
Հայաստանը կարող է շահել, եթե եվրոպացիների կողմից ընկալելի նույնատիպ միջավայր ունենա:
Ներկայումս զգալի ջանքեր են գործադրվում Բոլոնիայի չափորոշիչներին և պահանջներին
համապատասխանելու համար, և արդեն զգալի առաջընթաց է գրանցվել: Սակայն շատ դեպքերում
բարեփոխումները համապատասխանեցված չեն համակարգի կլանման կարողություններին և
մնում են ձևական և կտրված կրթության բովանդակությունից: Այսպիսով, նոր ուղղությունների
ընդունմանը զուգահեռ, պետք է զարգացնել ներքին կլանման կարողությունները:
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Հրամայական 4: Կրթության միջազգայնացումը պետք է իրականացվի
անկախ որդեգրված ռազմավարությունից:
Բարձրագույն կրթությունը համաշխարհային ոլորտ է: Հնարավոր չէ ստեղծել մրցունակ
բարձրագույն կրթություն առանց մասնակից լինելու ուսումնական բովանդակության, ուսանողների,
դասախոսական կազմի, ուսուցման և կառավարման գործելակերպերի փորձի ինտենսիվ
փոխանակմանը:
Ուսուցման մեթոդներն արագորեն արդիականացվում ու ձևափոխվում են: Համակարգի բաց լինելը
կընձեռի նոր միտումների մասին ժամանակին տեղեկանալու հնարավորություն և կօգնի ընդունել և
կիրառել բարձրագույն կրթությունում առկա աշխարհի լավագույն փորձը:

Հրամայական 5: Հայաստանը բարձրագույն կրթության ոլորտում
պետք է աստիճանաբար անցնի ուսուցման մեջ գիտահետազոտական
աշխատանքների ինտեգրմանը:
Մի քանի նախադրյալներ արդարացնում են գիտահետազոտական աշխատանքների և ուսման ու
դասավանդման պրոցեսների ինտեգրման հրատապությունը:
• Հետազոտությունները, որպես ուսուցման մաս, կբարելավեն ուսուցման որակը և կներմուծեն
նոր մեթոդներ:
• Հետազոտությունների ինտեգրումն ուսուցման մեջ կստեղծի և կամրապնդի արտադրության,
գիտական հետազոտությունների և բարձրագույն կրթության կապը: Ներկայումս այս
ոլորտները գործում են գրեթե միմյանցից անջատ: Համալսարանները կտրված են
գիտահետազոտական ասպարեզից: Ավելին, գիտական արդյունքներն արտադրության
մեջ չեն կիրառվում: Խթանելով հետազոտական աշխատանքները համալսարաններում՝
արտադրությունը բարձրագույն կրթության հետ կապելու ևս մեկ օղակ կստեղծվի` զարկ
տալու համալսարանների ամբողջ ներուժի օգտագործմանը:

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԿՈՒ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կրթության ոլորտի հաջողության համընդհանուր բանաձև չկա: Անցյալի հաջողություններին
վերադառնալը չի կարող երաշխավորել հաջողություններն ապագայում, հատկապես մի
ժամանակաշրջանում, երբ ուսման ոլորտը փոխակերպվում է աննախադեպ արագությամբ:
Ավելին, կուրորեն պատճենելը և մեխանիկական կրկնօրինակումները կնշանակեն, որ նմանակողը
դատապարտված է մի քայլ հետ մնալ մրցակցության առաջնային գծից: Այնուամենայնիվ, քանի
որ կրթական համակարգը բավականին իներտ է, մեծապես կախված է ընդհանուր միջավայրից,
կարևոր է, որ ցանկացած ռազմավարություն ոչ միայն հաշվի առնի տվյալ երկրի ինստիտուցիոնալ
միջավայրի ողջ բարդությունը, այլև դասեր քաղի այլ երկրների հաջող և անհաջող փորձերից:
Այդ դասերը պետք է դիտարկվեն ոչ թե որպես ռազմավարության վավերացման, այլ` ուսանելու և
ընդհանուր մոտեցումների բարելավման գործիք:
Եթե բարձրագույն կրթությունը պետք է դառնա Հայաստանում մրցունակ տնտեսության կառուցման
անկյունաքարը, ապա աննախադեպ խորը միջամտություն է պահանջվում: Սա ենթադրում է
բարձրագույն կրթության առաջատար կամ «քարշիչ» դեր` տնտեսական զարգացման խթանման
գործում, այլ ոչ թե տնտեսության համար պահանջվող մարդկային ռեսուրսների մատակարարման
սովորական գործառույթի իրականացում: Հետևաբար, նման մասշտաբային միջամտությունը
ենթադրում է մանրակրկիտ ու լավ մտածված ռազմավարություն, որի նախաձեռնողը պետք
է լինի պետությունը, իսկ աջակցությունը պետք է ստացվի գործարար, հետազոտական և
մասնագիտական շրջանակներից: Այդ պատճառով նման ռազմավարությունը մենք անվանում ենք
«հրման» ռազմավարություն (push strategy):
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Հիմնարար մակարդակում կա ընտրություն տարբերակված և չտարբերակված ռազմավարու
թյունների տեսակների միջև: Այս երկու ռազմավարությունները միմյանցից տարբերվում են ուրույն
փիլիսոփայությամբ առ այն, թե ինչպես կարող են փոփոխությունները տեղի ունենալ բարդ
համակարգերում: Չտարբերակված ռազմավարությունը (օգտագործելով ռազմական անալոգիան`
այստեղ այն անվանվում է «լայնամասշտաբ ճակատային հարձակման ռազմավարություն»)
հենվում է այն ենթադրության վրա, որ արդյունավետ և կենսունակ լինելու համար փոփոխությունը
պետք է տեղի ունենա ողջ համակարգում, մինչդեռ տարբերակված մոտեցումը (անվանվում է
«կետային հարված») առանձնանում է ընտրողական միջամտություններով (փոքր դիմադրություն
և/կամ մեծ ազդեցություն ունեցող բաղադրիչների վրա), և որին հետևում է փոփոխության
տարածումը ողջ համակարգում (սա կարող է տեղի ունենալ կամ ինքնաբուխ գործընթացների,
կամ` հատուկ մշակված միջամտությունների միջոցով): Այս երկու տեսակների միջև կարող են
լինել տարբեր մոտեցումներ, որոնք կարող են դասակարգվել յուրաքանչյուր մոտեցման համար
գործողությունների տարբեր տեսակներով (տե՛ս աղյուսակ 4-1):
Աղյուսակ 4-1: Մոտեցումները յուրաքանչյուր ռազմավարության տեսակի համար
Ռազմավարության տիպ
«Լայնամասշտաբ ճակատային հարձակման»
ռազմավարություն

«Կետային հարվածի» ռազմավարություն

Մոտեցում
Առաջարկով պայմանավորված մոտեցում
Պահանջարկով պայմանավորված մոտեցում
Համակցված մոտեցում
Առաջատար համալսարանի մոտեցում
Տարբեր գերազանցության կենտրոնների մոտեցում

ԱՂԲՅՈՒՐ` EV հետազոտական կենտրոն

«ԼԱՅՆԱՄԱՍՇՏԱԲ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄ»
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ
Այս ռազմավարության հիմնական գաղափարն այն է, որ միջամտությունները պետք է վերա
բերեն ողջ համակարգին առանց խտրականությունների, գլխավոր նպատակ ունենալով` հա
մակարգն ամբողջությամբ արդիականացնելը (տե’ս ներդիր 4-2-ը` Ֆինլանդիայի օրինակը):
Ռազմավարության այս տեսակը հենվում է հավասար հնարավորությունների, զարգացման հա
մաչափության և կրթության ոլորտում շուկայի կարգավորման մեխանիզմների գերակայության
գաղափարների վրա: Այստեղ շեշտը դրվում է ողջ համակարգի երկայնքով մեկ պետության
միջամտության վրա: Բոլոր խաղացողների (կամ առնվազն լայնորեն սահմանված խաղացողների
խմբերի) ուղղակի ներգրավման միջոցով «լայնամասշտաբ ճակատային հարձակման» նպատակն
է կրթության բովանդակության և գործընթացների փոփոխության խթանումը: Այս տիպի ռազմա
վարության մեջ` ըստ օգտագործման տարբեր գործիքների, կարելի է առանձնացնել երեք տարբեր
մոտեցումներ` առաջարկով պայմանավորված, պահանջարկով պայմանավորված և համակցված:

Առաջարկով պայմանավորված մոտեցում
Առաջարկով պայմանավորված մոտեցումը մեծապես հենվում է պետության ջանքերի վրա`
ազդելու կրթական ծառայությունների մատուցման առաջարկի քանակական ու որակական
գործոնների վրա: Ընդհանուր առմամբ այս մոտեցման հաջողության համար կարող են որոշիչ լինել
քաղաքականության երեք ուղղություններ:
Որակի ապահովման և կարողությունների ձևավորման ագրեսիվ քաղաքականություն
Խիստ պահանջների ներդրման և դրանց անընդհատ բարելավման միջոցով որակի ապահովման
քաղաքականությունը կդիտվի որպես կրթության բովանդակության արդիականացման
առանցքային գործիքներից մեկը: Սա կերաշխավորի, որ համակարգը մղվի դեպի ավելի բարձր
չափանիշների մակարդակ, և որ գոյատևեն միայն դրանց համապատասխանողները: Այսպիսի
մոտեցման դեպքում ՈԱԱԿ-ի (Հայաստանի որակի ապահովման ազգային կենտրոն) դերը կդառնա

վճռորոշ, իսկ արդյունավետ լինելու համար այն պետք է օժտված լինի զգալի ռեսուրսներով: Փորձի
բացակայության պայմաններում ՈԱԱԿ-ն սկզբնական շրջանում պետք է հենվի օտարերկրյա փորձի
և ռեսուրսների վրա: Սակայն բարձր և խիստ չափանիշների ներդրումը կարող է աղետալի լինել,
եթե բուհերի` այս պահանջներին համապատասխանելու ունակությունների արդիականացման
համար համապատասխան միջոցներ չգտնվեն: Այդ պատճառով բուհերի արդիականացմանն
օգնելու համար զգալի ռեսուրսներ կպահանջվեն` հատկապես տեխնիկական աջակցության
տեսքով:
Հետազոտական ունակությունների և ռեսուրսների տեղափոխումը բուհեր
Հզոր բուհերը կարիք կունենան իրենց տանիքի տակ տեղակայել գիտահետազոտական հզոր
ռեսուրսներ, այդ թվում` ֆիզիկական ենթակառուցվածք, լավագույն գիտնականներ` որպես
դասավանդողներ, ինչպես նաև հետազոտական որոշ աշխատանքների ընդգրկում ծրագրերի
և ուսուցման գործընթացի մեջ: Ոչ բոլոր բուհերը կկարողանան միավորել հետազոտական
գործունեությունն իրենց գործընթացներին, այդ իսկ պատճառով դա պետք է արվի ընտրողաբար
(խելամտորեն): Որպես այդպիսին` այս մոտեցումը անխուսափելիորեն կհանգեցնի բուհերի
միջև որոշ տարբերակման, նույնիսկ եթե ներդրվել է ոչ տարբերակված ռազմավարության
պայմաններում: Տեղափոխված ռեսուրսները կընդգրկեն հիմնական միջոցներ, հետազոտողներ,
դրամաշնորհներ և պետության կողմից տրամադրված միջոցներ:
Պետական կրթական և հետազոտական ինստիտուտների վերակազմավորում
Զգալի ջանքեր պետք է ներդրվեն նաև պետական բուհերի օպտիմալացման բնագավառում
մասշտաբի էֆեկտի և կրթական բովանդակության տրամադրման գործընթացների առավել
արդյունավետության հասնելու նպատակով: Այսպիսի օպտիմալացում կպահանջվի նաև
հետազոտական ռեսուրսները որոշ համալսարաններում վերատեղակայելու համար: Հետևաբար,
մանրամասն վերլուծության անհրաժեշտություն կա, թե որ մասնագիտությունները պետք է
պատրաստվեն տարբեր պետական բուհերում, և թե ինչպես կարգավորել աստիճաններ շնորհող
մասնագիտությունների շրջանակն ու գիտահետազոտական կարողությունները: Հաշվի առնելով,
որ սա զգայուն և դժվարին խնդիր է, բոլոր նրբերանգները անհրաժեշտ է հաշվի առնել կրթական
ծառայությունների առաջարկի կողմը ռացիոնալացնելու համար:

Պահանջարկով պայմանավորված մոտեցում
Ինչպես 3-րդ գլխի վերլուծության մեջ ընդգծվել է, բուհերի կողմից տրամադրված գիտելիքների և
հմտությունների և մասնավոր սեկտորի համապատասխան կարիքների միջև կա մեծ խզում: Բայց
նաև շատ քիչ ջանք է գործադրվել բիզնեսի և կառավարության կողմից կարիքները հստակ ձևա
կերպելու և բուհերին օգնելու համար, որպեսզի նրանք, ելնելով առկա կարիքներից, կենտրոնանան
համապատասխան գիտելիքների, հմտությունների և արժեքների վրա: Այս մոտեցումը կարևորում
է թե՛ պետության և թե՛ մասնավոր հատվածի ներդրումը բարձրագույն կրթության մեջ` հիմնված
շրջանավարտների հմտությունների նկատմամբ հստակորեն ձևակերպված պահանջների վրա:
Նման մոտեցումը պահանջում է պետության և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցային
նախաձեռնություններ, որտեղ կառավարությունը կարող է համաֆինանսավորել այն նախաձեռ
նությունները, որոնցում մասնավոր հատվածի հիմնական պահանջները միանշանակորեն
ձևակերպվել և առաջ են քաշվել: «Լայնամասշտաբ ճակատային հարձակում» ռազմավարության
տարբերակի դեպքում կառավարության նման միջամտությունների չափանիշները պետք է
այնպես նախատեսվեն, որ ավելի մեծ քանակությամբ բուհեր իրավասու լինեն այդպիսի նախա
ձեռնություններից օգտվելու:
Այս տարբերակի իրագործման մեկ այլ կարևոր գործիք կարող է լինել պետական ֆինանսավորման
տրամադրումը` հիմնված գործունեության արդյունավետության ցուցանիշների վրա, այլ ոչ թե`
ներդրանքի: Հնարավոր է դիտարկել նաև մասնավոր համալսարանների նմանատիպ ֆինան
սավորումը: Նման չափորոշիչների համախումբը կարող է օգտագործվել ցանկալի փոփոխության
խրախուսման համար (օրինակ` ուղղորդում դեպի հետազոտություններ, միջազգայնացում,
համագործակցություն մասնավոր հատվածի հետ և այլն):
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Համակցված մոտեցում
Համակցված մոտեցումը ենթադրում է երկու մոտեցումների միաժամանակյա կիրառում: Քանի որ
այս մոտեցումները միևնույն առանցքային խնդիրներին անդրադառնում են տարբեր կողմերից,
դրանք միմյանց հակասող կամ մեկը մյուսին կրկնող չեն: Ավելին, եթե երկու մոտեցումների
նախաձեռնությունների համադրումը գործարկվի խելամտորեն, սպասվող արդյունքը շատ ավելին
կլինի: Այնուամենայնիվ, փոխզիջումներն անխուսափելի կլինեն, եթե ռեսուրսների սահմանափա
կումն երը թույլ չտան երկու մոտեցումների լիարժեք կիրառումը:

«ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԱՐՎԱԾ» ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ
Այս ռազմավարության հիմքում այն գաղափարն է, որ բարդ խնդիրների դեպքում, երբ ռեսուրսները
զգալիորեն անբավարար են, ամենաարդյունավետ մոտեցումն ընտրովի միջամտությունների
կիրառումն է: Այն դեպքում, եթե հնարավոր չէ անդրադառնալ ու արդիականացնել համակարգի
բոլոր տարրերը միաժամանակ և համամասնորեն, ապա նմանատիպ մոտեցումը կբերի
ռեսուրսների վատնումի` առանց շոշափելի արդյունքների հասնելու: Դրա փոխարեն անհրաժեշտ
է որոշել այն կետերը, որտեղ կենտրոնանալը կբերի ճեղքման և այնուհետև փորձել տարածել
արդյունքները համակարգային կապերի, գործընթացների մասշտաբայնացման, ռեսուրսների
համատեղ օգտագործման, առաջնորդողի (համալսարաններ կամ գերազանցության կենտրոններ)
հետ ներդաշնակեցման կամ կրկնօրինակման և այլ մեթոդներով:
Իրականում, բնական և սոցիալական գործընթացները ցույց են տալիս, որ զարգացումը տեղի է
ունենում անհամաչափորեն և տարբերակված կերպով: Այնուամենայնիվ, խնդրի էությունը այն
հարցի պատասխանի մեջ է, թե արդյոք նման գործընթացներին տրամադրված ռեսուրսների
կենտրոնացման միջոցով միտումնավոր արագացումը առավել արդյունավետ է, թե ոչ: Նման
կենտրոնացումը կարող է երկու տեսակի լինել` առաջատար համալսարանի կամ տարբեր բուհերում
մի քանի գերազանցության կենտրոնների ստեղծում:

Առաջատար բուհի ստեղծման մոտեցում
Շատ երկրներ են իրենց համար քաղաքական առաջնայնություն համարել միջազգային չափա
նիշներին համապատասխանող համալսարանների հիմնումը (նշենք մի քանիսը` Ռուսաստան,
Չինաստան, Հնդկաստան, Հարավային Կորեա, Սինգապուր): Որոշ երկրներ նույնիսկ կարողացել
են ստեղծել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող համալսարաններ չափազանց կարճ
ժամանակահատվածում՝ մեկ տասնամյակում (տե’ս ներդիր 4-3, Հոնկոնգի օրինակը): Արդյունքը
եղավ այն, որ երկիրը ձեռք բերեց առանցքային մրցակցային զենք միջազգային կրթական շուկայում:
Մոտեցման հիմնավորումն այն է, որ առաջատար համալսարանը դառնում է միջազգայնորեն
մրցունակ դասախոսների և ուսանողների համար գրավչության կենտրոն, և որը ամրապնդում է
համաշխարհային կրթական շուկայում երկրի մրցելու կարողությունները: Համալսարանը բարձր
չափանիշներ է սահմանում երկրում և մեծ ճնշում է ստեղծում մնացած բուհերի վրա` ձգտելու և
հասնելու այդ չափանիշներին: Հնդկաստանի օրինակը հատկանշական է այն առումով, որ միջազգային
կարգի կրթական քլաստերի ստեղծումը հիմնված էր աշխարհի առաջատար համալսարանների հետ
համագործակցության վրա (տե’ս ներդիր 4-4, Հնդկաստանի օրինակը):
Սակայն ոչ բոլոր երկրները կարող են միջազգային կարգի համալսարաններ ստեղծել: Փոխարենը
կարող են կառուցել իրենց ռազմավարությունը մեկ առաջատար համալսարանի շուրջ, որը կօգնի
բարձրացնել ամբողջ համակարգը: Գրեթե առանց բացառության նման համալսարանները պետք
է լինեն հետազոտական: Հիմնական պատճառն այն է, որ հետազոտական համալսարանները,
ի տարբերություն կրթական համալսարանների, կարող են առավել ակտիվորեն մասնակցել
միջազգային փոխանակման ծրագրերին: Գիտության լեզուն միջազգային է, ուսուցման լեզուն՝
մեծամասամբ տեղական: Այլ կարևոր գործոններից են աշխարհի առաջատար համալսա
րանների մեծ մասի հետազոտական լինելը, իրական գիտությանը մոտ ուսուցանման առավել
ազդեցիկությունը (գոնե մագիստրատուրայի մակարդակում) և մրցունակ տաղանդների կող
մից գիտությամբ ավելի ինտենսիվորեն հրապուրումը (տե’ս ներդիր 4-5, հետազոտական հա
մալսարանների մասին):
Առաջատար համալսարանը բարելավում է երկրի բարձրագույն կրթության ամբողջ հատվածի
որակը ոչ թե դրսից ներմուծված որակական չափանիշներով, որոնք կիրարկվում են պատժիչ մե
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խանիզմների միջոցով, այլ օրինակով առաջնորդելով, տաղանդների հավաքագրմամբ և «դռնկից»
(և ոչ թե այլ երկրում գտնվող) լավագույն փորձի տարածմամբ և կրկնօրինակմամբ:
Նման համալսարան հիմնելու համար գոյություն ունեն վեց հիմնական տարբերակներ:
Աղյուսակ 4-2: Հայաստանի համար առաջատար համալսարանի հիմնման տարբերակների
գնահատումը
Մասնագիտացումը/
հիմնման եղանակը

Հիմնում գործող
համալսարանի
բազայի վրա

Հիմնում
համալսարանների
միավորման միջոցով

Հիմնում զրոյից

Մասնագիտացված
համալսարան

Ձախողման ռիսկը`
միջին

Ձախողման ռիսկը`
բարձր

Ձախողման ռիսկը`
ցածրից բարձր

Ռեսուրսները` ցածր

Ռեսուրսները` միջին

Ռեսուրսները` բարձր

Ազդեցությունը` ցածր

Ազդեցությունը` ցածր

Ազդեցությունը` ցածր

Ձախողման ռիսկը`
բարձր

Ձախողման ռիսկը`
բարձր

Ձախողման ռիսկը`
ցածրից բարձր

Ռեսուրսները` ցածր

Ռեսուրսները` միջին

Ռեսուրսները` բարձր

Չմասնագիտացված
համալսարան

Ազդեցությունը` բարձր Ազդեցությունը` բարձր

Ազդեցությունը` բարձր

Նշում` ինստիտուցիոնալ ձախողման ռիսկի, համապատասխան տիպի համալսարանի ստեղծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների և
հնարավոր ազդեցության աստիճանի գնահատումը յուրաքանչյուր տարբերակի համար կատարվել է երկու տիպի մասնագիտացումների և երեք
տիպի հիմնման եղանակների միջև՝ համեմատական եղանակով (օրինակ` ռեսուրսների ցածր պահանջը նշանակում է ցածր՝ համեմատած այլ
տարբերակների հետ, այլ ոչ թե բացարձակ արտահայտությամբ):
ԱՂԲՅՈՒՐ՝ EV հետազոտական կենտրոն

Նման համալսարանի հիմնումը պահանջում է մեծ ծավալի ռեսուրսների համախմբում, որը
Հայաստանի դեպքում կարող է լինել և’ հանրային, և’ մասնավոր: Սփյուռքի հատկապես գիտական
և դասախոսական միջոցների օգտագործումը այս տարբերակում կարող է զգալի դեր ունենալ (տե’ս
ներդիր 4-3, Սփյուռքի դերի վերաբերյալ HKUST-ի օրինակը): Հայաստանի գիտության պետական
կոմիտեն արդեն սկսել է մշակել հետազոտական համալսարանների օրենսդրական չափորոշիչները:

Ցրված գերազանցության կենտրոնների ստեղծման մոտեցում
Չնայած այս մոտեցումը նույնպես հիմնված է լավագույնի առաջ մղման գաղափարի վրա`
ի հակադրումն հավասարապաշտ (էգալիտար) մոտեցման, այն կենտրոնանում է ներկայիս
համակարգի մեջ բարձր կարողություններով կենտրոնների հիմնման վրա: Այս մոտեցման դեպքում
հույսն այն է, որ այս կենտրոններին տրամադրվող լրացուցիչ միջոցները կառաջացնեն ուսուցման և
հետազոտությունների չափանիշների բազմապատիկ ավելացում: Գերազանցության կենտրոնների
ընտրման չափորոշիչները կարող են շատ տարբեր լինել, սակայն ընտրությունը պետք է
մրցակցային լինի:
Վերջին նման մոտեցման հաջողված օրինակներից է Գերմանական գերազանցության նախա
ձեռնությունը (տե’ս ներդիր 4-6), որը աջակցում էր առաջատար գերմանական համալսարանների
մագիստրական ծրագրերին և հետազոտական նախաձեռնություններին: Աջակցությունն այս
դեպքում ուղղված է հետազոտությանը, ոչ թե ուսուցմանը, սակայն այն օգնում է նաև բարելավել
համալսարանների ուսումնական ռեսուրսները:
Կարող են կիրառվել այս մոտեցման զանազան տարբերակներ: Գերազանցության կենտրոնները
կարող են լայն (օրինակ` համալսարաններ և դրանց միավորումներ) և նեղ (համալսարանի մեկ
ամբիոն կամ մի խումբ հետազոտողներ) սահմանում ունենալ: Աջակցության տրամադրման համար
տարբեր պահանջներ կարող են սահմանվել՝ ներառելով միջազգային համագործակցությունը,
ծրագրերի բարելավումը, դասախոսական կազմի վերապատրաստումը և հետազոտությունների
արդյունքները: Կարող է նաև ստեղծվել կենտրոնացված ռեսուրսների/աջակցման կենտրոն: Այս
վերջին մոտեցումը դիտարկվում է Ազգային մրցունակության հիմնադրամի կողմից (Կրթության և
գիտության մրցունակության կենտրոն):
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ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱԳՐՈՒՄԸ
3-րդ գլխում ներկայացված «արմատական պատճառների» յուրաքանչյուր կատեգորիայում մենք
առանձնացրեցինք կրիտիկական գործոնները, որոնց հասցեագրումը առանցքային նշանակություն
ունի ռազմավարության արդյունավետության համար: Կրիտիկական գործոնների հասցեագրման
համար անհրաժեշտ ազդեցության մեխանիզմները և ազդեցության ուժը ներկայացված են ստորև`
ըստ յուրաքանչյուր ռազմավարության: Ազդեցության մեխանիզմը ներկայացնում է ուղիները, որոնց
միջոցով ռազմավարությունը կարող է դրականորեն ազդել կրիտիկական գործոնների վրա:
Աղյուսակ 4-3: Կրիտիկական գործոններին ուղղված ազդեցության մեխանիզմները և
ազդեցության ուժը
«Լայնամասշտաբ ճակատային հարձակում»
Ազդեցության մեխանիզմ

Ազդեցության ուժ

«Կետային հարված»
Ազդեցության մեխանիզմ

Ազդեցության ուժ

Դասախոսական անձնակազմ
Որակի ապահովման
համակարգ, արտաքին
ճնշում

Միջին

Ուղղակի` ընտրության
և անուղղակի`
կրկնօրինակման,
ռեսուրսների փոխանակման
և մրցակցության միջոցով

Բարձր` ընտրված
բուհերում
Միջին և ցածր` մյուս
բուհերում

Բուհերի ղեկավարություն
Անուղղակի` մրցակցության
միջոցով

Ցածր

Ուղղակի` ընտրության
և անուղղակի`
կրկնօրինակման,
ռեսուրսների փոխանակման
և մրցակցության միջոցով

Բարձր` ընտրված
բուհերում
Միջին և ցածր` մյուս
բուհերում

Համալսարանների մրցակցություն
Համապատասխանեցման,
համբավի և
ֆինանսավորման համար
մրցակցության սրացում

Միջին

Համապատասխանեցում
(առաջատար
համալսարանի մոտեցում)
և ֆինանսավորման
համար մրցակցություն
(ցրված գերազանցության
կենտրոնների մոտեցում)

Միջին` առաջատար
համալասարանի
մոտեցման դեպքում
Բարձր` ցրված
գերազանցության
կենտրոնների
մոտեցման դեպքում

Միջազգային համագործակցություն
Ռազմավարությանը հատուկ Ցածրից բարձր`
մեխանիզմ չկա
կախված բուհերի
արձագանքման
աստիճանից

Առաջատար համալսարանի
և գերազանցության
կենտրոնի մոտեցումների
առանցքային բաղադրիչ

Բարձր

Իդեալներ
Բարձրագույն կրթության
ընդհանուր հեղինակության
բարձրացում

Ցածր

Ընտրված բուհերի
շրջանավարտների
և հետազոտողների
կարիերայի հաջողության
օրինակների կրկնօրիկման
ձգտում

Միջին

ԱՂԲՅՈՒՐ՝ EV հետազոտական կենտրոն

Ներկայացված ռազմավարության տեսակներից յուրաքանչյուրին հատուկ են առանցքային
առավելություններ և ռիսկեր, որոնք նկարագրված են 4-4 աղյուսակում:
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Աղյուսակ 4-4: Ռազմավարարության տեսակների առանցքային առավելությունները և
ռիսկերը
Ռազմավարության
տեսակը

«Լայնամասշտաբ
ճակատային
հարձակում»

«Կետային հարված»

Առավելություններ

• Միջամտությունները
բաշխվում են բոլոր բուհերի
միջև (էգալիտար մոտեցում)

• Առավել արդյունավետ է
միջազգայնորեն մրցունակ
բուհերի ստեղծման համար
• Ոլորտում առաջնորդման
մրցունակ կարողությունների
ստեղծում
• Հաղթահարում է
«ժառանգության բեռը»

Վտանգներ
•

Միջոցները կարող են բաշխվել
փոքր քանակությամբ, որը շոշափելի
արդյունքի չի բերի

•

Դրսից պարտադրված որակի
չափանիշները կարող են
անարդյունավետ կերպով ներդրվել
համակարգի ներսում

•

Կառավարությունը կարող է
հանդիպել բուհերի և ինստիտուտների
վերակազմավորման դեմ լայնածավալ
դիմադրության

•

Տարբերակումը կարող է ծայրահեղ
աստիճանի հասնել

•

Ռազմավարության հաջողությունը
կարող է կախված լինել մեկ
առանցքային նախաձեռնության
արդյունավետ իրագործումից

•

Մյուս բուհերի մակարդակների
համապատասխանեցումը կարող է
լիովին տեղի չունենալ

ԱՂԲՅՈՒՐ`՝ EV հետազոտական կենտրոն

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԵՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս գլխում ներկայացված վերլուծության տրամաբանական կառուցվածքն ամփոփված է ստորև:
Պատկեր 4-3: Հայաստանի բարձրագույն կրթության ռազմավարության մշակման սխեման

ԱՂԲՅՈՒՐ`՝ EV հետազոտական կենտրոն
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Ի ԶԵՆ (ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
Ազգային մրցունակության համատեքստում ներկայացված բարձրագույն կրթության ոլորտի
զարգացման ռազմավարական այլընտրանքների վերլուծությունը և քարտեզագրումը 2010
թվականի ՀԱՄ զեկույցում նպատակ ունի նպաստել Հայաստանում միջազգայնորեն մրցունակ
բարձրագույն կրթության համակարգի ստեղծման ուղիների վերաբերյալ արդյունավետ հանրային
երկխոսության կայացմանը: Զեկույցում ներկայացված ռազմավարության տեսակները հավանաբար
չեն սպառում առկա բոլոր հնարավարությունները և այլընտրանքները: Դրանք կարող են նաև
առաջին հայացքից փոխադարձաբար իրար հակասող չլինել, ինչը, բնականաբար, ճշմարիտ է
որոշ տարրերի դեպքում: Այնուամենայնիվ, որոշումների կայացման հարթակի վրա անհրաժեշտ
է հստակ գիտակցել, որ ցանկացած լավ ռազմավարություն ենթադրում է ընտրություն: Ընդ
որում, ընտրությունը ոչ միայն գործողությունների որոշակի ուղղությանը նախապատվություն
տալու, այլև` որոշ այլընտրանքների մերժման մեջ է: Սա նշանակում է, որ ոլորտի շահառուների
կողմից որևէ գործողություն նախաձեռնելու համար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ վերլուծություն և
ուսումնասիրություն: Մյուս կողմից, անհրաժեշտ է արագ գործել, եթե Հայաստանը չի ցանկանում
կորցնել իր մրցակցային ներուժը, որը խարսխված է մարդկային կապիտալի վրա: Սա պահանջում
է զգալի փոփոխություններ քաղաքականության առաջնահերթությունների մեջ, որոնց արդյունքում
մարդկային կապիտալը պետք է դիտարկվի որպես ներդրումների համար գրավիչ և անհրաժեշտ
թիրախ՝ առաջիկա տասնամյակների կամ դարերի կտրվածքով:
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ՆԵՐԴԻՐ 4-1: ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ
Բարձրագույն կրթության համակարգի սինգապուրյան մոդելը կրթության ռազմավարության
և ընդհանուր տնտեսության զարգացման քաղաքականության ներդաշնակության և փոխկա
պակցման լավագույն օրինակներից է: Իրականացվող արդյունավետ ազգային քաղաքականության
հետ մեկտեղ, որը ենթադրում էր աշխատանքային շուկայի առաջարկն ու պահանջարկը
հավասարակշռելուն ուղղված միջամտություններ, Սինգապուրի բարձրագույն կրթության համա
կարգը, իր հերթին, կարողացավ վերափոխվել՝ պարզապես կրթական ծառայություն մատուցող
հաստատությունից տնտեսության մրցունակության և բարեկեցության շարժիչ ուժ դառնալով:
Ըստ երկրում քաղաքական և տնտեսական զարգացումների ժամանակագրության՝ Սինգապուրի
բարձրագույն կրթության համակարգի զարգացման ուղին կարելի է տարանջատել մի քանի
փուլերի: Երկրի տնտեսական զարգացմանը զուգընթաց (ռեսուրսաինտենսիվ ճյուղերից դեպի
գիտելիքահենք տնտեսություն) բարձրագույն կրթության ոլորտի խնդիրն էր տնտեսական հա
մակարգի կողմից պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսներ ապահովելը: Սկզբնական շրջանում
խնդիրը մեծաքանակ որակյալ, սակայն ոչ բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումն էր:
Մինչդեռ վերջին տարիներին բարձրագույն կրթության ոլորտը բավարարում է միջազգայնորեն
մրցունակ բարձրակարգ մասնագետների նկատմամբ տնտեսության պահանջարկը գիտության,
ճարտարագիտության, ծառայությունների բնագավառում և ֆինասական համակարգում:

Բրիտանական գաղութ (մինչև 1965թ.): Որպես բրիտանական Մալայայի մաս`
Սինգապուրի կրթության համակարգն իր բնույթով նման էր բրիտանական կրթական մոդելին:
Համակարգը հիմնականում բաղկացած էր երկու աստիճաններից` էլիտար անգլիական կրթություն,
որը սովորական բնակչության համար խիստ սահմանափակ էր և մալայզիական կրթություն, որն էլ
իր հերթին ենթադրում էր բազային կրթություն` նախատեսված ձկնորսների համար: Սինգապուրի
կրթական համակարգում խոշորագույն հեղափոխությունը տեղի ունեցավ 1945 թվականին` երկրորդ
համաշխարհային պատերազմից հետո: Որդեգրվեց կրթական նոր քաղաքականություն, համաձայն
որի նախնական կրթությունը պետք է լիներ անվճար:

Ներմուծման փոխարինումից արտահանման խթանման քաղաքականության
որդեգրում
(1960-1965թթ.): 1960-1965 թվականների ընթացքում Սինգապուրի
տնտեսությունն իր հիմն ական շեշտը դնում էր ներմուծման փոխարինման քաղաքականության վրա:
Այս փուլում բազային կրթությունը առանձնահատուկ կարևորություն ուներ և ուղղված էր խթանելու
արտադրանքի վերջնական հավաքման ցածրարժեք տնտեսական գործունեությանը և թեթև
արդյունաբերությանը: Այս շրջանում երկրում տնտեսության զարգացումն ուղեկցվում էր կրթության
համակարգում կատարվող խոշոր ներդրումներով: Ի տարբերություն բազմաթիվ զարգացող
երկրների, որոնք իրենց ներդրումները կատարում էին բարձրագույն կրթության ոլորտում, որն էլ
իր հերթին հանգեցնում էր մեծաքանակ շրջանավարտների զանգվածային գործազրկությանը,
Սինգապուրն իր ներդրումներն ուղղում էր նախնական և միջնակարգ կրթության ոլորտ:
Նմանատիպ քաղաքականությունը հետագայում լավագույն արդյունքը ցույց տվեց` համանման
երկրներին գերազանցող տնտեսական աճի տեսքով:
Վերը նշվածին զուգահեռ՝ ինդուստրիալիզացիայի սրընթաց ալիքը կարևորում էր բարձրագույն
կրթության նշանակությունը, հատկապես տեխնիկական գիտությունների բնագավառում: Հենց
այս պատճառով կառավարությունը տեխնիկական առարկաների ուսանումը արական սեռի
աշակերտների համար դարձրեց պարտադիր: 1970-ական թվականների սկզբին կառավարությունը,
գիտակցելով բարձրագույն կրթության կարևորությունը տնտեսական կայուն աճի համար,
առաջնահերթություն սահմանեց ոլորտի նկատմամբ:

Բարձր հավելյալ արժեքի ստեղծում (1975-1990թթ.): Դեռևս 1978 թվականից
իրականացվող լայնամասշտաբ բարեփոխումներն ուղղված էին բարձրագույն կրթության
համակարգում ներգրավվածության բարձրացմանը: Արդյունքում բարձրագույն կրթությունը
դարձավ հասանելի բնակչության գրեթե բոլոր խավերին: Ունենալով անընդհատ աճող կրթված
աշխատուժ` Սինգապուրը սկսեց առաջ մղել տնտեսությունը դեպի առավել բարձր հավելյալ արժեք
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ունեցող ճյուղեր` հիմնական շեշտը դնելով բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին: Բարձրագույն
կրթության ռազմավարությունը կառուցվում էր ընդհանուր տնտեսական քաղաքականությանը
համապատասխան և ուղղված էր տնտեսությունը բարձրորակ տեխնիկական մասնագետներով
համալրելուն: Աշխատողների հմտությունների ավելացման ու կատարելագործման համար
իրականացվեցին մի շարք մեծամասշտաբ նախաձեռնություններ («BEST», «WISE», «MOST», «COSEC», «Skills» զարգացման հիմնադրամները): Լոկոմոտիվ բուհ համարվող Սինգապուրի ազգային
համալսարանի ինստիտուցիոնալ ռազմավարությունը ևս սատարում էր երկրի ռազմավարությանը,
այսինքն` տնտեսությանն առաջ էր մղում մասնակցություն ունենալ համաշխարհային արժեքային
շղթաների ավելի բարդ բաղադրիչների մեջ: Որպես այդպիսին, համալսարանը մշակում էր ուսում
նական ծրագրեր և առաջադրում էր նոր, խոստումնալից մասնագիտություններ: Վերը նշվածին
համընթաց, կառավարությունը խստորեն վերահսկում էր ընդունելության քաղաքականությունը`
անմիջականորեն հետամուտ լինելով շուկայական զարգացումներին:

Զարգացման հաջորդ ալիքը – The Next Leap (սկսած 1990-ական թվա
կաններից): 1990-ական թվականներին տեղական աշխատուժի շուկայի ընդլայնման ժո
ղովրդագրական քաղաքականությանը զուգահեռ, կրթության ոլորտի ռազմավարության առանց
քային խնդիրներից մեկը դարձավ միջազգայնացման գործընթացի խթանումը: Կատարվեցին
լուրջ ներդրումներ` գիտահետազոտական ոլորտ արտասահմանից տաղանդներ ներգրավելու և
տեղական ուսանողների միջազգային շարժունությունը խթանելու ուղղությամբ: Կրթությունը` որպես
արտահանող ոլորտ, կառավարության համար դարձավ գերակա խնդիր:

Տնտեսության նոր գրավիչ ճյուղերի ձևավորմանը զուգընթաց՝ բարձրագույն կրթության համա
կարգը ևս դրսևորում էր մասնագիտացման նոր միտումներ: Նավաշինական ճարտարագիտության,
կենսաբժշկության և ֆինանսական բնագավառներում սինգապուրյան ընկերությունների թվի
սրընթաց աճին զուգահեռ, մի շարք նեղ մասնագիտացումներ ստացան հույժ կարևորություն:
Ծառայությունների մատուցման ոլորտում հմտությունների բարելավման նպատակով 1997
թվականից կրթական բարեփոխումներ մեկնարկեցին:
ԱՂԲՅՈՒՐ` “Education evolution in Singapore—the transformation”, Articlesbase, 2009; M. Speece “Experiential Learning Methods in Asian Cultures:
A Singapore Case Study”, Business, 2002; “Singapore education system and policy: a select bibliography”, Lee Kong Chian Reference Library, 2008;
D. Ashton, F. Green, D. James, J. Sing “The Evolution of Education and Training Strategies in Singapore, Taiwan and S. Korea: a development model of
skill formation”, 2002; P. Altbach, J. Salmi “The Road to Academic Excellence”, 2011 (forthcoming); J. Salmi “The Challenge of Establishing World-Class
Universities”, 2009
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ՆԵՐԴԻՐ 4-2: ՖԻՆԼԱՆԴԻԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿԸ. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ` ԱՌԱՆՑ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ
Եվրոպական երկու երկրներ` Ֆինլանդիան և Իռլանդիան, որոնք արձանագրել են տպավորիչ
առաջընթաց, որպես նոր զարգացող գիտելիքահենք տնտեսություններ, չունեն աշխարհի
50 լավագույն համալսարանների ցանկում ներառված և ոչ մի բուհ: Միևնույն ժամանակ այդ
երկրների համալսարաններն առանձնանում են տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ գերազանց
կրթական ծառայություններով: Չնայած Ֆինլանդիայի բարձրագույն կրթության համակարգը QS
Համալսարանական համակարգի որակի14 դասակարգմամբ զբաղեցնում է 20-րդ հորիզոնականը,
այնուհանդերձ, Հելսինկիի համալսարանը 2010 թվականի QS 500 լավագույն համալսարանների
շարքում զբաղեցնում է ընդամենը 75-րդ հորիզոնականը: Ֆինլանդիայի բարձրագույն կրթության
համակարգի շարժիչ ուժը ոչ թե մի քանի համաշխարհային մակարդակի համալսարաններն են, այլ
ընդհանուր համակարգային հզորությունը: Համակարգի առանձնահատկությունը պայմանավորված
է կրթության ոլորտի պատմական զարգացմամբ և այն դերով, որ այդ համակարգը դարեր
շարունակ ունեցել է երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում:

Մրցունակության ներկայիս կարգավիճակը
Ֆինլանդիայի կրթական համակարգը երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում ունի ծանրակշիռ և
կարևոր նշանակություն: Երկրում գործող կրթության քաղաքականությունը գրեթե միշտ սերտորեն
կապված է եղել երկրի ընդհանուր տնտեսական զարգացման քաղաքականության հետ: Պետական
մասնակցության բարձր մակարդակն ապացուցել է իր արդյունավետ դերը Ֆինլանդիայի
հանրային ֆինանսավորման համակարգի կազմավորման գործում: Վերջինս յուրահատուկ միջոց
է կրթական ծառայությունների մատուցման ոլորտում պահանջարկ ստեղծելու և ակադեմիական
կրթության ու աշխատանքի շուկայի կապն ապահովելու համար: Կրթության համակարգում գործող
քաղաքականությունը հիմնվում է աշխատանքի շուկայում մարդկային ռեսուրսների նկատմամբ
կանխատեսվող պահանջարկի վրա:

Պատմական զարգացում
Համալսարանի կայացումը որպես պետության և հասարակության կարիքները բավարարող
ազգային հաստատություն:
Ֆինլանդիայի բարձրագույն կրթության համակարգի ձևավորումը սկսվել է դեռևս 1640 թվա
կանին՝ Տուրկուի համալսարանի, հետագայում, Աբո Թագավորական ակադեմիայի հիմնադրմամբ:
Այդ ժամանակաշրջանում Ֆինլանդիան կազմում էր Շվեդական թագավորության մի մասը: Թա
գավորական ակադեմիան իր առջև դրել էր գործնական նպատակ` պատրաստել քաղաքացիական
ծառայողներ` թագավորությունը կառավարելու և քահանաներ` Լյութերական եկեղեցուն ծառայելու
համար: Նապոլեոնի արշավանքների արդյունքում Շվեդիան կորցրեց Ֆինլանդիան, որն անցավ
Ռուսաստանի տիրապետությանը՝ մինչև 1917 թվականը, երբ ստեղծվեց Ֆինլանդիայի առաջին
անկախ ազգային պետությունը: Ռուսական կայսրության տարիներին համալսարանը շարունակում
էր ծառայել պետության կարիքներին: 1852 թվականին տեղի ունեցած բարեփոխումների ար
դյունքում, որոնք միտված էին բարձրացնելու պրոֆեսորների վերահսկողությունն ուսանողների
նկատմամբ և բարելավելու ուսման և կրթաթոշակային համակարգի ստանդարտները, հա
մալսարանն իր առանձին կանոնադրությամբ ավելի շատ վերածվեց ֆիննական ազգային կրթական
հաստատության` ռուսական կրթական համակարգից դուրս:
Ազգային ինքնության ձևավորման փուլում համալսարանն ուներ առանցքային նշանակություն:
Ֆիննական ազգայնականությունն ազգային համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազ
մի և ուսանողների կողմից մեկնարկած մշակութային շարժում էր, որը հետագայում ընդլայն
վեց` դառնալով երկրի քաղաքացիների և հոգևորականության կողմից սատարվող քաղաքա
կան շարժում (Քիլինգ, 1997): Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ Ֆինլանդիայում հա
14 QS Համաշխարհային համալսարանների դասակարգում, 2010
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մալսարանի սոցիալական այդ դերն ամրապնդեց բարձրագույն կրթության կողմից տրվող կո
չումների և ընդհանրապես համալսարանների բարձր կարգավիճակը ֆիննական հասարա
կության մեջ: Միևնույն ժամանակ այս ազգապահպան գործընթացն ուղեկցվում էր ֆիննալեզու
ակադեմիկոսների խմբի ձևավորմամբ և մեծացմամբ` հատկորոշելով համալսարանի կարևո
րությունն ազգային համատեքստում` հիմնված քաղաքացիական հասարակության ազգայնական
գաղափարների վրա: Այս համընդհանուր ազգային մոտեցումն իր արտացոլումը գտավ նաև
համալսարանի նկատմամբ ունեցած ֆին ազգի մոտեցման մեջ: Ազգայնական շարժման և
կրթության սահմանների ընդլայնման համատեքստում լեզվի ուսուցման խնդիրը հույժ կարևոր
դարձավ:
Այսպիսով՝ համալսարանը դառնում էր ազգային հաստատություն, որը կոչված էր կառուցելու
ազգային ինքնությունը` պետության և ազգի, որպես մեկ ամբողջություն, կարիքներին ծառայելու
համար: Կրթության կարևորությունն ազգային ինքնության ձևավորման գործընթացում սրընթաց
աճում էր, որի արդյունքում երկրում խիստ ուժգնացավ գիտելիքի իշխանությունը: Ֆինլանդիայի
բարձրագույն կրթության համակարգի հիմնական բնութագրիչներից էր պետության կարգավորիչ
դերը, որը մինչ օրս պահպանում է իր կարևորությունը: Բարձրագույն կրթության համակարգում
պետական քաղաքականությունը դարձավ այնքան արդյունավետ, որ այն հետզհետե իր
շրջանակներում ներառեց նաև 1960-ական թվականներին ստեղծված մասնավոր կրթական
հաստատությունները: Արդյունքում բուհերը միտված էին բավարարելու երկրի ներքին կարիքները
և հակված չէին դառնալ միջազգային համալսարաններ` կրթության համաշխարհային շուկայի
կողմնորոշմամբ:
Կրթության մասսայականացումը և «դեպի շրջաններ» համալսարանների ընդլայնումը:
Բարձրագույն կրթության համակարգը զանգվածային ընդլայնման փուլ թևակոխեց 1950-ական
թվականների վերջում: Այսպես` 1970 թվականին չափահաս բնակչության միայն 7 տոկոսն ուներ
բարձրագույն կրթություն, իսկ 79 տոկոսը ուներ միայն տարրական կրթություն կամ ընդհանրապես
դպրոց չէր հաճախում: Կրթության հասանելիությունը բնակչության ավելի լայն խավերին երկրի
հիմնական քաղաքական կուսակցությունների կողմից համարվում էր լրջագույն խնդիրներից մեկը,
որն առանցքային էր պետության բարեկեցության համար: 1960-ական և 70-ական թվականներին
նկատվեց համալսարանների հիմնադրման թվի աննախադեպ աճ: Կրթության համակարգի
ընդլայնումը երկրի ամբողջ տարածքով իրականացվեց պետական ջանքերով: Հստակ կազմված
պետական քաղաքականության շնորհիվ տեղի ունեցավ ուսանողների թվի աննախադեպ աճ, որը
1950 թվականից սկսած` 40 տարվա ընթացքում, կազմեց 600 տոկոս: Արդեն 20-րդ դարի վերջին
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների թիվը 1-ից դարձավ 20 համալսարան և 32
պոլիտեխնիկական հաստատություն:
Ներդիր պատկեր 4-2-1: Ֆինլանդիայի չափահաս բնակչության (15 տարեկանից բարձր)
կրթվածության մակարդակը
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Կրթության մասսայականացումը Ֆինլանդիայի բարձրագույն կրթության համակարգում զու
գակցվում էր մեկ այլ կարևորագույն ուղղվածությամբ, որը կարելի է նկարագրել որպես
«դեպի շրջաններ» համալսարանների տարածում: Կրթության համար հավասար իրավունք
ներ և պայմաններ ստեղծելու հիմնահարցը առաջ էր քաշվում տարածաշրջանային լոբբիս
տական խմբավորումների կողմից (ներառյալ` իրենց առանձին շրջանները ներկայացնող
խորհրդարանի անդամները, տարածաշրջանային համայնքների ներկայացուցիչները, ինչպես
նաև արդյունաբերական և ձեռնարկատիրական ընկերությունները): Արդյունքը եղավ այն, որ
1960 թվականից բոլոր շրջաններին թույլ տրվեց հիմնադրել իրենց սեփական համալսարանը:
Համալսարանների հիմնադրումը կրում էր ոչ միայն խորհրդանշական բնույթ, այլև ուներ
մշակութային և տնտեսական կարևորություն տվյալ տարածաշրջանի զարգացման համար:
Չնայած զգալիորեն ավելացան պետության ծախսերը, սակայն դրանք տեղաբաշխվեցին մեծ թվով
հաստատությունների, այլ ոչ թե կենտրոնացվեցին փոքրաթիվ ազգային համալսարաններում:
Արդիականացում և միջազգայնացում
1960-ական թվականներից Ֆինլանդիայի բարձրագույն կրթության համակարգը հիմնականում
կարգավորվում էր Զարգացման ակտով (Developmen Act), որը կոչված էր կարգավորելու կրթական
ռեսուրսների մակարդակը և բարեփոխումները: 1986 թվականին նշված Զարգացման ակտը
փոխարինվեց նորով, որն ամրագրում էր կրթության զարգացմանը վերաբերող պետության
տեսլականը` 1987-1996 թվականների ընթացքում: Նոր ակտն ավելի հստակեցնում և շեշտադրում
էր բարձրագույն կրթության առանցքային դերը պետության գիտական և տեխնոլոգիական զար
գացման մեջ: Հիմնական շեշտը տեղափոխվեց գիտահետազոտական աշխատանքների և
ասպիրանտական կրթության վրա, որի հետևանքով կատարվեցին զգալի ներդրումներ այս
ոլորտներում:
Բազմաթիվ բարեփոխումների արդյունքում, պետական կարգավորումը բարձրագույն կրթության
համակարգում էլ ավելի մեծացավ, սակայն դրան զուգահեռ ռեսուրսների բաշխման գործընթացում
համալսարաններին ընձեռվեց ավելի մեծ ազատություն:
1990-ական թվականները Ֆինլանդիայի բարձրագույն կրթության համակարգում արձանագրեցին
բարեփոխումների նոր փուլի մեկնարկը: Հիմնական նպատակն էր շեշտը դնել երկրի պոլի
տեխնիկական բուհերի զարգացման և դրանց միջազգային մրցունակության բարձրացման վրա:
«Պոլիտեխնիկական ռեֆորմը» ենթադրում էր բարձրագույն կրթության երկակի համակարգի
ներդրում, որը պետք է բաղկացած լիներ պոլիտեխնիկական և համալսարանական կրթությունից:
90-ականների վերջերին կրթական համակարգերում զգալի զարգացումներ տեղի ունեցան ոչ միայն
Եվրոպայում, այլև ամբողջ աշխարհում: Եվրոպայում տեղի ունեցող մեծածավալ բարեփոխումներն
իրենց շարունակությունն ունեցան Բոլոնիայի գործընթացի մեկնարկով: Ֆինլանդիան նույնպես
միացավ Բոլոնիայի հռչակագրին:
Չափազանց կարևորվում էր նաև կրթական գործընթացի միջազգայնացումը բարեփոխումների
նոր համատեքստում: Զգալի ջանքեր ներդրվեցին կրթական ծառայությունների համաշխարհային
շուկայում Ֆինլանդիայի բուհերի հեղինակությունը բարձրացնելու և օտարազգի դասախոսներ
ներգավվելու ուղղությամբ:
Այսպիսով՝ Ֆինլանդիայի բարձրագույն կրթությունը զարգացել է երկրի կայացմանը զուգընթաց
և առանցքային նշանակություն է ունեցել ազգային ինքնությունը կազմավորելու գործընթացում:
Սա հանգեցրել է նրան, որ բարձրագույն կրթության համակարգը վերափոխվել և դարձել է յու
րահատուկ ազգային ինստիտուտ, որի հիմնական առաքելությունն է ազգի կարիքներին և
նպատակներին ծառայելը: Բարձրագույն կրթության ապակենտորնացումը, այսինքն` կրթությունը
երկրի տարածաշրջաններում զարգացնելը հանգեցրեց բաշխման այնպիսի մոդելի ձևավորմանը,
որի արդյունքում բացառվեց ռեսուրսների կենտրոնացումը փոքրաթիվ հաստատություններում:
ԱՂԲՅՈՒՐ` P. Sahlberg “A short history of educational reform in Finland”, 2009; P. Elonen “Education - latest Finnish export product.Chinese nursing
students part of first project”, 2010; A. Tjeldvoll “Finnish Higher Education Reforms. Responding to Globalization”, 2008–09; T. Aarrevaara, I. Dobson,
C. Elander “Brave New World: Higher Education Reform in Finland”, 2009; S. Hölttä “Recent Changes in the Finnish Higher Education System”, 1988;
I. Turunen “University Reform in Finland”, 2009; Times Higher Education World University Rankings; Academic Ranking of World UniversitiesSupplydriven Approach
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ՆԵՐԴԻՐ 4-3: ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆՈՒՄ ՄԵԿ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ` ՀՈՆԿՈՆԳԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ (HKUST) ՕՐԻՆԱԿԸ
Գլոբալիզացիայի արդյունքում կրճատվել է հետազոտական բուհ ստեղծելու համար անհրաժեշտ
ժամանակահատվածը` հետևաբար կրճատելով նաև ժամանակային ռեսուրսները, որ զարգացող
տնտեսությունները պատրաստ են ծախսել այն հիմնելու համար:
Մինչ արդյունաբերական հեղափոխությունը՝ դարեր պահանջվեցին համաշխարհային մակարդակի
հետազոտական համալսարան հիմնելու համար (Հարվարդի համալսարանի Չարլս Էլլիոթը,
խորհրդակցելով Ջոն. Դ. Ռոկֆելլերի հետ, հաշվարկել էր, որ համաշխարհային մակարդակի
համալսարան ստեղծելու համար կպահանջվի երկու հարյուր տարի և 50 միլիոն ԱՄՆ դոլար,
որը համարժեք է ներկայիս 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարին) (Altbach 2003): 20-րդ դարում Չիկագոյի
համալսարանին պահանջվեց ընդամենը 20 տարի և 50 միլիոն ԱՄՆ դոլարից մի փոքր ավելի
գումար բարձրակարգ բուհի կարգավիճակ ձեռք բերելու համար: Իսկ այժմ, 21-րդ դարի
շրջադարձին, Հոնկոնգին անհրաժեշտ եղավ ընդամենը 10 տարի Ասիայի լավագույն տասը
հետազոտական համալսարաններից մեկի` Հոնկոնգի Գիտությունների և տեխնոլոգիաների
համալսարանի (ՀԳՏՀ, HKUST) ստեղծման համար: Ներկայումս այն 40-րդն է 2010 թվականի QS
բուհերի համաշխարհային վարկանշային աղյուսակում և 41-րդը` ըստ 2010 թվականի THES (The
Times պարբերականի) բուհերի համաշխարհային գնահատման:
Հանդիսանալով Հոնկոնգի առաջին երեք առաջատար համալսարաններից մեկը` ՀԳՏՀ-ն դարձավ
ճարտարագիտական կրթություն իրականացնող խոշոր հաստատություն և լուրջ հետազոտական
կառույց: 2010 թվականի հունվարի դրությամբ համալսարանն ուներ մոտ 10,000 ուսանող, 500
դասախոս և տարեկան 56 մլն ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորում՝ հետազոտությունների համար:
ՀԳՏՀ-ի հաջողությունը ռազմավարական տեսլականի և մի քանի նպաստող գործոնների ճիշտ
համակցման արդյունք էր`
• Արագ աճող տնտեսություն և Չինաստանի տնտեսական համակարգի արագընթաց
արդիականացման արդյունքում առաջացած հնարավորություններ,
• Արդի ժամանակաշրջանում հետազոտական համալսարանի պոտենցիալ դերի ըմբռնում,
• Կառավարության կողմից մեծացող ներդրանք կրթության և հետազոտության ոլորտում, որն
ուղեկցվում էր առկա ակտիվների համալրմամբ և դրանով ողջ համակարգի հետազոտական
կարողությունների հզորացմանն ուղղված նպատակային ռազմավարությամբ,
• Հոնկոնգի սփյուռքի ներուժի օգտագործում,
• Առաջատար կրթական պլատֆորմի վրա հիմնված լինելը (Հոնկոնգի համալսարանը և
Հոնկոնգի չինական համալսարանը արդեն իսկ բարձր վարկանիշ ունեցող միջազգային
բուհեր էին):
ՀԳՏՀ հիմնադրումը համընկավ Հոնկոնգի դինամիկ զարգացում ապրող տնտեսության
արագընթաց աճի փուլին, ինչպես նաև մայրցամաքային Չինաստանի հետ համագործակցության
ուժեղացմանը` պայմանավորված վերջինիս տնտեսության ազատականացմամբ: Այս համագոր
ծակցությունը խթանեց առևտուրը և ներդրումային հոսքերը Հոնկոնգ: Նահանգապետ Էդուարդ
Յուդը նախանշեց նոր միտում, ինչը հանգեցրեց Հոնկոնգի տնտեսական և արդյունաբերական
ոլորտների տեխնոլոգիական վերափոխմանը: Տեխնոլոգիական բարելավման անհրաժեշտությունն
ակնհայտ էր: Նահանգապետի պահանջով Համալսարանների և պոլիտեխնիկական ինստի
տուների դրամաշնորհների հանձնաժողովը ուսումնասիրեց երրորդ համալսարանի ստեղծման
իրագործելիությունը: Հանձնաժողովը տվեց դրական պատասխան` հաստատելով, որ այս
նոր հաստատությունում իրականացվող կրթությունը կենտրոնացած է լինելու գիտության,
տեխնոլոգիաների և կառավարման ոլորտների վրա, ինչպես նաև ունենալու է ասպիրանտուրա:
Հոնկոնգի Ժոկեյական (ձիավարժությունների) ակումբը, որը շահույթ չհետապնդող
կազմակերպություն է, դարձավ ՀԳՏՀ հիմնական ֆինանսավորողներից մեկը: Այն ստանձնեց
1.5 միլիարդ հոնկոնգյան դոլարի ներդրման պարտավորություն (192 միլիոն ԱՄՆ դոլար) մի
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նախագծում, որի ընդհանուր արժեքը, ներառյալ ինֆլյացիան, գնահատվում է 1.93 հոնկոնգյան
միլիարդ դոլար (247 միլիոն ԱՄՆ դոլար) (Ֆլահավին 1991):
ՀԳՏՀ-ը գործող մյուս համալսարաններից առանձնացավ իր ռազմավարական դիրքորոշմամբ:
Նպատակ ունենալով դառնալ առաջին հետազոտական համալսարանը երկրում` ՀԳՏՀ-ն
հավասար կարևորություն տվեց հետազոտություններին և ուսուցմանը:
ՀԳՏՀ-ի հիմնադրումը համընկավ Հոնկոնգի Հետազոտությունների դրամաշնորհների խորհրդի
(ՀԴԽ) ստեղծման հետ, որը տրամադրում է ֆինանսական միջոցներ Հոնկոնգի քոլեջներում և
համալսարաններում հետազոտական կարողություններն ամրապնդելու նպատակով (UGC 2000:11):
ՀԳՏՀ-ի հիմնադրումից հետո կառավարության կողմից կատարվող ֆինանսական հատկացումների
ծավալը մեծացավ: ՀԳՏՀ-ի արագընթաց զարգացմանը նպաստեց նաև այն, որ վերջինս
հիմնադրվեց բարձրագույն կրթության ոլորտ շրջանավարտների ընդունելության մակարդակի
կրկնապատկման մասին կառավարության 1989 թվականի նոյեմբերի որոշումից կարճ ժամանակ
անց:
Եվ, վերջապես, ՀԳՏՀ-ի հաջողության ամենակարևոր գործոնը համալսարանի աշխատակազմը
չինական սփյուռքի առաջատար և տաղանդավոր գիտնականներով համալրումն էր: Չայ Վեյ Վուն`
ՀԳՏՀ-ի առաջին նախագահը, ով մասնագիտությամբ ֆիզիկոս էր, Միացյալ Նահանգներում
գործող մի խոշոր հետազոտական համալսարանում որպես նախագահ էր աշխատել: Բացի
այդ՝ նա ընդգրկված էր Միացյալ Նահանգներում չինացի գիտահետազոտական ոլորտի
ներկայացուցիչների ընդարձակ ցանցում: Այս ցանցը առանցքային դեր ունեցավ միջազգային
մակարդակով հայտնի դասախոսական կազմ ձևավորելու գործում: Այս դասախոսական
կազմի ձևավորումը կարևոր խթան էր ՀԳՏՀ-ի զարգացման և միջազգային համբավի ձեռք
բերման համար: Բոլոր դասախոսներն ունեին դոկտորի աստիճաններ, որոնց 80 տոկոսը
այդ աստիճանները ստացել էին համաշխարհային լավագույն 24 բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում կամ աշխատել էին դրանցում: Հավանաբար սա եզակի օրինակ է և
հնարավոր չէ կրկնօրինակել, այնուհանդերձ, այն ցույց է տալիս, որ արդի ժամանակաշրջանում
հնարավոր է ստեղծել համաշխարհային մակարդակի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն
մեկ տասնամյակի ընթացքում՝ որոշակի նպաստող գործոնների առկայության պարագայում:
Անվիճելի է նաև այն, որ հնարավոր չէ հիմնել համաշխարհային մակարդակի բուհ վակումային
պայմաններում: ՀԳՏՀ-ն ընդգրկված է մի էկոհամակարգում, որտեղ այն հատկորոշեց իր նիշային
շուկան, սակայն դրա տեսլականը, ձգտումներն ու ազդեցությունը դուրս են գալիս Հոնկոնգի
սահմաններից:
ԱՂԲՅՈՒՐ` P. Altbach, J. Salmi “The Road to Academic Excellence”, 2011 (forthcoming); official web portal of HKUST; Times Higher Education World
University Rankings; Academic Ranking of World Universities
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ՆԵՐԴԻՐ 4-4: ՄԻԱՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՄԲ
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ (ՀՏԻ)
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ
Հնդկաստանի տեխնոլոգիական ինստիտուտները կարճ ժամանակահատվածում համաշխարհային
մակարդակի համալսարանների ստեղծման հաջողված օրինակներ են: Հնդկական կրթության
քլաստերի ձևավորման և զարգացման մեջ օտարերկրյա աջակցության ու միջազգային
համագործակցության կարևորությունն անհերքելի էր:
Ինչպես նշել է Հնդկաստանի կրթության նախարարության պետական պաշտոնյաներից մեկը.
«Բոլոր ՀՏԻ-ներն էլ ստացել են օտարերկրյա աջակցություն: Հետագայում ինստիտուտները
սկսեցին ինքնուրույն զարգանալ, սակայն դրանք արդեն ամուր հիմքերի վրա էին»:15
Հնդկաստանի թռիչքային առաջընթացը բարձրագույն կրթության բնագավառում ակնհայտ է:
Համաձայն միջազգային վարկանիշների` մի քանի ՀՏԻ-ներ ընդգրկված են համաշխարհային
մակարդակի լավագույն համալսարանների շարքում: ՀՏԻ-ները հատկապես մեծ ճանաչում են գտել
ճարտարագիտական ոլորտում բարձրակարգ շրջանավարտների շնորհիվ:
Հնդկաստանի կառավարությունը դեռևս Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գի
տակցել է երկրում համաշխարհային մակարդակով մրցունակ համալսարաններ ունենալու
անհրաժեշտությունը: Սկսած 1950-ական թվականներց` երկրի բոլոր միջոցները կենտրոնացվեցին
տեխնոլոգիական հինգ ինստիտուտների հիմնադրման վրա: Եվս տասը ՀՏԻ-ներ ստեղծվեցին
ավելի ուշ` 1990-ականներին, սակայն կրթական ոլորտի զարգացման գործում որոշիչ դերը ՀՏԻների առաջին ալիքինն էր:
Գրեթե բոլոր ՀՏԻ-ները հիմնադրվել են միջազգային զգալի աջակցության շնորհիվ, որն էլ
հնարավորություն ընձեռեց Հնդկաստանին կիրառել տեխնիկական կրթության ոլորտում համաշ
խարհային լավագույն փորձը:
Առաջին ՀՏԻ-ը հիմնադրվել է Ղարագպուրում` Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի
(ՄՏԻ) մոդելի հիման վրա: Համալսարանը հիմնվեց Հնդկաստանի անկախության հռչակումից
հետո՝ կառավարության կողմից և կոչված էր դառնալու ազգային նշանակության համալսարան`
որպես Հնդկաստանում ձևավորվող արդյունաբերության զարգացման խթան:
1950-ական թվականների վերջին կառավարությունը նախաձեռնեց երկրորդ ՀՏԻ-ի ստեղ
ծումը: Բոմբեյի տեխնոլոգիական ինստիտուտը հիմնադրվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ԽՍՀՄ-ի կա
ռավարության համագործակցության արդյունքում: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն համալսարանին սարքա
վորումն եր տրամադրեց և ֆինանսավորում հատկացրեց՝ խորհրդային մասնագետների կողմից
տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանավորությամբ ՀՏԻ պրոֆե
սորադասախոսական անձնակազմի շուրջ 30 անդամներ վերապատրաստում անցան խորհրդային
համալսարաններում և հետազոտական ինստիտուտներում: Ավելի ուշ` 1960-ականների կեսերին,
խորհրդային երկրների և Բոմբեյի ՀՏԻ-ի միջև համագործակցությունը նոր թափ ստացավ երկկողմ
համաձայնագրի հիման վրա:
Մադրասի ՀՏԻ-ն` երրորդ Տեխնոլոգիական ինստիտուտը, հիմնադրվել է 1959 թվականին:
Արևմտյան Գերմանիայի կառավարությունը ինստիտուտի հաստատման գործընթացում համա
կողմանի աջակցություն ցուցաբերեց՝ ներառյալ տեխնիկական, ակադեմիական և ֆինանսական
օգնությունը: Այս նախաձեռնությունը Գերմանիայի կողմից արտերկրում կրթության ոլորտի առ
այսօր իրականացրած խոշորագույն օժանդակության ծրագիրն է:
Կանպուրի ՀՏԻ-ի հիմնադրման և զարգացման գործընթացում ամերիկա-հնդկական համագոր
ծակցությունը ՀՏԻ-ների պատմության մեջ համարվում է ամենահաջողված օրինակներից մեկը:
Ճարտարագիտական կրթության ամերիկյան մասնագետների, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի և ՄՏԻ-ի համատեղ
ջանքերով իրականացվեց Հնդկաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի հետազոտություն և նոր
տեխնոլոգիական ինստիտուտ հիմնելու իրագործելիության ուսումնասիրություն: Կանպուրի ՀՏԻ-ի
նախագծի կառավարմանն ուղղված ամերիկա-հնդկական համագործակցությունը պաշտոնապես
ձևակերպվեց որպես Կանպուրի ամերիկա-հնդկական ծրագիր (ԿԱՀԾ): 1962-1972 թվականներն
15 University World News

93
ընկած ժամանակահատվածում ԿԱՀԾ-ը` ամերիկյան ինը առաջատար համալսարանների
կոնսորցիումը, Կանպուրի ՀՏԻ-ին զգալի տեխնիկական աջակցություն տրամադրեց: Ըստ ԿԱՀԾ-ի
համաձայնագրի` տեխնոլոգիական ինստիտուտի դասախոսական անձնակազմի մեծ թվով
անդամներ մասնակցեցին ամերիկյան կոնսորցիումի անդամակից տարբեր համալսարաններում
հատուկ դասընթացների և աշխատանքային վերապատրաստման (on-job training): Ծրագիրը նաև
ֆինանսավորեց մի շարք հնդիկ բարձրակարգ դասախոսների` ԱՄՆ-ից հայրենիք վերադառնալու
և Կանպուրի ՀՏԻ-ում աշխատելու համար: Ամերիկյան համագործակցության շրջանակներում
համալսարանին տրամադրվեցին ժամանակակից սարքավորումներ և գրադարանային նյութեր` 8
մլն ԱՄՆ դոլարի չափով:
1960 թվականի սկզբին Հնդկաստանն արդեն ուներ 4 ՀՏԻ-ներ` մեկական ՀՏԻ երկրի տարբեր
վարչական շրջաններում: Տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ համալսարան չկար միայն Հյու
սիսային շրջանում, որտեղ և շուտով հիմադրվեց Դելիի ՀՏԻ-ն: Ելնելով միջազգային համա
գործակցությունների հաջողված փորձից` օտարերկրյա աջակցությունը առանցքային կա
րևորություն ստացավ նաև հինգերորդ ՀՏԻ-ի ստեղծման գործընթացում: Այս հաստատության
հիմնադրման գործում նշանակալի աջակցություն ցուցաբերեցին Անգլիայի կառավարությունը և
Էդինբուրգի դուքսը:
ԱՂԲՅՈՒՐ` J. Salmi “The Challenge of Establishing World-Class Universities”, 2009; A. Mishra “Innovation universities need foreign help”, 2010; R. Levin
“The Rise of Asia’s Universities”, official web portals of IITs
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ՆԵՐԴԻՐ 4-5: ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Համաշխարհային մակարդակի համալսարանների վարկանշային աղյուսակներում, որպես կանոն,
լավագույն դիրքերը զբաղեցնում են հետազոտական համալսարանները: Այս հաստատությունները
մեծ թվով երկրներում զարգացման օրակարգի ուշադրության կենտրոնում են: Քանի որ նման
համալսարանները կարևոր դեր են խաղում ցանկացած երկրի ՀուՄ կատարողականի մեջ,
պետությունների աջակցությունն ու այդ համալսարաններին արտոնություններ տրամադրելը
ամենուր արագ տեմպերով ընդլայնվում է: Ներկայումս տնտեսության տեսանկյունից անհերքելի է
առնվազն մեկ բարձրակարգ հետազոտական համալսարան ունենալու անհրաժեշտության փաստը:
Հետազոտական համալսարանների առանցքային նշանակությունը հետազոտության և ուսուցման
համադրումն է: Ստորև առանձացվել են հետազոտական համալսարանների կրթական համակարգի
և ամբողջ տնտեսության վրա թողած մի շարք դրական արդյունքները՝
•
•
•
•
•

նորարարության և տեխնոլոգիական առաջընթացի խթանում,
կրթության ու ուսումնական գործընթացի գիտության հետ փոխկապակցում,
գիտության փոխկապակցում արդյունաբերության հետ,
այլ համալսարանների համար որպես կատարողականի չափելի ցուցիչ հանդիսանալը,
միջազգայնացման հնարավորություն:

Կարծիք կա, որ հետազոտական համալսարանի դասական մոդելը ծնունդ է առել գերմանական
համալսարաններից: Աշխարհում շատ կրթական համակարգեր փորձել են ընդօրինակել
հետազոտական համալսարանի հումբոլտյան հայտնի մոդելը (Վիլհելմ ֆոն Հումբոլտը
գերմանացի փիլիսոփա է, պետական գործիչ, դիվանագետ, ով հիմնադրել է Բեռլինի Հումբոլտի
համալսարանը): Իրականում բոլոր գոյություն ունեցող կրթական մոդելները ածանցվել են
չորս հիմնական մոդելներից` գերմանական, անգլիական, ֆրանսիական և ամերիկյան: Այս
համակարգերի ուժեղ կողմերից մեկն այն է, որ դրանք կենտրոնանում են տաղանդի վրա, որն էլ
բերում է տարբեր երկրների կախվածությանը տվյալ համակարգերից: Մի շարք եվրոպական
առաջատար հետազոտական կարողությունների տիրապետող կրթական համակարգեր երկար
ժամանակ կախված էին այդ եվրոպական հաստատությունների (Գերմանիայի և Ֆրանսիայի) հետ
կապերից և համագործակցությունից առաջատար հետազոտությունների բնագավառում:
Գերմանիայում հետազոտությունն ուսուցման հետ համատեղելու փորձը պաշտոնապես առաջին
անգամ ներմուծվել է 19-րդ դարի սկզբին:
Մինչ այդ հետազոտությունը առանձնացված էր ուսուցման և ուսումնառության գործընթացից: Հետա
զոտությունը դիտվում էր որպես անհատական և ազատ միջավայրում կատարված աշխատանք,
մինչդեռ ուսուցումը իր բնույթով հանրային էր (Ջ. Բեն-Դեվիդ, 1992): Գիտության և կրթության
«ամուսնությունը» սկիզբ է առել բարձրագույն կրթության այնպիսի ոլորտներից, ինչպիսիք են
փիլիսոփայությունը և բանասիրական գիտությունները: Փորձարարական գիտությունների շրջանակ
ներում կրթությունը լաբորատոր հետազոտություններով համալրելու քայլերն ավելի ուշ են ձեռնարկվել:
Գերմանիայում հետազոտության և ուսուցման ինտեգրման գործընթացը հիմնված է Հումբոլտի
համալսարանի մոդելի առանցքային դրույթների վրա՝
• ուսուցման և ուսումնառության ազատություն,
• ուսուցման և հետազոտության միասնություն,
• գիտության և կրթության միասնություն,
• «զուտ» գիտության գերակայությունը մասնագիտական վերապատրաստման նկատմամբ (Գ.
Էշ. Միտչել, 2006):
Կրթական գործընթացներում կատարված նշանակալից փոփոխությունների արդյունքում Գեր
մանիան մշակեց մի նոր, հետազոտության վրա հիմնված համակարգ, որը կարող էր տրա
մադրել ավելի շուտ ընդհանուր, քան մասնագիտացված կրթություն: Մասնագիտական դասըն
թացների ծառայությունների սեգմենտները համեմատաբար թույլ էին, սակայն գերմանական
համալսարանները իրենց դիրքավորեցին որպես հետազոտական ուսումնասիրությունների գերա
զանցության կենտրոններ:
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Անգլիան և Ֆրանսիան` եվրոպական երկու գերտերությունները, որոնք առաջնորդում էին
արդյունաբերականացման գործընթացը տարածաշրջանում, առճակատվեցին գերմանական համա
կարգի արագ զարգացման հետ` դրանից վերցնելով բազմաթիվ տարրեր: Գերմանական մոդելը
նշված երկու երկրներում տարբեր կերպ ընդունվեց և հանգեցրեց կրթական տարբեր համակարգերի
ձևավորման: Եվ չնայած հետազոտական համալսարանների համասեռ միջավայր ստեղծելուն
ուղղված ջանքերին` Անգլիայում կրթական համակարգը պահպանեց իր բազմազանությունը և
բաղկացած էր տարբեր կրթական հաստատություններից` սկսած բարձրակարգ համալսարաններից,
վերջացրած մասնագիտական վերապատրաստման հաստատություններով: Ուսուցման մեջ
հետազոտության ինտեգրման բարեփոխումները տարբեր աստիճանի ազդեցություն են թողել
ներկայիս հաստատությունների վրա: Այդ փոփոխություններին հարկադրաբար հետևելը այնքան
էլ լավ արդյունք չտվեց մասնավոր համալսարաններում, որոնք գերիշխող տեղ են զբաղեցնում
Անգլիայի բարձրագույն կրթության համակարգում: Ինտենսիվ հետազոտական գործունեությունն
իրականացվում էին հիմնականում երկու բարձրակարգ համալսարաններում` Օքսֆորդում և
Քեմբրիջում, ինչպես նաև մի շարք այլ բարձրագույն կրթական հաստատությունների առանձին
ֆակուլտետներում: Ուստի, հետազոտությունը և ուսուցումը միավորելու փորձը Անգլիայում այնպիսի
գերիշխող դեր չունեցավ, ինչպես Գերմանիայում: Հետազոտական բնագավառը շարունակեց
մնալ մասնատված. տարբեր գիտական ուղղություններով հետազոտական գործունեություններն
իրականացվում էին համալսարանական համակարգից դուրս` հատուկ հետազոտական խմբերում:
Ֆրանսիայում ուսուցման և հետազոտության ինտեգրման գործընթացը նույնիսկ շատ ավելի իներտ էր
և ոչ այնքան հաջողված: Հետազոտական միավորումները ձևավորվում էին համալսարաններից դուրս
և իբրև ինտեգրված հետազոտական հարթակ էին ծառայում բարձրագույն կրթական համակարգի
համար: Այս հատուկ միավորումները, որոնք հայտնի են որպես «մեծ դպրոցներ», ֆրանսիական
կրթական համակարգի հիերարխիայում զբաղեցնում են առաջնային դիրք: Ֆրանսիական կրթական
մոդելը առանձնահատուկ է եղել նաև շնորհիվ կառավարության կենտրոնական դերի և, հետևաբար,
կրթական համակարգում կենտրոնացման բարձր մակարդակի: Հենց այս գործոնն էլ պայմանավորում
է այլ երկրներում ֆրանսիական համակարգի ցածր հեղինակությունը:
Ամերիկյան կրթական մոդելը ձևավորվել է եվրոպական համալսարանների ազդեցության ներ
քո: Համակարգը ներառում էր գերմանական, ֆրանսիական և անգլիական մոդելի տարրեր,
որոնք յուրօրինակ ձևով համադրվելով` ծնունդ տվեցին մի նոր համաշխարհային կրթական
մոդելի: Համակարգի նորարարությունն այն էր, որ առանձնացվեցին բակալավրական և մագիստ
րատրական կրթությունը: Հետազոտությունները համակցվեցին միայն մագիստրական կրթության
հետ: Ամերիկյան բարձրագույն կրթության բազմաշերտ համակարգը, ներառելով տարբեր
կրթական նպատակների ծառայող բազմատեսակ ինստիտուտներ, հանգեցրեց բարձրագույն
կրթության մեջ ավելի լայն հասարակական շերտերի ներգրավման: Բազմաշերտ համակարգը
առաջարկում էր հնարավոր ուսուցման բազմաթիվ ձևեր: Ընդհանուր և մասնագիտական
կրթությունը մատչելի դարձավ տարբեր դասընթացների միջոցով` սկսած կարճաժամկետ
տեխնիկական դասընթացներից մինչև հետազոտական աշխատանքներ:
Ներկայումս բուհերի դասակարգումը՝ որպես հետազոտական համալսարաններ, որոշվում է
ըստ համալսարանների հետազոտական աշխատանքների քանակի: Կարնեգիի բուհերի դասա
կարգիչը հաշվարկում է Հետազոտական գործունեության ցուցիչ` համաձայն որի, ամերիկյան
համալսարանները դասակարգվում են տարբեր կատեգորիաների և ենթարկվում են տարբեր
կանոնակարգերի և ֆինանսավորման մեխանիզմների: Ներկայումս հետազոտական համալսարան
ները (շատ բարձր հետազոտական գործունեությամբ, բարձր հետազոտական գործունեությամբ և
ասպիրանտական հետազոտական համալսարաններ) կազմում են ամերիկյան բուհերի 6.4 տոկոսը
և ընդգրկում են ողջ բարձրագույն կրթության ուսանողների 28 տոկոսը:
ԱՂԲՅՈՒՐ` J. Ben-David, “Centers of learning: Britain, France, Germany, United States”, 1992; A. Mitchell “Bachelor of What, Master of Whom? The
Humboldt Myth and Historical Transformations of Higher Education in German-Speaking Europe and the US”, 2006; A. Cohen, C. Kisker “The Shaping
of American Higher Education”, 2010
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ՆԵՐԴԻՐ 4-6: ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (EXCELLENCE INITIATIVE)
Գերմանիայի բարձրագույն կրթական համակարգը, որը հայտնի էր հավասարապաշտության (էգա
լիտարության) չափազանց բարձր մակարդակով, այժմ գտնվում է բարեփոխումների գործընթացում`
ուղղված գերազանցության կենտրոնների միջոցով ոլորտի տարբերակմանը: Համալսարանների
շրջանում միանման որակի ապահովումը, որպես կանոն, Գերմանիայի բարձրագույն կրթական
համակարգի հիմնական առանձնահատկությունն է եղել: Նման մոտեցման հիմնական գաղափարն
այն էր, որ յուրաքանչյուր ուսանող պետք է նույն որակի կրթություն ստանալու հնարավորություն
ունենա` անկախ նրանից, թե որ համալսարանն է նա հաճախում: Տեսական էգալիտար մոտեցումը
հաճախ դժվար էր լինում գործնականում գործածել` ձախողելով համալսարանական համասեռ ոլորտ
ստեղծելու փորձերը: Ավելին` այդ մոտեցումը նաև խոչընդոտում էր արդյունավետ մրցակցային
դաշտի կայացմանը, որտեղ բուհերը պայքար կմղեին ուսանողներ ներգրավելու համար: Սրան
գումարվում էր այն, որ գրեթե բոլոր գերմանական համալսարանները պետական կառույցներ
էին: Դրանց դասախոսները համարվում էին պետական աշխատողներ, որոնք չունեին կրթական
ծառայության որակը բարձրացնելու բավականաչափ խթաններ:
Գերմանական բարձրագույն կրթության համակարգի որդեգրած էգալիտար մոտեցման մեկ այլ
հետևանք է գերմանական համալսարանների բացակայությունը աշխարհի համալսարանների
միջազգային վարկանշավորման աղյուսակների բարձր դիրքերից:
2004 թվականին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունը բարձրագույն
կրթության նոր քաղաքականության ծրագիր մշակեց, որը հիմնականում ուղղված էր համալսա
րաններում հետազոտությունների խթանմանը, երկրում համալսարանների դերի բարձրացմանը
և միջազգային ասպարեզում գերմանական համալսարանների մրցունակության բարձրացմանը:
Այս նոր քաղաքականության շրջանակներում կառավարությունը 2005 թվականից սկսեց իրա
գործել նոր մշակված Գերազանցության նախաձեռնությունը: Ծրագիրը ենթադրում է անցում
բարձրագույն կրթության նախկին էգալիտար համակարգից դեպի նոր համակարգ, որը հանգեց
նում է մի քանի գերազանցության կենտրոններում տաղանդների կենտրոնացման: Գերազան
ցության նախաձեռնությունը կոչված է բացահայտել «ճնշման կետերը» և դրանց վրա փոքրաթիվ
հաստատություններ կառուցել, որոնք հետագայում համաշխարհային մակարդակի համալսա
րաններ կդառնան: Գիտությունն ու տեխնոլոգիաները նոր կրթական քաղաքականության առաջ
նային կիզակետերն են:
Գերազանցության նախաձեռնության իրականացման համար 2006-2011 թվականներին սահ
մանված բյուջեն կազմում էր 1.9 միլիարդ եվրո: Ծրագրի շրջանակներում ևս 2.7 միլիարդ եվրո
տրամադրվելու է մինչև 2017 թվական:
Ծրագրի իրագործումը նախատեսվում է իրականացնել երեք մակարդակով: Ֆինանսական ռե
սուրսների արդյունավետ բաշխման համար ծրագրին մասնակից հաստատությունները խմբավորվել
են երեք առանձին դասակարգումների մեջ.
Մագիստրատուրաներ (graduate schools): Նախաձեռնությանը մասնակցում են 39 մագիստրական
հաստատություններ: Ակնկալվում է, որ վերջիններս կստեղծեն ժամանակակից հետազոտական
միջավայր իրենց համալսարաններում և ասպիրանտների համար դասընթացներ կանցկացնեն:
Գերազանցության քլաստերներ: Այս կատեգորիայում ընտրված 37 ինստիտուտները պետք է
ստեղծեն հետազոտական համալսարանների ցանցեր` համագործակցելով արդյունաբերական
և պետական կազմակերպությունների հետ: Ակնկալվում է, որ այս օղակների միջև գիտական
համագործակցության շնորհիվ կստեղծվեն հետազոտությունների կենտրոններ:
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Գերազանցության համալսարաններ: Գերազանցության նախաձեռնության առանցքային բաղադ
րիչներն են ընտրված ինը համալսարանները, որոնք հավակնում են դառնալ գերազանցության
կենտրոններ Գերմանիայի ողջ բարձրագույն կրթության համակարգում: Նման կարգավիճակ ունեցող
համալսարանները ֆինանսավորում են ստանում իրենց կողմից ներկայացված ինստիտուցիոնալ
ռազմավարության իրականացման համար, որը վերաբերում է այս համալսարաններում հետազոտու
թյունների խթանմանը և բարձրակարգ գիտնականների պատրաստմանը:
Չնայած որ գերազանցության նախաձեռնությունը բազմաթիվ բանավեճերի և քննարկումների
առարկա դարձավ, բայց և այնպես այժմ շատերը համաձայն են, որ ծրագիրը կրթության ոլորտում
արդեն իսկ դրական փոփոխություններ է գրանցել: Մեծագույն ակնկալիքը մրցակցային դաշտի
կայացումն է, որը կնպաստի գերմանական համալսարաններում բարձրագույն կրթության որակի
շարունակական բարելավմանը:
ԱՂԲՅՈՒՐ` A. Labi “Germany Pursues Excellence Over Egalitarianism” 2010; G. Krausch „Initiative for Excellence: a program for universities in Germany“;
B. Kehm, P. Pasternack “The German ‘Excellence Initiative’ and Its Role in Restructuring the National Higher Education Landscape”; R. Kuhn “Excellence
Initiative & Overhead:Shaking up the DFG “Research in Germany” web portal
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐ
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԱԼԻՔ` ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի պատմության մեջ կրթությունը կարևորագույն դեր է ունեցել ազգի քաղաքակրթման,
մշակույթի և ինքնության պահպանման գործում:
Հայաստանի կրթական ոլորտի պատմական զարգացման հիմնական փուլերը ներկայացված են
ստորև:
Հավելված պատկեր 1-1: Հայաստանի կրթական ոլորտի զարգացման ընդհանուր պատկերը

ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ` ՄԻՆՉև 300 ԹՎԱԿԱՆԸ
Սակավ պատմական գրառումները չեն ներկայացնում հին Հայաստանի կրթական համակարգի
ճշգրիտ պատկերը: Ամեն դեպքում, ըստ Մխիթարյան դպրոցի մտավորականներից մեկի
վկայության՝ գիտելիքները հիմնականում փոխանցվել են սերնդեսերունդ ընտանիքի ներսում
դաստիարակության, ինչպես նաև փոքրաթիվ ոչ պաշտոնական ռազմական վարժանքների
միջոցով: Այս համատեքստում հին Հայաստանում բացակայում էր ֆորմալ կամ հանրային
կրթությունը, ինչպիսին ունենք այսօր:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ` 300-390
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ
Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելը նշանակալի դեր ունեցավ Հայաստանի
կրթական ոլորտի ձևավորման և շարունակականության գործընթացում: Քրիստոնեության
արագընթաց տարածմանը զուգահեռ հայ հասարակության շրջանում կրթությունն ու գիտելիքների
փոխանցումը ֆորմալ բնույթ ստացան: Այդ ժամանակ կրթության նախնական նպատակը
կրոնական արժեքների և գիտելիքի տարածումն էր:
Կրթության այս դարաշրջանի գլխավոր անձինք էին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը և Տրդատ
Թագավորը:
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Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելուց հետո Տրդատ թագավորի անունից
արքայական գանձատնից ֆինանսավորվեց երեխաների և երիտասարդների կրթության ինտենսիվ
ծրագրի իրականացումը: Կրթության երկու հիմնական ուղղություններից էին ուսուցումը հունարենով
կամ արամեերենով: Արդյունքում, հասարակ մարդկանց շրջանում գիտելիքների և կրթության
մակարդակի աճն ակնհայտ էր:
Նույն ժամանակահատվածում հիմնադրվեց էլիտար թագավորական դպրոցը, որտեղ կրթություն
սկսեցին ստանալ թագավորը և թագաժառանգները:
Ի հավելումն էլիտար ուսումնական հաստատության հիմնադրման` այս ժամանակաշրջանի
հիմնական ալիքն առանձնանում է նաև կրթության ժողովրդականացմամբ և հասարակության
տարբեր շերտերում տարածմամբ: Եկեղեցին պատասխանատու էր կրթական ծրագրերի
բովանդակության համար, իսկ հիմնական դասագիրքն Աստվածաշունչն էր:
Չնայած որ Հայաստանի կրթության պատմության այս փուլն առանձնանում էր կրթական
համակարգի հիմքերի նշանակալի զարգացումներով, այնուհանդերձ, այն նաև լի էր որոշակի
անկայունություններով:
Ֆինանսավորումը Հայաստանի կրթության ոլորտի ամենախնդրահարույց հարցերից մեկն էր:
Կախված Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումներից` կրթությունը հաճախ չէր
ֆինանսավորվում արքայական գանձատան կողմից և սահմանափակվում էր միայն եկեղեցու սուղ
ֆինանսավորմամբ: Երկրորդ բացն այն էր, որ ուսուցումն օտար լեզուներով էր և ուսուցանողներն
օտարերկրացի ուսուցիչներ էին:
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մահից հետո կրթության ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումները
դանդաղեցին, բայց շուտով վերականգնվեցին մեկ այլ առաջնորդի` Ներսես Պարթևի կողմից:
Նրա գործունեության արդյունքում հիմնադրվեցին մեծ քանակությամբ դպրոցներ, մանկատներ և
վանքեր:

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾԱՂԿՄԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ`
390-440 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ
Հայոց լեզվով կրթության անկյունաքարը դրվեց 5-րդ դարում, երբ Մեսրոպ Մաշտոցը
ստեղծեց հայոց այբուբենը: Մինչ այս նշանավոր իրադարձությունը պետական ողջ կարևոր
հաղորդակցությունն իրականացվում էր օտար լեզուներով, ինչն էլ նպաստում էր օտար
մշակույթների արմատավորմանը Հայաստանում:
Հայոց գրերի ստեղծումը խթանեց ոչ միայն Հայաստանի կրթության, այլև տնտեսական և
մշակութային ոլորտների վերափոխումը: Գրերն արագորեն տարածվեցին և ուսուցանվեցին ողջ
երկրում: Լեզվի հետագա ավելի խորը զարգացմանը նպաստեց Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ
Մաշտոցի կողմից առաջնորդվող թարգմանությունների մեծ ալիքը: Թարգմանվեց Աստվածաշունչը,
եկեղեցու հայրերի գրվածքները ինչպես նաև հույն և հռոմեացի մտավորականների հայտնի
գործեր տարբեր բնագավառներից` պատմություն, փիլիսոփայություն, իրավագիտություն,
բարոյագիտություն և գրականություն:
Մեսրոպյան դարաշրջանը հայ գիտության և մշակույթի ոսկեդարն էր, որը խթանեց հայկական
պետականության զարգացումն ու հզորացրեց այն: Բացի այդ, Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից մշակվեց
նաև կրթության երկշերտ համակարգ` դրանում ինտեգրելով էլիտար և զանգվածային կրթության
տարրերը: Այս նախաձեռնությունների շրջանակներում մայրաքաղաքում ստեղծվեց կենտրոնական
դպրոց, որտեղ կրթություն էին ստանում թագավորական տոհմի սահմանափակ թվով ուսանողներ:
Զանգվածային կրթությունն իրականացվում էր տարրական դպրոցների լայն ցանցի միջոցով,
որտեղ ուսանողները ստանում էին հիմնարար գիտելիքներ և սովորում էին հայկական այբուբենը:

ՎԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ և ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ`
5-14-ՐԴ ԴԱՐԵՐ
Միջնադարում հայկական կրթության առաջընթացն ակնհայտ էր: Կրթական ծառայությունները,
հիմնականում, կենտրոնացած էին վանքերում, որոնք արագորեն տարածվում էին երկրի ողջ
տարածքում: Այս հաստատությունները կենսական նշանակություն ունեցան հայ մշակույթի
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պահպանման գործում` այդ ուղղությամբ մեծ ջանքեր գործադրելով, այդ թվում` մեծաթիվ ձեռագիր
մատյաններ ստեղծելով:
Հայկական ամենահայտնի վանական կենտրոնները թվագրվում են 7-րդ և 13-14-րդ դարերին:
Այս կենտրոնների կողմից ստեղծվող ձեռագիր մատյանները փայլում էին իրենց որակով և
առաջադիմական մոտեցումներով: Տվյալ կենտրոնները հաճախ համեմատվում էին հունական կամ
հռոմեական դպրոցների հետ: Հայաստանում առաջին համալսարանատիպ հաստատությունները
Գլաձորի և Տաթևի համալսարաններն էին: Այս համալսարանները հայտնի էին իրենց շատ
լավ մշակված ուսումնական պլաններով, որոնք կարելի էր համեմատել լավագույն եվրոպական
համալսարանների կողմից մշակված ուսումնական պլանների հետ:

ԱՆԿՈՒՄԻՑ ԴԵՊԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ` 14-19-ՐԴ ԴԱՐԵՐ
14-րդ դարի կեսից սկսած՝ Հայաստանի կրթության ոլորտի ծաղկման ժամանակաշրջանը շուտով
ավարտվեց քաղաքական լարվածությունների և դրանց հաջորդող օտարերկրյա տիրապետության
պայմանների պատճառով:
Հայաստանի ներսում ուսումնական գործունեության բացակայության պայմաններում ազգի
գիտական առաջընթացն ապահովվում էր մեծամասամբ Հայաստանից դուրս` հայկական
համայնքներում: Ազգային կրթության պահպանմանն ուղղված ջանքերի մեջ իրենց նպաստն են
ունեցել Սփյուռքի կենտրոնները` տարբեր վայրերում` Վենետիկում, Ժնևում, Ղրիմում և այլուր:
Մխիթարյան դպրոցը, որն առանձնանում էր հայոց լեզվի և պատմության բնագավառներում
որակյալ ուսուցման շեշտադրմամբ, այս ժամանակաշրջանում մեծ ազդեցություն է ունեցել
կրթության ոլորտում ազգային առանձնահատկության ձևավորման վրա:
19-րդ դարը նշանավորվեց Հայաստանի ներսում կրթության ոլորտի հայկական ավանդույթների
վերականգնման նախաձեռնություններով: Լազարյան ճեմարանը (Մոսկվա), Գևորգյան ճեմարանը
(Էջմիածին) և Ներսիսյան դպրոցը (Թբիլիսի) այն հաստատություններն էին, որոնք իրենց
առանցքային նպաստն ունեցան այս ժամանակաշրջանում կրթության վերածնման գործընթացում:
Այս հաստատությունների տրամադրած կրթությունը մեծ համբավ էր վայելում:
Երևանի պետական համալսարանը հիմնադրվել է 1919 թվականին` որպես նորաստեղծ Հայաս
տանի Հանրապետության առաջին բարձրագույն ուսումնական հաստատություն: Համալսարանի
հիմնադրումը ապշեցուցիչ փաստ է, եթե հաշվի առնենք այդ ժամանակ առկա մարտահրավերները:
Նոր ոտքի կանգնող երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատթարացել էր մի շարք լուրջ
աշխարհաքաղաքական զարգացումների արդյունքում: Մի քանի տարի առաջ զանգվածային
բնաջնջման էր ենթարկվել մոտ մեկ ու կես միլիոն հայ, մեկ միլիոն հայ էլ աքսորվել էր իր
պատմական հայրենիքից` Արևմտյան Հայաստանից` թուրքական կառավարության կողմից
Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին:
Համաճարակների, աղքատության, պատերազմների ու փախստականների խնդիրների պայման
ներում ազգային համալսարանի հիմնադրումը արտասովոր մի քայլ էր Հայաստանի նորաստեղծ
պետականության համար: Սփյուռքը առանցքային դեր ունեցավ համալսարանի համակարգի
ձևավորման գործում, քանի որ ծագումով հայ հանրահայտ մտավորականներ էին ստանձնել
Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման պատասխանատվությունը: Սկզբնական շրջա
նում հաստատությունը տրամադրում էր պատմության և տարբեր լեզուների մասնագիտությունների
գծով կրթություն և ուներ մոտ 260 ուսանող: Կարճ ժամանակ անց հաստատությունում ուսուցանվող
մասնագիտությունների ցանկն ընդլայնվեց, ստեղծվեցին մի շարք առանձին մասնագիտացված
ուսումնական հաստատություններ:
1920 թվականին Հայաստանի կառավարությունը նաև որոշում ստորագրեց Պետական բժշկական
համալսարանի ստեղծման մասին, որն սկսեց գործել մեկ տասնամյակ անց:
Հայաստանում արագորեն բարձրանում էր կրթվածության մակարդակը: Սակայն, բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունվողների քանակը դեռևս շատ սահմանափակ էր:
Այնուհանդերձ, այս վիճակը շուտով փոխվեց, քանի որ Հայաստանը մուտք գործեց զարգացման
միանգամայն նոր դարաշրջան խորհրդային համակարգի ներքո:
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ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱԼԻՔ` ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳԵՐԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Հայաստանի ներկայիս կրթական համակարգը, հիմնականում,
ժառանգած կենտրոնացված համակարգի արդյունք է:

Խորհրդային

Միությունից

Հայաստանում բարձրագույն կրթության համակարգում ներգրավվածության ամենամեծ ընդլայ
նումը գրանցվել է ԽՍՀՄ-ի կազմում գտնվելու տարիներին: Այս ժամանակահատվածում Հայաս
տանի բուհական համակարգի զարգացումն աննախադեպ էր: Այս զարգացումը ղեկավարվում
էր հստակ սահմանված և միասնականացված խորհրդային համակարգի կողմից: Խորհրդային
Միության երկրներից և Սփյուռքից Հայաստանի մտավորականների «ինտելեկտուալ ներհոսքի»
արդյունքում հանրապետություն ներմուծվեց համաշխարհային կրթական համակարգերի լավագույն
փորձը:
Չնայած այս առաջընթացին` անհրաժեշտ է ընդունել նաև հսկայական մարդկային կորուստը:
20-րդ դարի առաջին կեսին խորհրդային համակարգի մտավոր կարողությունները տուժեցին
զանգվածային քաղաքական բռնաճնշումներից: 1937-1939 թվականներին Ստալինյան բռնաճնշման
պատճառով խորհրդային մտավորականության զգալի մասը ենթարկվեց հետապնդումների,
կալանավորվեց և ոչնչացվեց:
Խորհրդային ժամանակաշրջանում կրթության ոլորտը կարգավորվում էր կենտրոնական ղեկավար
մարմնի կողմից: Որպես ինստիտուտ Հայաստանի կրթության ոլորտը խորհրդային կրթության
համակարգի մի կախյալ մասնիկն էր: Համակարգի ռազմավարությունը և գործունեությունը
խստորեն պլանավորվում և վերահսկվում էր Կրթության կոմիսարիատի կողմից: Ինչպես ինստի
տուցիոնալ հասարակության ցանկացած այլ բաղադրիչ, ոլորտը չէր կարգավորվում ազատ
շուկայական ուժերով. պահանջարկի և առաջարկի միջև հավասարակշռությունը քիչ թե շատ
սահմանվում էր միայն կենտրոնացված կարգավորման միջոցով:
Կրթությունը դիտարկվում էր որպես առաջնահերթ ոլորտ և բյուջեից կրթության համար կատարվող
զգալի հատկացումները ապահովում էին պետության միջամտության բարձր մակարդակը: 1980
թվականին պետական ընդհանուր ծախսերի մոտ մեկ հինգերորդը կրթության ոլորտի զար
գացմանն էր ուղղվել: Բարձրագույն կրթությանը բաժին էր ընկնում ընդհանուր պետական
ծախսերի մոտ 7%-ը: 1988 թվականին Հայաստանի ԽՍՀ-ում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից
հետո կրթության վրա կատարվող ծախսերի տեսակարար կշիռը կտրուկ անկում ապրեց: Ինչևէ,
նույնիսկ այս դժվար ժամանակաշրջանում կրթության ոլորտը չտուժեց ֆինանսավորման պակասից,
քանի որ պետական բյուջեի ծավալները նշանակալիորեն մեծանում էին: 1990 թվականին
բարձրագույն կրթության վրա կատարված պետական ծախսերը կազմում էին պետբյուջեի մոտ 4%-ը
և ՀՆԱ 1.5%-ը:
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Հավելված պատկեր 1-2: ՀԽՍՀ կրթության վրա կատարվող ծախսերը, % պետբյուջեից,
1980, 1985-1990

ԱՂԲՅՈՒՐ` «Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը 1990 թվականին» վիճակագրական տարեգիրք

Հավելված պատկեր 1-3: ՀԽՍՀ կրթության վրա կատարվող ծախսերը, % ՀՆԱ-ից

ԱՂԲՅՈՒՐ` «Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը 1990 թվականին» վիճակագրական տարեգիրք

Խորհրդային Հայաստանում կրթության ոլորտում պետական ֆինանսավորման մակարդակը
բավականին բարձր էր նույնիսկ առաջատար երկրների նույն ցուցանիշների համեմատ: Օրինակ`
ընդհուպ մինչև Խորհրդային Միության փլուզումը Հայաստանն ավելի շատ էր ծախսում կրթության
վրա (որպես ՀՆԱ տոկոս), քան ԱՄՆ-ն կամ Միացյալ Թագավորությունը:
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Հավելված պատկեր 1-4: Կրթության վրա պետական ծախսերը, % ՀՆԱ-ից, 1985, 1990

ԱՂԲՅՈՒՐ` «Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը 1990 թվականին» վիճակագրական տարեգիրք, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի
ազգային վիճակագրական ծառայություններ

Հայաստանի ԽՍՀ-ն նկատելի կատարողական և նշանակալի ձեռքբերումներ է գրանցել գիտու
թյան և կրթության ոլորտներում խորհրդային ժամանակաշրջանում: Այնպիսի չափորոշիչներով,
ինչպիսիք են կրթական ծառայությունների որակը և արտադրանքը, Հայաստանի ԽՍՀ-ն
լավագույններից էր խորհրդային հանրապետությունների մեջ:
1970-ականների սկզբին ուսանողների ընդունելության մակարդակով Հայաստանի ԽՍՀ-ն
գլխավորում էր ԽՍՀՄ հանրապետությունների ցանկը: Փաստորեն, այս ցուցանիշը գրեթե
կրկնապատկվել էր նախորդ տասնամյակի ընթացքում: Տարածաշրջանում կրթության քաղաքա
կանության ինտենսիվության մեծացման արդյունքում կտրուկ աճեցին ուսանողների ընդունելության
մակարդակները գրեթե բոլոր խորհրդային հանրապետություններում:
Հավելված պատկեր 1-5: Ուսանողների թվաքանակը յուրաքանչյուր երկրում տվյալ ազգային
խմբի 1000 բնակչի հաշվով, 1960, 1970

ԱՂԲՅՈՒՐ՝ «Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը 1990 թվականին» վիճակագրական տարեգիրք
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1970 թվականին Հայաստանի ԽՍՀ-ն խորհրդային տարածքում կրկին լավագույն երեք հան
րապետություններից մեկն էր ուսանողների ընդունելության մակարդակով (ազգային խմբի %) և
5-րդն էր 70-ականների վերջին: Որպես խորհրդային համակարգի մի մաս, Հայաստանը զգալի
նշանակալի գիտական կարողություններ զարգացրեց: Խորհրդային քաղաքականությամբ գի
տությանը և տեխնոլոգիաներին առաջնահերթություն էր տրվում: Ազգային հետազոտական
ինստիտուտների կատարելագործված համակարգի կողմից ստեղծվեց հետազոտությունների
հեռանկարային ենթակառուցվածք: Ստեղծվեցին արդյունավետ կապեր գիտության, արդյունաբե
րության և բարձրագույն կրթության միջև, որոնք պահպանվեցին համաշխարհային քաղաքական
գերտերության փակ տնտեսական և հետազոտությունների և մշակումների (ՀուՄ) համակարգերի
շրջանակներում:

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԱԼԻՔ` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ
Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր Հայաստանը անցել է սոցիալ-տնտեսական զարգացման
մի քանի փուլ, որոնց հիման վրա երկրի քաղաքական համատեքստը կարելի է դասակարգել մի
քանի ուղղությունների` գոյատևում, վերաբաշխում, սոցիալական և հակաճգնաժամային:
Անկախությունից հետո Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվեց մի շարք մարտահրավերների
առջև: Խորը տնտեսական ճգնաժամը զուգակցվեց անբարենպաստ աշխարհաքաղաքական
պայմաններով, տրանսպորտային ուղիների շրջափակմամբ և առևտրային կապերի կորստով:
Երկիրը գտնվում էր ծանր սոցիալական պայմաններում` արագորեն աճող գործազրկությամբ,
աղքատությամբ և հիպերինֆլյացիայով: Այս ժամանակահատվածում տնտեսական քաղաքակա
նությունն ուղղված էր անհետաձգելի խնդիրների լուծմանը և ուղղորդվում էր միայն կարճաժամկետ
հեռանկարով: Կրթությունը դեռևս բարեփոխումների ծրագրից դուրս էր: Գոյատևման ժամա
նակահատվածը տևեց մինչև 1990-ականների կեսերը:
Տնտեսական անկումը դադարելուց և վերականգնման նշանների ի հայտ գալուց հետո Հա
յաստանը սկսեց վերակազմակերպել և դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսության կառուցվածքը քա
ղաքականության վերաբաշխման համատեքստում: Այս ժամանակաշրջանին բնորոշ էր փոքր և
միջին ձեռնարկությունների զանգվածային սեփականաշնորհման ալիքը: Միջազգային ֆինան
սական հաստատությունների աջակցությամբ մակրոտնտեսական վիճակի կայունացումից հետո
կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրերը դարձան քաղաքականության մյուս թիրախային
բնագավառը: Միջնակարգ կրթությունը սկսեց հայտնվել քաղաքականության ուշադրության
կենտրոնում:
ՀՆԱ ակնկալվող աճը հող նախապատրաստեց երկրի զարգացման քաղաքականության նոր
սոցիալական համատեքստի համար: Սկսած 2000-ականների սկզբից` զարգացող տնտեսու
թյունը, եկամտի բարձրացող մակարդակները, օտարերկրյա աջակցությունը և մասնավոր տրանս
ֆերտները բարելավում էին երկրի սոցիալական վիճակը: Կառուցվածքային բարեփոխումները տա
րածվեցին նաև բարձրագույն կրթության համակարգի վրա:
Երկարաժամկետ քաղաքականության և նախաձեռնությունների իրականացմանն ուղղված
ջանքերը կրկին բախվեցին նոր տնտեսական անկմանը, որն այս անգամ սկիզբ էր առել
համաշխարհային ֆինանսական շուկաներից: Կառավարությունը կրկին ռեսուրսներն ուղղեց հա
կաճգնաժամային ծրագրերի իրականացմանը, առանց, այնուհանդերձ, ետ կանգնելու Հայաստանի
տնտեսության մրցունակության բարելավմանն ուղղված երկարաժամկետ հիմնարար ծրագրերից:
Տնտեսական կառուցվածքի կտրուկ փոփոխությունը բերեց աշխատուժի շուկայի վերակազմա
կերպման: Երկու տասնամյակում (սկսած 1989 թվականից) արդյունաբերության և շինարարության
ոլորտներում զբաղվածների տեսակարար կշիռը 41%-ից նվազեց 15%-ի: Համապատասխանաբար,
2008 թվականի դրությամբ արդյունաբերության և շինարարության ոլորտների շրջանավարտների
տեսակարար կշիռը կազմում է 6%, ինչը մոտ 40%-ով պակաս է 1989 թվականի ցուցանիշից:
Միևնույն ժամանակահատվածում աշխատուժի շուկայում գերակշռում է գյուղատնտեսության
ոլորտը:
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Հավելված պատկեր 1-6: Աշխատանքի շուկայի կառուցվածքը ՀԽՍՀ-ում և ՀՀ-ում,
աշխատողների տոկոսային բաշխվածությունը ըստ տնտեսական ճյուղերի, %

ԱՂԲՅՈՒՐ՝ «Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը 1990 թվականին» վիճակագրական տարեգիրք, ԱՎԾ

2008 թվականի դրությամբ մանկավարժությունը և տնտեսագիտությունը դարձել են ամենամեծ
պահանջարկը վայելող և զանգվածային մասնագիտությունները բուհերում, որոնց հաջորդում են
առողջապահությունը և իրավաբանությունը:
Հավելված պատկեր 1-7: Բուհերի շրջանավարտներն ըստ մասնագիտությունների, %
շրջանավարտների ընդհանուր թվից, 1989, 2008

ԱՂԲՅՈՒՐ՝ «Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը 1990 թվականին» վիճակագրական տարեգիրք, ԱՎԾ
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ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱԼԻՔ` ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆՔ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ և
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎՐԱ
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո տնտեսության բոլոր սոցիալ-տնտեսական ճյուղերն
անմիջապես հայտնվեցին խորը ճգնաժամային վիճակում: Կրթության ոլորտի առջև ծառացել
էին պետական ֆինանսավորման կտրուկ անկման, սոցիալական և ժողովրդագրական ծանր
պայմանների, ինչպես նաև ուսուցման և ընդհանուր առմամբ կրթական ենթակառուցվածքի որակի
անկման մարտահրավերներ:
Վերահաս մարտահրավերներին դիմակայելու համար Հայաստանը 1991 թվականին` անկախություն
հռչակելուց քիչ ժամանակ անց, թևակոխեց բարեփոխումների և զարգացումների վճռական փուլ:
Բարեփոխումների անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր կառավարման կենտրոնացված
համակարգի փլուզմամբ: Բացի այդ, անհրաժեշտ էին բարեփոխումներ համաշխարհային կրթական
գործընթացների համատեքստում:
Բարեփոխումները և ռազմավարական նախաձեռնություններն ընդգրկեցին կրթության բոլոր
ոլորտները` նախադպրոցական, տարրական, միջնակարգ, բարձրագույն, ինչպես նաև մասնա
գիտական:
Այնուամենայնիվ, կրթական բարեփոխումների իրականացման գործընթացը բավական ուշ
մեկնարկեց: Ավելին` դրանք չէին համապատասխանում տնտեսական բարեփոխումների ընդ
հանուր համատեքստին և համահունչ չէին երկրի տնտեսական ռազմավարությանը: Բարձրա
գույն կրթության ոլորտի բարեփոխումները հանրակրթության ոլորտում իրականացվող բարե
փոխումներից շատ ավելի ուշ մեկնարկեցին:

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումներն ունեին երկու հիմնական ուղղվածություն` կառուցվածք
և բովանդակություն: Ոլորտում նախաձեռնություններն իրականացվել են Համաշխարհային բանկի
երկու խոշոր` «Կրթության կառավարման և ֆինանսական կատարողականի բարեփոխումներ» և
«Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագրերի շրջանակներում:
Կառուցվածքային բարեփոխումների շրջանակներում իրականացվող երեք հիմնական նախա
ձեռնություններ հատկորոշվեցին. կրթական մարմիններին անկախ իրավական կարգավիճակի
շնորհումը, կառավարման և ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների ներդրումը և ղեկավարների
շրջանում կառավարման հմտությունների բարելավումը: Այս նախաձեռնությունների շրջանակներում
ստեղծվեցին դպրոցական խորհուրդներ դպրոցների գործունեությունը կառավարելու նպատակով:
Անցում կատարվեց դպրոցների ֆինանսավորման նոր համակարգի, ինչի արդյունքում դպրոցները
սկսեցին ֆինանսավորվել ըստ աշակերտների քանակի:
Բովանդակային բարեփոխումներից էր դպրոցական ուսումնական պլանների և դասագրքերի
բարելավումը: ՀԲ-ի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագիրն ունի չորս հիմնական
ուղղություն` թեստավորման և գնահատման նոր կենտրոնի ստեղծում, ուսումնական գործընթացում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ավելի մեծ հասանելիություն, ուսուցիչների վերապատրաստում
և կրթական համակարգի կառավարման կառուցվածքի և արդյունավետության բարելավում:
2004 թվականից ի վեր Հայաստանում հիմնվել է միջնակարգ կրթության նոր համակարգ: Անցում
կատարվեց կրթական նոր տասներկուամյա համակարգի (նախկին տասնամյա ուսուցման
համակարգի փոխարեն)` դպրոցական արդիականացված ծրագրով և ուսումնական նոր պլանով:
Արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Հայաստանում ստեղծվեցին առանձին «ավագ
դպրոցներ», որոնք սկսեցին գործել 2009 թվականից:
2007 թվականին որդեգրվեց գիտելիքների գնահատման նոր հայեցակարգ: Մշակվեց Ուսումնական
պլանների և գնահատման ազգային համակարգ և դրա շրջանակներում` Գիտելիքների գնա
հատման և թեստավորման կենտրոն (ԳԹԿ)` կրթության որակի գնահատման համակարգ մշակելու
նպատակով:
Նորաստեղծ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նպատակն էր ՏՀՏ-ի տարածումը
հայկական դպրոցներում: Այս ծրագրի շրջանակներում նշանակալի առաջընթաց է գրանցվել:
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Համակարգիչ/աշակերտ հարաբերակցությունը աճել է` 1/270-ից հասնելով 1/30-ի: Արագընթաց աճ
է գրանցել համացանցին միացած դպրոցների տեսակարար կշիռը` 0%-ից հասնելով 50%-ի:
Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը խթանող այլ նախաձեռնություններ են իրականացվել
Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնաճյուղերի կողմից երկրի տարբեր շրջաններում:
Բացի այդ` իրականացվել են նաև բարեփոխումներին ուղղված մի շարք նախաձեռնություններ
հատուկ, նախադպրոցական և տարրական մասնագիտական կրթության ոլորտում: Ընդունվել
և իրականացվել են նշված ուղղություններից յուրաքանչյուրը կարգավորող օրենքներ և այլ
օրենսդրական նախաձեռնություններ:
«McKinsey & Co.» ընկերության վերջերս հրապարակած աշխարհի դպրոցական համակարգերում
իրականացված բարեփոխումների գործընթացների մասին հետազոտության մեջ Հայաստանի
հանրակրթության համակարգը գնահատվել է «լավ» ըստ իր ընդհանուր կատարողականի:
Համաձայն նշված հետազոտության` Հայաստանը կարճ ժամանակահատվածում զգալի
1
առաջընթաց է գրանցել :

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2003 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված բարձրագույն կրթության ոլորտի
հիմնական ռազմավարական ուղղություններն էին`
•
•
•
•
•

համակարգի ներքին և արտաքին արդյունավետության բարձրացում,
աշխատուժի շուկայի հետ կապերի ընդլայնում,
հասանելիություն տարբեր սոցիալական խմբերի համար,
բարեփոխումներ կառավարման և պետական ֆինանսավորման ոլորտներում,
ինտեգրում եվրոպական բարձրագույն կրթական համակարգին:

Հայաստանում բարձրագույն կրթության նոր ժամանակաշրջանը զուգակցվում էր Բոլոնյան
գործընթացի շրջանակներում իրականացվող եվրոպական կրթական լայնածավալ բարեփո
խումներին համաչափ ինտեգրման գործընթացով: 2004 թվականին ընդունված ՀՀ բարձրագույն
և հետբուհական կրթության մասին օրենքը, հիմնականում, մշակվել է Բոլոնյան գործընթացի
պահանջների հիման վրա:
Հայաստանը Բոլոնյան գործընթացին անդամակցել է 2005 թվականին, իսկ հաջորդ տարի
կառավարության կողմից ընդունվել է այս ուղղությամբ աշխատանքների իրականացման պլա
նը: 2005 թվականից ի վեր Բոլոնյան գործընթացին հարող լայնածավալ աշխատանքներ են
իրականացվել մի շարք հատուկ այդ նպատակով գործող կազմակերպությունների, միջազ
գային դոնոր կազմակերպությունների, պետական մարմինների, ինչպես նաև եվրոպական
հաստատությունների միջոցով: Հայաստանում գործընթացի հիմնական կողմերն ու իրակա
նացնողներն են ՀՀ կառավարությունը, Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային
տեղեկատվության կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ), Թեմպուս կրթական ծրագիրը, Բաց հասարակության
ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամը և Կրթության ազգային ինստիտուտը:
Բուհական կրթության ոլորտում բարեփոխումներն իրականացվել են Բոլոնյան գործընթացի
բոլոր տասը ուղղություններով: Հայաստանը նշանակալի ձեռքբերումներ է ունեցել մի քանի
ուղղություններով, այդ թվում` համատեղելի աստիճանների համակարգի, եռաստիճան կրթա
կան համակարգի (բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա) վրա հիմնված կրթա
կան մոդելի և կրեդիտային համակարգի ներդրման առումով: Մի քանի միջազգային ծրագրերի
միջոցով ապահովվում է հայազգի ուսանողների հոսքը օտարերկրյա ուսումնական հաստա
տություններ և իրականացվում է նրանց փոխանակման ծրագրեր: Վերջերս իրականացված
խոշոր նախաձեռնություններից էր Հայաստանի կառավարության կողմից «Լույս» հիմնադրամի
ստեղծումը: Վերջինս բարձրագույն կրթության հիմնադրամ է, որն օգնում է հայազգի
ուսանողներին ուսանել աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարաններում:
Հայաստանում հիմնական բարեփոխումների իրականացման ժամանակագրությունը ամփոփ
կերպով ներկայացված է ստորև:
1
«Ինչպես են աշխարհի
«McKinsey&Company», 2010

զարգացած

դպրոցական

համակարգերը

շարունակում

էլ

ավելի

բարելավվել»,
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Հավելված աղյուսակ 1-1: Հայաստանում իրականացված հիմնական բարեփոխումների
ժամանակագրությունը
Տարրական և միջնակարգ կրթություն
1998

Փոխակերպման (տրանսֆորմացիոն) գործընթացի մեկնարկ

1998-2002

Հիմնական կառուցվածքային բարեփոխումներ
- անկախ իրավական կարգավիճակ ուսումնական հաստատությունների համար
- կառավարման և ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների ստեղծում
- ղեկավարների շրջանում կառավարման հմտությունների բարելավում

2003 ներկա

Բովանդակային բարեփոխումներ
- ազգային ուսումնական պլան և գնահատման համակարգ
- կրթական տեխնոլոգիաներ դպրոցներում
- ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում
- համակարգի կառավարում և արդյունավետություն

2006-2012

դպրոցական միջնակարգ կրթության նոր համակարգ (12 տարի)

2007

կրթության ոլորտի ռազմավարական հայեցակարգ 2008-2015

2010

կրթության ոլորտի ռազմավարական հայեցակարգ 2011-2015

2008-2015

նախադպրոցական կրթության ռազմավարական հայեցակարգ

Բարձրագույն կրթություն
Իրավական կառուցվածք
1991

վճարովի ուսուցման ներդրում

1991

ստեղծվեցին առաջին մասնավոր հաստատությունները

1999

Կրթության մասին օրենք

2000

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Լիցենզավորման և հավատարմագրման
ծառայություն

2001

Կրթության զարգացման 2001-2005թթ. ծրագիր

2003

Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն կրթության բարեփոխումների
ռազմավարություն

2001

ՀՀ օրենք շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպությունների մասին

2004

ՀՀ օրենք բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին
Միջկառավարական համաձայնագրերի շրջանակներում նոր բուհերի ստեղծում

1991

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

1999

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

2000

Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան

2001

Հայաստանում Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի Տեղեկատվական և
հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ինստիտուտ
Բոլոնյան գործընթաց

2005

Բոլոնյան գործընթացին անդամակցումը

2006

ՀՀ կառավարության որոշում Բոլոնյան գործընթացի միջոցառումների ցանկի մասին

2005/2006

Երկփուլ բարձրագույն կրթության համակարգ

2006-2007

Դիպլոմների եվրոպական նմուշի հավելվածի ներմուծում

2006

Տեղեկատվության կենտրոնների եվրոպական ցանցի (ENIC) Ակադեմիական փոխճանաչման և
շարժունության ազգային տեղեկատվության կենտրոնի (ԱՓՇԱՏԿ) ստեղծում

2007

Որակի ապահովման Հայաստանի ազգային կենտրոնի ստեղծում

109

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱԼԻՔ` ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Գլոբալիզացիան հսկայական ուժ է, որն ազդում է կյանքի բոլոր տնտեսական և սոցիալական
կողմերի վրա: Կրթության ոլորտը, իր հերթին, շատ իներտ է և դանդաղորեն է արձագանքում
տարբեր հասարակական ճնշումներին, այդ թվում` սոցիալ-ժողովրդագրական, տնտեսական
և քաղաքական: Զարգացող գլոբալ միջավայրը համաշխարհային «գիտելիքահենք հասարա
կություններից» պահանջում է ներմուծել և հարմարվել նոր իրականությանը:
Կրթության ոլորտում փոփոխությունների հիմնական շարժիչ ուժերը և միտումները ներկայացված
են ստորև:

• Տնտեսական գլոբալացում: Տնտեսական գլոբալացումը մի քանի հետևանք է
ունեցել Հայաստանի աշխատուժի շուկայի և բարձրագույն կրթության ոլորտի համար:
Բաց շուկաներում գործունեություն ծավալելով` տեղական ոլորտները հանկարծ հասկանում
են, որ մրցում են համաշխարհային ընկերությունների հետ: Շուկայի նոր կանոններն էլ,
իրենց հերթին, տեղական ընկերությունների շրջանում ձևավորում են նոր պահանջներ
աշխատուժի կրթության, գիտելիքների և հմտությունների նկատմամբ: Այս դինամիկայից
բացի, աշխատուժի մեծացած միջազգային շարժունության պայմաններում, տեղական
ընկերությունները հաճախ տուժում են ուղեղների արտահոսքից և ստիպված են մրցակցել
օտարերկրյա ընկերությունների հետ շնորհալի կադրեր գրավելու նպատակով:

• Տեղեկատվական

հեղափոխություն:
Գլոբալիզացման
դարաշրջանում
տեղեկատվությունը շատ արագ է տարածվում: Մոտավոր հաշվարկներով համաշխարհային
տեղեկատվության առկա ծավալը ամեն տարի կրկնապատկվում է: Ավելին, երկու
տասնամյակ հետո այս տեղեկատվության կրկնապատկման նշված ժամանակահատվածը
կարող է կրճատվել` հասնելով մի քանի շաբաթի: Աշխարհի տեղեկատվական
հեղափոխության արդյունքում համաշխարհային տեղեկատվությունը հասանելի դարձավ
նաև Հայաստանի համար: Տեղեկատվության այլընտրանքային աղբյուրներն ու ուղիները ոչ
միայն ավելի լավ են իրազեկում հասարակությանը արտաքին հնարավորությունների մասին,
այլ իրենց առկայությամբ առաջին անգամ լրջորեն հարցականի տակ են դնում խորհրդային
(իներցիայով նաև հետխորհրդային) դասավանդման գերիշխանությունը:

• Տեխնոլոգիաներ և նորարարություն: Կրթության բովանդակության տրամադրման

նոր հարթակների առաջացման արդյունքում ձևավորվեց պահանջարկ առաջանցիկ
տեխնոլոգիաների ստեղծման և սպառման համար անհրաժեշտ մասնագետների նոր
սերնդի նկատմամբ: Հայաստանում այս համաշխարհային միտումը խթանեց նոր մաս
նագիտացումների տարածումը, օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
• Զանգվածային

կրթություն: Անցումը էլիտարից զանգվածային կրթության
դարձավ կրթության ավանդական եվրոպական մոդելի և ԱՄՆ-ից ներթափանցող նոր
ազատականացված համակարգերի միջև առկա հիմնական տարբերությունը: Այս մեծ
հեղափոխության արդյունքում, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ընդլայն
վեցին և դրանց քանակն աճեց:

Մեկ տասնամյակի ընթացքում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունված
ուսանողների համաշխարհային միջին ցուցանիշը կայուն աճ գրանցեց` 18%-ից հասնելով մոտ 27%ի, այսինքն`բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվածների քանակը տարեկան
աճել է միջինը 4%-ով: Այս առաջընթացը նշանակալիորեն ավելի մեծ է տարրական և միջնակարգ
կրթության ոլորտների համեմատ, որոնք գրանցել են 0.8% և 1.3% միջին տարեկան աճ նույն
ժամանակահատվածում:
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Հավելված պատկեր 1-8: Բուհերում համախառն ներգրավվածությունը աշխարհում, %,
1999-2008

ԱՂԲՅՈՒՐ՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական տեղեկագիր (վերջին դիտարկումը` 2010թ., օգոստոս)

Բուհերի ներգրավվածության ամենամեծ մակարդակը գրանցվել է Հյուսիսային Ամերիկայում և
Եվրոպայում` կազմելով համապատասխան տարիքային խմբի բնակչության 70%-ը: Լատինական
Ամերիկան և Արևելյան Ասիան հանդիսանում են բարձրագույն կրթության ծառայությունների
զարգացող շուկաներ, որոնք գրանցել են աճի ամենազգալի տեմպերը բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ներգրավվածության մակարդակով` 80%, իսկ Սաբ-Սահարյան Աֆրիկայի
երկրներում այս մակարդակը բարձրացել է մոտ 60%-ով նույն տասմանյակի ընթացքում (19992008թթ.):
Հավելված պատկեր 1-9: Բուհերում ներգրավվածության մակարդակը և մակարդակի աճն
ըստ տարածաշրջանների, %, 2008

ԱՂԲՅՈՒՐ՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական տեղեկագիր (վերջին դիտարկումը` 2010թ., օգոստոս)

111
Բարձրագույն կրթության համակարգում ներգրավվածության մակարդակով Հայաստանը միջին
դիրք է զբաղեցնում համեմատվող երկրների շարքում: Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում սովորող ուսանողների քանակը հասնում է 3,500-ի` 100,000 բնակչի
հաշվով: Չնայած ներկայիս միջին մակարդակին` լավատեսության հիմք կա, քանի որ այս
ցուցանիշն արագորեն աճում է և արդեն իսկ գրանցել է 80% աճ 2000 թվականի համեմատությամբ:
Բարձրագույն կրթության համակարգում ներգրավվածության աճի մակարդակով առաջատարներ
են Ռումինիան և Իրանը: Համեմատվող երկրների շրջանում ներգրավվածության ամենաբարձր
մակարդակներն ունեն Ռուսաստանն ու Ուկրաինան, մինչդեռ Վրաստանի և Ադրբեջանի բուհական
ներգրավվածության մակարդակը բավականին ցածր է, իսկ աճի դինամիկան` դանդաղ:
Հավելված պատկեր 1-10: Բուհերում ներգրավվածության մակարդակը, %,
ամենաթարմ հասանելի տվյալներ

ԱՂԲՅՈՒՐ՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական տեղեկագիր (վերջին դիտարկումը` 2010թ., օգոստոս)

• Միջազգայնացում: Կրթության ոլորտի միջազգայնացումը խթանվում է հաստատու
թյունների, ուսանողների և ուսուցիչների շարժունությամբ: Մեկ այլ դրական նշան է
օտարերկրյա ուսումնական հաստատություններ ընդունվող ուսանողների քանակի աճի մեծ
տեմպերը: Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ միայն 1999-2007 թվականներն
ընկած ժամանակահատվածում միջազգային մակարդակով «շարժունակ» ուսանողների
ընդհանուր թիվն աճել է 65%-ով:
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Հավելված պատկեր 1-11: Միջազգային ուսանողների քանակն ամբողջ աշխարհում,
1999-2007

ԱՂԲՅՈՒՐ` ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական տեղեկագիր (վերջին դիտարկումը` 2010թ., օգոստոս)

Միջազգայնացման ժամանակաշրջանում կրթության արտահանումը մեծ նշանակություն է ձեռք
բերում ոչ թե միայն որպես երկրի առևտրային հաշվեկշռում գրառվող ցուցանիշ, այլև երկրի
գիտելիքների և նորարարության առումով:

• Ուսանողների փոփոխվող նկարագիր: Զարգացած տեխնոլոգիաների և ուսում

նառության նոր մեթոդների համատեքստում ստեղծվել են տարբեր հնարավորություն
ներ չափահասների ուսումնառության համար: Այսպիսով, մինչ զարգացող երկրներում
ուսանողների քանակի վերջին շրջանի աճը, հիմնականում, պայմանավորված է եղել
երիտասարդների մասնակցության աճով, զարգացած տնտեսություններում այս միտումը
ձևավորվել է ուսանողների ընդհանուր թվում տարեցների տեսակարար կշռի աճով:

• Կրթության այլընտրանքային մեթոդներ: Կրթության բաց համակարգի և
տարբեր էլեկտրոնային և ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների շնորհիվ հեռակա ուսուցման
մեթոդների առաջացման արդյունքում խթանվեց զանգվածային կրթությունը և ընդլայնվեց
կրթության հասանելիությունը: Բացի այդ` այս այլընտրանքային մեթոդներն ապահովեցին
հավաստագրված միջավայր ինքնուսուցման և շարունակական ուսումնառության համար:
Արդյունքում նաև նվազեցին կրթության ոլորտի ծախսերը և մեծ թափ ստացավ կրթական
գործընթացի միջազգայնացումը:

• Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթական գործընթացում: ՏՀՏ կիրա
ռումը դարձել է կրթության անբաժանելի մասը ոչ միայն որպես տեղեկատվության կառավարման
և հաղորդակցության, այլև մի շարք այլ բնագավառներում կիրառվող գործիք, ինչպիսիք են
պրեզենտացիոն տեխնոլոգիաները, գնահատման և քննական գործընթացները և այլն:

• Դիվերսիֆիկացիա: Նախորդ դարում բարձրագույն ուսումնական հաստատու

թյուններում ներգրավվածության մակարդակի աճը հիմք հանդիսացավ ոչ միայն հա
մակարգի ընդլայնման, այլև ուսումնական ծրագրերի ոլորտների ու բուհերի ձևաչափերի
տարբերակման համար: Բուհերն այլևս ավանդական միատարր հաստատություններ
չեն: Դրանք բազմատարր հաստատություններ են, որոնք բաժանված են նեղ մասնագի
տացումներ առաջարկող մեծ թվով քոլեջների ու ֆակուլտետների:

• Հեղափոխություն

որակի ապահովման համակարգերում: Արագորեն
մեծացող պետական և մասնավոր բյուջեները և կրթական ծառայությունների վրա
կատարվող ծախսերը ստիպում են բուհերին ավելի հաշվետու լինել իրենց կողմից
առաջարկվող ծառայությունների որակի համար:
Ընդհանուր առմամբ, համաշխարհային զարգացումները կրթության ոլորտում ավելի մեծ թափ են
ստանում և նոր միտումները ի հայտ են գալիս արագացված տեմպերով:
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