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ՆԱԽԱԲԱՆ
Ռիկարդո Հաուսման
Հարվարդի համալսարանի Միջազգային զարգացման կենտրոնի տնօրեն
Հարվարդի Քենեդի դպրոցի տնտեսական զարգացման պրոֆեսոր
2007 թվականին Համաշխարհային բանկն իր հերթական հրապարակում
ն երից մեկում Հայաստա
նը ներկայացրեց որպես «Կովկասյան վագր»: Այդուհանդերձ, Հայաստանի արագ աճող տնտեսու
թյունը հետագա տարիներին լուրջ վնասներ կրեց համաշխարհային ճգնաժամի պատճառով:
Ինչպես նշվել է սույն զեկույցում, 21-րդ դարի առաջին տարիներին Հայաստանի տնտեսական աճի
մեծ մասը պայմանավորված էր շինարարության և ոչ արտահանելի ոլորտների վերելքով: Սակայն
հայկական սփյուռքի կողմից դրամական փոխանցում
ն երի կտրուկ կրճատումը և դրան հաջորդող
2008 թվականի ճգնաժամն ավելացրեցին ճնշումը տնտեսության վրա` ստիպելով երկարաժամ
կ ետ
աճի ֆինանսավորման այլ եղանակներ փնտրել: Սա ակնհայտ դարձավ հատկապես համաշխար
հային ճգնաժամի ընթացքում, երբ երկիրը բախվեց տնտեսական անկման անխուսափելի խնդրին:
Համաձայն սույն զեկույցի՝ Հայաստանի՝ կայուն և համընդգրկուն աճ ապահովելու մարտահրա
վերները առնչվում են տնտեսության հիմքերի փոփոխությանը: Արագ և երկարաժամ
կ ետ աճի
հասնելու, միաժամանակ գործազրկության ցածր մակարդակ ունենալու և ուղեղների արտահոս
քը վերացնելու համար Հայաստանը պետք է կենտրոնանա իր տնտեսության ընդարձակման վրա`
ապրանքների և ծառայությունների արտահանմամբ այլ շուկաներ մտնելու միջոցով:
Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ փակ սահմաններն, անշուշտ, Հայաստանի` արտահանելի արդյու
նաբերական ոլորտների ընդլայնման հիմ
ն ական խոչընդոտներն են: Միևնույն ժամանակ, մինչև
քաղաքական խնդրին լուծում տալը ՏՏ և այլ ծառայությունների աճող ոլորտները կարող են ար
տասահմանյան շուկաներ մուտքի հնարավորություններ ստեղծել, քանի որ վերջիններիս համար
փոխադրման ծախսերը խնդիր չեն հանդիսանում:
Գլոբալիզացիայի շրջանում հայկական սփյուռքը Հայաստանի համար արժեքավոր ակտիվ է՝
օտարերկրյա շուկաների մուտքի տեսանկյունից: Վերջերս իրականացված հետազոտությունը
ցույց է տալիս, թե ինչպես են Սփյուռքի մեծ ցանցերը տնտեսական հնարավորություններ ստեղ
ծում զարգացող երկրների համար: Օրինակ, միգրանտները սովորաբար ստեղծում են ցանցեր` մի
ջազգային առևտուրն ու կապիտալի հոսքերը խթանելու համար: Նմանապես արտագաղթողները
մեծ դեր են խաղում այն գործընթացներում, որոնց միջոցով իրենց երկրները նոր ապրանքների
արտահանմանն ուղղված արդյունավետ գիտելիքներ են ձեռք բերում:
Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցի այս նոր հրապարակումը տրամադրում է կա
ռավարության, քաղաքականություն մշակողների, մասնավոր ոլորտի և ամբողջ հասարակության
միջև երկխոսության խթանման համար անհրաժեշտ ճշգրիտ վերլուծություն: Նմանատիպ երկխո
սությունը կարող է Հայաստանին հաջորդ տասնամյակի ընթացքում վերադարձնել կայուն և հա
մընդգրկուն աճի ուղու վրա:
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ
Աճի հրամայականը
Գործազրկությունը, աղքատությունն ու արտագաղթը այսօր Հայաստանի ամենալուրջ սոցիալա
կան մարտահրավերներն են: Այս պարագայում տնտեսության մրցունակության ցուցանիշ կարող է
համարվել տնտեսության՝ համեմատաբար բարձր վարձատրությամբ աշխատատեղերի ստեղծման
ու դրանց պահպանման կարողությունը: Արտադրողականությունը, որ սահմանում է ռեսուրսների
օգտագործման արդյունավետությունը, երկրի մրցունակության անկյունաքարն է: Արտադրողակա
նության աճը պետք է ուղեկցվի տնտեսական աճով, այլապես այն կարող է հանգեցնել զբաղվա
ծության կրճատման:
Մրցունակության քաղաքականության համատեքստում տնտեսության զարգացման թիրախային
վիճակը (այսուհետ՝ սահմանվում է որպես «տնտեսության թիրախային վիճակ» կամ ՏԹՎ) են
թադրում է հիմ
ն ական մրցակից երկրների արտադրողականության մակարդակի հետ ունեցած
ճեղքվածքի զգալի կրճատում և յուրաքանչյուր աշխատունակ անձի համար համապատասխան
վարձատրությամբ աշխատանքի առկայություն, որը կբացառի զուտ տնտեսական պատճառներից
բխող արտագաղթը:
ՀՆԱ աճի տեմպը շատ մեծ դերակատարում ունի. այսպես` եթե 7% միջին տարեկան աճի դեպքում
թիրախային վիճակին հնարավոր է հասնել 10 տարում, ապա ՀՆԱ 10% աճը նույն արդյունքնե
րը կարող է ապահովել մինչև 2016 թվականը: Հայաստանի տնտեսության ներկայիս աճի տեմպի
պարագայում՝ 3-4%, տնտեսությունը ՏԹՎ-ին կհասնի 2040 թվականին:

Հայաստանի ներդրում
ն երի աճի սահմանափակում
ն երը
Երկարաժամ
կ ետ հատվածում աճի բարձր տեմպեր ապահովելու Հայաստանի մարտահրավերը
վերաճում է բարձր արտադրողականությամբ կապիտալի մեջ մեծամասշտաբ ներդրում
ն եր ապա
հովելու մարտահրավերի: Սա պահանջում է ներդրում
ն երի աճի բոլոր առանցքային խոչընդոտ
ների առանձնացում և չեզոքացում: Այդպիսի սահմանափակում
ն երի վերլուծության համար մենք
կիրառել ենք լայն տարածում գտած «Աճի ախտորոշման» գործիքը, որը մշակվել և հրապարակ
վել է Հաուսմանի, Ռոդրիկի և Վելասկոյի կողմից: Ներկայացվող վերլուծական հենքը «նեղ տեղ»
հանդիսացող խոչընդոտները սահմանում է որպես «առանցքային սահմանափակում
ն եր» (binding
constraints) և դրանց առանձնացման համալիր մոտեցում է առաջարկում:
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարդկային կապիտալի զարգացման ցածր որակը Հայաստա
նի տնտեսության «առանցքային սահմանափակում
ն երից» է: Քանակական առումով Հայաստանը
կրթված մարդկանց պակաս չունի: Աշխատուժի հետ կապված խնդիրներն արմատապես կապված
են որակի հետ: Տնտեսության կողմից պահանջվող և ներկայիս կրթական համակարգի կողմից
փաստացի առաջարկվող աշխատուժի որակների միջև էական ճեղքվածք կա:
Չնայած նշանակալի թերություններին՝ ընդհանուր ենթակառուցվածքների զարգացման մակար
դակը առանցքային սահմանափակում
ն երի թվին չի պատկանում: Տրանսպորտային սահմանափա
կում
ն երը բացասական ազդեցություն ունեն Հայաստանի տնտեսության վրա, սակայն վերջինիս
ազդեցությունը դժվար է դասակարգել որպես աճի առանցքային սահմանափակում:
Միկրո ռիսկերի կառավարման մեջ կարգավորման ձախողում
ն երը առանցքային սահմանա
փակում է տնտեսության համար: Մրցակցության ոչ հավասար դաշտը Հայաստանում բիզնեսի
աճին և ձեռներեցությանը խոչընդոտող էական գործոն է: Ստվերային տնտեսությունը ստեղծում
է բազմաշերտ անբարենպաստ արտաքին ազդեցություններ և՛ ընկերությունների, և՛ երկրի մակար
դակներով:
Հայաստանի տնտեսական զարգացումը մուտք է գործել այնպիսի ժամանակահատված, որտեղ
արտահանումը հանդիսանում է հետագա աճի շարժիչ ուժը: Այդուհանդերձ, Հայաստանի արտա
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հանման կառուցվածքը բնութագրվում է ցածր կատարելագործվածությամբ: ՕՈՒՆ-ի ներգրավումը
տնտեսության մեջ նոր հնարավորությունների բացահայտման օրակարգի մի մասն է:

Հայաստանի զարգացման մարտահրավերները ֆինանսական համակարգում
Հայաստանում ֆինանսական խորության ցուցանիշը գրեթե վեց անգամ զիջում է համաշխար
հային միջին մակարդակին: Սա վկայում է այն մասին, որ, Հայաստանի ֆինանսական համակար
գի զարգացման ուղին անհամասեռ է: Հայաստանի ֆինանսական համակարգի անհամասեռու
թյունը պայմանավորված է բանկային ոլորտի ճնշող գերակշռությամբ:
Հայաստանում ներքին խնայողությունների մակարդակը բավականին ցածր է և հիմ
ն ականում
կարճաժամ
կ ետ բնույթ է կրում: «Երկար փողերի» պակասը առկա ներդրում
ն երը ուղղում է կար
ճաժամ
կ ետ ծրագրերին: Ակնկալվում է, որ կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը երկրում
կնպաստի խնայողությունների ժամ
կ ետայնության երկարացմանը: Այնուամենայնիվ, միայն կեն
սաթոշակային բարեփոխումը բավարար չէ ներքին խնայողությունների զգալի աճի համար:
Ֆինանսավորման տոկոսադրույքները զգալի ազդեցություն են ունեցել Հայաստանում ներդրու
մային դինամիկայի վրա, սակայն, այս կապը խզվել է ֆինանսական ճգնաժամի ընթաց
քում: Հայաստանում պարտքային ֆինանսավորման ծախսն արտացոլվում է միայն վարկերի
տոկոսադրույքներով: Վերջինս ֆինանսավորման ծախսի վերաբերյալ ոչ ամբողջական պատկեր
է տալիս, քանի որ այլընտրանքային ֆինանսական գործիքների առկայությունը խիստ սահմանա
փակ է:
Աճի հիմ
ն ական խոչընդոտը ֆինանսական համակարգի միակողմանիությունն է: Վերջինս թույլ չի
տալիս ունենալ տնտեսության տարբեր հատվածների կարիքներին հարմարեցված բազմատեսակ
գործիքներ:

Աճի առանցքային սահմանափակում
ն երի վերացումը
Սահմանափակում
ն երի միջև առաջնահերթություններ սահմանելը և ընտրված առանցքային
սահմանափակում
ն երի վերացման վրա կենտրոնանալը թույլ կտա գործ ունենալ փոքրաթիվ
խնդիրների հետ: Հազարավոր խնդիրների վրա ջանքեր թափելու փոխարեն` փոփոխություն
ներ իրականացնելու օրակարգը պետք է կենտրոնացած լինի մասնավոր ոլորտի զարգացմանն
ուղղված փոքրաթիվ առաջնային կարիքների վրա:
ՀՄԶ-ն առանձնացրել է չորս հիմ
նական ոլորտները, որոնք այսօր խոչընդոտում են աճը՝ սահ
մանափակելով տնտեսությունում ավելի արտադրողական և խոշորամասշտաբ ներդրում
ն երը: Թե՛
պետական, թե՛ մասնավոր ոլորտների փոփոխությունների օրակարգն ընդգրկում է քաղաքակա
նությունների հետևյալ չորս խոշոր ուղղությունները:
Աճի սահմանափակում
ն երի վերացման օրակարգ
Անկատար մրցակցային
միջավայր

Հնարավորությունների Մարդկային կապիտալի ոչ
բացահայտման պակաս
բավարար որակ

Միաչափ ֆինանսական
համակարգ

Պետություն-մասնավոր հատված փոփոխությունների օրակարգը

Գործունեության արդար
դաշտի ստեղծումը

Արդյունաբերական
քաղաքականությունը

Կրթության մեջ խոշոր
ներդրումները

Ֆինանսական համակարգի
զարգացումը
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Հավասար և թափանցիկ միջավայրի ստեղծման համար հնարավոր ռազմավարական ուղղու
թյուններն են «միաժամանակյա մոտեցում
ն երը» և «փուլային մոտեցում
ն երը»: Միաժամանակյա
մոտեցումը կարող է կիրառվել համակողմանի մեկանգամյա վարչական բարելավման կամ հաջոր
դական միջամտությունների տեսքով: Փուլային մոտեցումը դիտարկում է երկու հնարավոր ուղղու
թյուն՝ ոլորտ առ ոլորտ մոտեցում կամ այլընտրանքային ոլորտի ստեղծման մոտեցում:
Նոր արդյունաբերական քաղաքականությունը նախաձեռնում է նոր հնարավորությունների բա
ցահայտման գործընթացներ՝ ներգրավելով մասնավոր և պետական ոլորտի առանցքային շա
հառուներին: Մասնավոր-պետական հատված համագործակցության հարթակները կհանգեցնեն
միասնական տեսլականի, ռազմավարության և համաձայնեցված գործողությունների ձևավորմա
նը: Քաղաքականության նպատակն է ավելացնել ներկայիս կարողությունները միջնաժամ
կ ետ
հատվածում (Հորիզոն 1 և 2 ոլորտներ) և խթանել բարձր ավելացված արժեք ունեցող կարևորա
գույն ոլորտների աճի ներուժը երկարաժամ
կ ետում (Հորիզոն 3):
Բարձրագույն կրթության վերափոխումը ենթադրում է արմատապես նոր մոտեցում, որի դեպ
քում կրթությունը կդառնա ազգային գաղափար և մրցակցային առավելության անկյունա
քար: Անհրաժեշտ է ստեղծել առաջատար հաստատությունների սեգմենտ, որի դերը մնացած
զանգվածային սեգմենտների համար լավագույն միջազգային բովանդակությունը «թարգմանելն»
է: Ռազմավարության իրականացումը երկու հնարավոր ուղիներով կարող է ընթանալ. (1) տար
բերակված մոտեցում, որը կենտրոնացնում է միջամտությունները փոքրաթիվ գերազանցության
կենտրոնների ստեղծման և ամբողջ համակարգով մեկ արդյունքների տարածման մեջ, և (2)
չտարբերակված մոտեցում, որը ենթադրում է ավելի համաչափ զարգացում կրթական տարածքի
բոլոր հատվածներում:
Հայաստանի տնտեսական աճի համար չափազանց կարևոր է առողջ բազմաչափ ֆինանսական
համակարգը, որը կառաջարկի կարճաժամ
կ ետ և երկարաժամ
կ ետ, պարտքային, բաժնեմաս
նակցային և քվազիբաժնեմասնակցային գործիքների ընտրանի: Նմանատիպ ֆինանսական հա
մակարգի ստեղծման ռազմավարական տարբերակներն են.
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-

Պարտքով գերբեռնված հատվածի պարտքի մակարդակի կրճատում կապիտալի շուկանե
րի, բաժնեմասնակցային (equity) և քվազիբաժնեմասնակցային (quasi-equity) գործիքների
զարգացման միջոցով,

-

Բարձր ռիսկային ընկերությունների համար մշակված ֆինանսավորման մեխանիզմ
ն երի
մշակում կառավարության/դոնորների երաշխիքով ֆինանսավորման սխեմաների ընդլայն
ման, նորարարության ֆինանսավորման, «հրեշտակ-ներդրողների» ակումբների ստեղծ
ման միջոցով,

-

Կառավարման համակարգերի բարելավում որակի և գերազանցության ստանդարտների,
մասսայական վերապատրաստում
ն երի և բիզնես աջակցության մեխանիզմ
ն երի միջոցով:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Զեկույցի հրապարակումը համընկնում է այնպիսի ժամանակահատվածի հետ, երբ տնտեսական
աճի յուրաքանչյուր տոկոսային կետը կրիտիկական նշանակություն ունի Հայաստանի համար:
Ազգային օրակարգի առաջնային խնդիրն է դառնում կայուն և երկարատև աճի ուղիների որոնու
մը: Սուր կարիքի ճնշման տակ կարճաժամ
կ ետ արդյունքների վրա կենտրոնացումը և ավանդա
կան ֆիսկալ ու դրամավարկային գործիքների միջոցով տնտեսական ակտիվության ժամանակա
վոր խթանումը գայթակղություն է դառնում: Մենք պետք է խուսափենք այս ծուղակից և փոխարե
նը հասկանանք աճը խոչընդոտող հիմ
ն արար գործոնները: Սա պահանջում է մեր տնտեսական
համակարգի կառուցվածքային բնութագրիչների վերհանմանն ուղղված հետևողական մտավոր
ջանքեր և աճի հրամայականի համատեքստում դրանց դիտարկում: Այս զեկույցը նմանատիպ
մտավոր ջանքերի մաս է կազմում:
Առաջին հերթին, զեկույցը չափում է աճի տարբեր սցենարների ազդեցությունները սոցիալտնտեսական և ժողովրդագրական գործոնների վրա: Տնտեսության կարևորագույն մարտահրա
վերն է դառնում արտադրողականության աճի հետևանքով կառուցվածքային փոփոխությունների
ապահովումը և ոլորտների միջև աշխատուժի շարժի ապահովումը՝ զբաղվածության մակարդա
կը պահպանելու համար: Երկրորդ հերթին, զեկույցն օգտագործում է աճի ախտորոշման գործի
քակազմ՝ երկարաժամ
կ ետ աճը զսպող սահմանափակում
ն երը բացահայտելու համար: Վերջինս
իրենից ներկայացնում է ներդրումային ակտիվության և ֆինանսավորման այլընտրանքների վրա
ազդող բազմակի գործոնների խորքային վերլուծություն: Վերլուծությունը վեր է հանել աճի չորս
առանցքային սահմանափակում
ն եր: Սրանք այն ուղղություններն են, որոնց անհրաժեշտ է ուղ
ղել հետևողական և զանգվածային միջամտություններ, տնտեսության աճի ներուժը գործարկելու
համար: Երրորդ հերթին, զեկույցը ռազմավարական ընտրություններ է առաջարկում՝ այս չորս
առանցքային սահմանափակում
ն երը հասցեագրելու և վերացնելու ուղղությամբ: Հավատարիմ
մնալով Հայաստանի մրցունակության զեկույցի ձևաչափին՝ մենք չենք ներկայացնում քաղաքա
կանության առաջարկություններ, այլ առաջարկում ենք ռազմավարական ուղղություններ, որոնք
շեշտադրում են հանրային և մասնավոր ոլորտներում կայացվելիք կրիտիկական որոշում
ն երը:
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ԳԼՈՒԽ 1. ԱՃԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ
Մրցունակ դառնալու համար Հայաստանը տևական ժամանակահատված պետք է
բարձր տնտեսական աճ ապահովի:
 ործազրկությունը, աղքատությունն ու արտագաղթը այսօր Հայաստանի ամենալուրջ սոցիալական
Գ
մարտահրավերներն են: Այս պարագայում տնտեսության մրցունակության ցուցանիշ կարող է հա
մարվել տնտեսության՝ համեմատաբար բարձր վարձատրությամբ աշխատատեղերի ստեղծման ու
դրանց պահպանման կարողությունը: Արտադրողականությունը, որ սահմանում է ռեսուրսների օգ
տագործման արդյունավետությունը, երկրի մրցունակության անկյունաքարն է1: Մրցունակությունը
խթանող արտադրողականությունը ոչ միայն ներկա պահին զբաղվածների, այլև՝ տնտեսության մեջ
յուրաքանչյուր աշխատունակ անձի արտադրողականությունն է: Արտադրողականության աճը պետք
է ուղեկցվի տնտեսական աճով, այլապես այն կարող է հանգեցնել զբաղվածության կրճատման:
Ուստի, մրցունակության մարտահրավերն ունի երկու բաղկացուցիչ՝ արտադրողականության մար
տահրավեր և աշխատատեղերի ստեղծման մարտահրավեր: Այս երկու խնդիրները միաժամանակ
հասցեագրելու միայն մեկ ընդհանրական լուծում կա, այն է՝ կայուն և տևական տնտեսական աճը:
Մրցունակության կարևորագույն, օրակարգային խնդիրներից է արտադրողականության շարժիչ
ուժերն առանձնացնելը և արտադրողականության աճին ուղղված ռազմավարություններ մշակե
լը: Միևնույն ժամանակ արտադրողականությունը մրցունակության քաղաքականության կողմերից
մեկն է միայն, քանի որ այլ հավասար պայմանների դեպքում արտադրողականության աճը կարող
է նպաստել նաև զբաղվածության կրճատմանը:
Այսպիսով, Հայաստանում տնտեսական քաղաքականության մշակման առանցքային թեման ար
տադրողականության և զբաղվածության միջև հավասարակշռության պահպանումն է, ինչպես
նաև, աշխատանքի աճող արտադրողականության և նոր աշխատատեղերի ստեղծման պարագա
յում, տնտեսության արագ արձագանքի ապահովումը: Վերջիններս Հայաստանում տնտեսական
աճի և մրցունակության գլխավոր մարտահրավերներն են:
Գծապատկեր 1-1: Ուսում
ն ասիրության շրջանակները

Արտադրողականության
մարտահրավեր

Աշխատատեղերի
ստեղծման
մարտահրավեր

Կայուն բարձր տնտեսական աճի
մարտահրավեր

Կառուցվածքային փոփոխությունների
մարտահրավեր

Միկրոմիջավայրի գործոններ

Մակրոմիջավայրի գործոններ

Մրցունակության մարտահրավերներ

ՀՆԱ աճի մակարդակը չափազանց բարձր դերակատարում ունի. տարեկան աճի տեմ
պի նույնիսկ 0.1% փոփոխությունը կարող է մեկ տարով հետաձգել նպատակային ցու
ցանիշների ապահովումը:
Մրցունակության քաղաքականությունը պետք է նպատակադրի այնպիսի տնտեսական վիճակ,
որը ենթադրում է հիմ
ն ական մրցակից երկրների արտադրողականության մակարդակի հետ ունե
1 Porter M. E., 1990. “The Competitive Advantage of Nations”
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ցած ճեղքվածքի զգալի կրճատում և յուրաքանչյուր աշխատունակ անձի համար համապատաս
խան վարձատրությամբ աշխատանքի առկայություն, որը կբացառի զուտ տնտեսական պատ
ճառներից բխող արտագաղթը: 2013-14թթ. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցի
շրջանակներում զարգացման այս մակարդակը սահմանվում է որպես Տնտեսության թիրախային
վիճակ (ՏԹՎ): ՏԹՎ մոդելն օգտագործում է ժողովրդագրական և տնտեսական արժեքների ցու
ցանիշները և դրանց հիման վրա մոդելավորում թիրախային աճի տեմպերը: Արդյունքում ստաց
ված տնտեսության աճի տեմպը արտադրողականության և գործազրկության ցանկալի կամ թիրա
խային մակարդակներին հասնելու համար պահանջվող աճի նվազագույն մակարդակն է:
ՏԹՎ մոդելի ելակետային սցենարում գործազրկության մակարդակի և արտադրողականության
միջին տարեկան աճի տեմպի թիրախային ցուցանիշները ենթադրվել են համապատասխանաբար
6% և 5%: Որպես նոր միջանկյալ ցուցանիշ է ներմուծվում և սահմանվում «զուտ միգրացիայի նե
րուժը», որն իրենից ներկայացնում է միայն տնտեսական գործոններով պայմանավորված միգրա
ցիայի զուտ հոսքերը: Ենթադրվում է, որ միգրացիայի տնտեսական գործոններից են բարեկեցու
թյան մակարդակը և գործազրկությունը2: Տնտեսության թիրախային վիճակում զուտ միգրացիայի
ներուժը պետք է հավասար լինի զրոյի: Ելնելով այս հիմ
ն ական ենթադրություններից՝ մոդելը հաշ
վարկում է Տնտեսության թիրախային վիճակին հասնելու ժամանակահատվածը` կախված տնտե
սական աճի տեմպից:
Ստորև ներկայացված գծապատկերն արտացոլում է ՏԹՎ մոդելի տրամաբանությունն ու առանց
քային ուղերձը: Եթե տնտեսությունն աճի տարեկան 9.6% տեմպով, ապա այն արդեն 2016 թվակա
նին կարող է հասնել թիրախային վիճակին, որը ենթադրում է 6% գործազրկության մակարդակ և 0%
զուտ միգրացիայի ներուժ: Հայաստանի տնտեսության ներկայիս աճի տեմպի պարագայում՝ 3-4%,
տնտեսությունը ՏԹՎ-ին կհասնի 2040 թվականին: ՀՆԱ աճի տեմպը շատ մեծ դերակատարում
ունի. այսպես` եթե 7% միջին տարեկան աճի դեպքում թիրախային վիճակին հնարավոր է հասնել 10
տարում, ապա ՀՆԱ 10% աճը նույն արդյունքները կարող է ապահովել արդեն 2016 թվականին: Ավե
լին, աճի տեմպի նույնիսկ 0.1% փոփոխությունը կարող է մեկ տարով կրճատել ՏԹՎ-ին հասնելու
համար պահանջվող ժամանակահատվածը:
ՏԹՎ-ին հասնելու ժամանակահատվածը երկարաձգելու գինը միգրացիայի հավել յալ հոսքն ու
ժողովրդագրական վիճակի վատթարացումն է, ինչը վտանգում է հետագա տնտեսական զարգա
ցումն ու սրում ազգային անվտանգության հիմ
ն ահարցերը:

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ, ըստ
գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

ՀՆԱ միջին տարեկան աճի տեմպը
սկսած 2013թ., %

Գծապատկեր 1-2: ՏԹՎ մոդելի արդյունքները

ՏԹՎ-ին հասնելու տարին

Աղբյուր՝ EV վերլուծություն
2 Այսուհետ սույն զեկույցում ներկայացված միգրացիայի մոդելավորված ցուցանիշը վերաբերում է միայն տնտեսական
գործոններով պայմանավորված արտագաղթի հոսքերին` ներառյալ բարեկեցության ցածր և գործազրկության բարձր
մակարդակները: Իրականում Հայաստանում արտագաղթի պատճառները տարաբնույթ են և ներառում են այնպիսի
ոչ տնտեսական գործոններ, ինչպիսիք են սոցիալական արդարությունը, աշխարհաքաղաքական ռիսկերը և այլն:

11

Ժողովրդագրությունն ու աշխատանքի արտադրողականությունը տնտեսական աճը
պայմանավորող կարևորագույն գործոններից են:
Ստորև ներկայացված գծապատկերն ամփոփում է ՏԹՎ մոդելի տրամաբանությունն, ինչպես նաև
մուտքային և ելքային ցուցանիշների փոխհարաբերությունները: Տնտեսական աճի ներուժը մոդե
լավորված է որպես ելքային ցուցիչ` հիմնվելով ժողովրդագրական ցուցանիշների և աշխատանքի
արտադրողականության վրա:
Գծապատկեր 1-3: ՏԹՎ մոդելի տրամաբանությունը
Բնակչության
բնական աճը

Զուտ միգրացիայի
ներուժ
Աշխատանքային տարիքի

Ամբողջ բնակչությունը բնակչության մասնաբաժինը
ամբողջ բնակչության մեջ

Աշխատանքային
տարիքի բնակչությունը

Տնտեսական ակտի
վության մակարդակ

Տնտեսապես ակտիվ
բնակչությունը

Գործազրկության
մակարդակ

Զբաղվածների
թվաքանակը

Մուտքային ցուցանիշներ
Ելքային ցուցանիշներ

Արտադրողականության
մակարդակ

ՀՆԱ իրական աճի
տեմպը

Բնական աճի վատթարացող ցուցանիշներն ընդգծում են միգրացիոն հոսքերի աճող
կարևորությունը Հայաստանի աշխատաշուկայում:
Բնակչության աճը
Հայաստանի բնակչության պատմական և կանխատեսվող տվյալները ճշգրտված են միգրացիայի
գնահատված մակարդակով: Որպես հետևանք` բնակչության ընդհանուր թվաքանակի փոփոխու
թյունն արտացոլում է ինչպես բնակչության բնական աճը, այնպես էլ երկրից արտագաղթողների և
ներգաղթողների հոսքերը:
Բնական աճը
Բնական աճի վերաբերյալ ենթադրությունները հիմնված են ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական
հարցերով ստորաբաժանման կանխատեսում
ն երի վրա3: Հինգ տարի ժամանակահատվածով ար
ված կանխատեսում
ն երի հիման վրա կազմվել են տարեկան կանխատեսում
ն եր: Վերջինիս համա
ձայն բնական աճի տեմպը կշարունակի վատթարանալ՝ 2020 թվականին նվազելով այժմյան 0.5%ից մինչև 0.2%, իսկ 2025 թվականին կհասնի ընդամենը 0.1%-ի:

Եկամուտների որոշակի մակարդակն ապահովագրում է երկիրը միգրացիայի բացա
սական հաշվեկշռից:
Զուտ միգրացիա
Զուտ միգրացիայի ծավալը հաշվարկվում է երկիր ժամանողների և երկրից մեկնողների հոսքե
րի հիման վրա: Համաձայն ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պե
տական ծառայության տվյալների՝ երկրում զուտ ժամանում
ն երի թվաքանակը բացասական մնա
3 ՄԱԿ-ի՝ տնտեսական և սոցիալական հարցերի դեպարտամենտ, մայիս, 2013թ., http://esa.un.org/wpp/
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ցորդ ունի և 2013 թվականի դրությամբ կազմել է -31,200: Տնտեսական զարգացման ժամանա
կագրությունը ցույց է տալիս, որ մինչճգնաժամային ժամանակահատվածում (մինչև 2008թ.) աճող
տնտեսությունը նպաստեց արտագաղթի տեմպերի կրճատմանը: Այդ միտումը փոխվեց, երբ հա
մաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ալիքը հասավ նաև Հայաստանի տնտեսություն: Համաշ
խարհային բանկի գնահատականների համաձայն` Հայաստանը գտնվում է արտագաղթի ամենա
բարձր մակարդակն ունեցող երկրների շարքում. զուտ միգրացիայի միջին տարեկան հոսքը 20082012թթ. Հայաստանի բնակչության -3.2%-ն է կազմում (որպես % 2008 թվականի բնակչության
թվաքանակից): Մի շարք ուսում
ն ասիրություններն ու անցկացված հարցում
ն երը ցույց են տալիս,
որ միգրացիայի դրդապատճառները ևս ժամանակի ընթացքում փոխվել են: Չնայած նրան, որ
գործազրկությունը շարունակում է մնալ արտագաղթի հիմ
ն ական դրդապատճառը, երկիրը լքելու
որոշման հարցում էական նշանակություն ունեն նաև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են աշխար
հաքաղաքական սպառնալիքները, սոցիալական անարդարությունը, երկրի կառավարման նկատ
մամբ բացասական վերաբերմունքը և զարգացման անորոշությունը:4
Համաշխարհային միգրացիայի հոսքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բարձր եկամուտներ
ունեցող երկրներում առավել քիչ կարելի է հանդիպել միգրացիայի բացասական հաշվեկշռի:
Մասնավորապես, մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի 20,000 ԱՄՆ դոլար և ավելի բարձր մակար
դակ ունեցող երկրներից ընդամենը 13%-ն ունեն բացասական միգրացիոն հոսքեր: Հայաստանին
համադրելի մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի մակարդակ ունեցող երկրների շրջանակում չկա միգրա
ցիայի հստակ միտում. եկամտի այդպիսի մակարդակ ունեցող մի շարք երկրներ ունեն միգրա
ցիայի բավականին մեծ դրական հաշվեկշիռ:
Երբ գործազրկության մակարդակը որոշակի սահմանից ներքև է, գործազրկության և միգրացիայի
մակարդակների միջև անմիջական կապ գոյություն չունի: Միևնույն ժամանակ 13-14%-ից բարձր
գործազրկության մակարդակ ունեցող երկրներից շատերում միգրացիայի բացասական մնացորդի
հստակ միտում է նկատվում:

2008-2012թթ. զուտ միգրացիայի %-ը
2008թ. բնակչության նկատմամբ

Գծապատկեր 1-4: Եկամուտների ու միգրացիայի մակարդակները

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի,
ԱՄՆ դոլար, %, միջինը 2008-2012թթ. համար

Աղբյուր՝ Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշներ, Համաշխարհային բանկ (ՀԲ ՀԶՑ), EV վերլուծու
թյուն

4 Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, 2009թ. «Միգրացիա և զարգացում. Հայաստանի ուսումնա
սիրությունը», Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն, 2008թ. «Միգրացիան Հայաստանում. երկրի նկա
րագիրը 2008թ.», «Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ, 2011թ.
«Հայաստանի երիտասարդության կոնցեպտուալ տեսակետները»
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2008-2012թթ. զուտ միգրացիայի %-ը
2008թ. բնակչության նկատմամբ

Գծապատկեր 1-5: Գործազրկության մակարդակներն ու միգրացիան

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

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

Այնուամենայնիվ, երկգործոն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն դեպքում, երբ երկիրն անցնում
է մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 10,000 ԱՄՆ դոլար և գործազրկության 6% շեմերը, ապա հավանա
կանությունը, որ այն կունենա զուտ միգրացիայի բացասական հաշվեկշիռ, ընդամենը 10% է (տե՛ս
Աղ յուսակ 1-1): Աղ յուսակը հաստատում է ՏԹՎ մոդելի արդյունքները, ցույց տալով, որ միգրացիոն
հոսքերի հակադարձման հավանականությունը բավականաչափ բարձր կլինի վերը ներկայացված
մոդելի թիրախային ցուցանիշներին հասնելու պարագայում:

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ
ըստ գնողունակության
պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

Աղ յուսակ 1-1: Միգրացիոն վիճակագրությունն ըստ երկրների եկամտային խմբերի և գոր
ծազրկության մակարդակների
Միգրացիայի բացասական
հաշվեկշիռ ունեցող երկրների
մասնաբաժինը

>15%

Բոլոր երկրները

76%

49%

47%

50%

<8,000

86%

89%

91%

90%

8,000 և բարձր

75%

28%

20%

16%

10,000 և բարձր

71%

21%

18%

10%

15,000 և բարձր

15%

13%

11%

20,000 և բարձր

9%

8%

6%

Գործազրկության մակարդակ
15% և ցածր

10% և ցածր 6% և ցածր

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

Միգրացիան Հայաստանի բնակչության ծերացման գլխավոր գործոնն է:
Աշխատանքային տարիքի բնակչություն
ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմ
ն ադրամի տվյալների համաձայն` Հայաստանը ծերացող բնակչություն
ունեցող երկրների շարքին է պատկանում. երկրի ժողովրդագրությունը փոխվում է տարիքային
կառուցվածքով: Կանխատեսում
ն երի համաձայն` երկարաժամ
կ ետ հատվածում աշխատան
քային տարիքի (15-64տ.) բնակչությունը կնվազի` այժմյան 68-69%-ից 2100 թվականին հասնելով
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57%-ի: Սա լուրջ ժողովրդագրական փոփոխություն է, որն էական ազդեցություն կունենա երկրի
աշխատուժի վրա: Մոդելում աշխատանքային տարիքի բնակչության մասնաբաժինը 2020 թվակա
նին ընդունված է 65.3%:
Հայաստանի բնակչության արագընթաց ծերացումը հիմ
ն ականում պայմանավորված է միջին
տարիքի բնակչության արտագաղթով: Ինչպես այլ ծերացող ազգերի դեպքում, Հայաստանը ևս
գրանցել է զուտ վերարտադրության մակարդակի նվազման և կյանքի տևողության ավելացման
կայուն միտում: Այսպիսով, Հայաստանում ծերացումն արագանում է միգրացիայի, մասնավորա
պես` միգրանտների շրջանում միջին տարիքի բնակչության գերակշռության պատճառով:

Ծերացող բնակչությունն իր ազդեցությունը կունենա աշխատաշուկայի վրա, նույնիսկ
եթե տնտեսական ակտիվությունը մնա նույն մակարդակին:
Աշխատուժ
Կանխատեսում
ն երի համաձայն` գալիք տասը տարիների ընթացքում տնտեսական ակտիվության
մակարդակը կմ
ն ա ներկայիս 66% գնահատված մակարդակին: Տնտեսական ակտիվության կայուն
մակարդակի պարագայում, սակայն, աշխատուժի թվաքանակը բացարձակ արտահայտությամբ
կնվազի` աշխատանքային տարիքի բնակչության նվազմանը զուգընթաց:

Բնական կամ կառուցվածքային գործազրկության 6% մակարդակը հասանելի թիրախ
է Հայաստանի համար:
Գործազրկության մակարդակը
Տնային տնտեսություններում անցկացված հարցում
ն երի տվյալները փաստում են, որ Հայաստա
նում գործազրկության իրական մակարդակը ներկայումս գնահատվում է մոտ 17%: Այս ցուցանիշը,
զուտ միգրացիայի ներուժի հետ միասին, ՏԹՎ մոդելավորման գլխավոր գործոնն է: Գործազրկու
թյան թիրախային մակարդակ է սահմանվել ընդհանուր աշխատուժի 6%-ը, ինչը նվազագույն ան
խուսափելի մակարդակ է համարվում ցանկացած տնտեսության համար և համապատասխանում է
տնտեսության կառուցվածքային գործազրկության մակարդակին:

Հայաստանում գրանցված արտադրողականության աճը չունի միանշանակ բացատ
րություն:
Աշխատուժի արտադրողականությունը
1993 թվականից ի վեր Հայաստանը արտադրողականության կայուն աճի միտում
ն եր է գրանցել:
Միայն 2003-2006թթ. տնտեսությունում արտադրողականության միջին մակարդակն աճել է տա
րեկան 15%-ով: Արտադրողականության այսպիսի բարձր աճը կարող է բացատրվել երեք հիմ
ն ա
կան գործոններով.
-

Տեխնոլոգիաների արդիականացմամբ, կառավարման կարողությունների, հմտությունների
կատարելագործմամբ պայմանավորված արտադրողականության իրական աճ:

-

Ակտիվացող շինարարական ոլորտն արձանագրեց թողարկման մակարդակի զգալի աճ,
որը, սակայն, չբերեց զբաղվածության համամասնական աճի: Վերջինիս արդյունքում
բարձրացավ ոլորտի արտադրողականությունը, հետևաբար` նաև երկրի ընդհանուր միջին
արտադրողականության մակարդակը5:

-

Տնտեսության ոչ ֆորմալ հատվածի կրճատում. Հայաստանում ոչ ֆորմալ տնտեսությունը
հիմ
ն ականում վերաբերում է այն դեպքերին, երբ չի գրանցվում գործունեությունը կամ վա

5 Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ շինարարության ոլորտում զբաղվածության ոչ ամբողջական գրանցումը
առավել տարածված է, այդ իսկ պատճառով պաշտոնական վիճակագրությունը բուն իրականության մասնակի
արտահայտությունը կարող է լինել միայն:
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ճառքի իրական ծավալի փոխարեն ավելի ցածր ցուցանիշ է ներկայացվում: Առավել քիչ են
հանդիպում այն դեպքերը, երբ չեն գրանցվում աշխատողները (առավել տարածված տար
բերակը աշխատակիցների իրական աշխատավարձերը թաքցնելն է): Նույնիսկ եթե պաշ
տոնական վիճակագրությունը ներառում է ստվերային շրջանառության որոշակի հատվածը,
այդուհանդերձ, չգրանցված գործունեության ծավալը դեռևս բավականին մեծ է: Արդյուն
քում ֆորմալ տնտեսության ընդլայնումը հանգեցրել է մեկ աշխատողի հաշվով գրանցվող
թողարկման ծավալների մեծացմանը:
Գծապատկեր 1-6: Աշխատուժի արտադրողականության դինամիկան Հայաստանում,
միլիարդ ՀՀ դրամ, հիմ
ն ական գներով

1,790

1,725
1,550

Վատթարացում.
միջին տարեկան
աճի տեմպ` 7%

Ուժեղ աճի ժամանակաշրջան.
միջին տարեկան աճի տեմպ` 8%

834
532

Ագրեսիվ աճի ժամանակաշրջան.
միջին տարեկան աճի տեմպ` 13%

Վերականգնում.
միջին տարեկան
աճի տեմպ` 6%

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն (ԱՄԿ), Հայաստանի ազգային վիճա
կագրական ծառայություն (ԱՎԾ)

Արտադրողականության հետագա աճը պետք է ընթանա համահավասարեցման տրա
մաբանությամբ:
Աշխատուժի արտադրողականության կանխատեսումը համահավասարեցման տեսությունների և
էմպիրիկ վերլուծությունների վրա է հիմնված: Վերջիններս փաստում են արտադրողականության
մակարդակի և դրա աճի տեմպի միջև հակադարձ կապի առկայությունը:
Հայաստանում աշխատանքի արտադրողականության աճի ներուժի գնահատումն իրականացվել է
համեմատական վերլուծության հիման վրա: Վերլուծության նպատակով ընտրվել են եկամուտների
մակարդակով համադրելի երկրներ: Դիտարկվող ընտրանքում արտադրողականության առավելա
գույն աճը կազմում է տարեկան 5-7%: ՏԹՎ մոդելի շրջանակներում ենթադրվում է, որ արտադ
րողականության տարեկան աճը գալիք տասը տարիների համար Հայաստանում կկազմի 5%: Ընդ
որում, դա այն նվազագույն շեմն է, որն անհրաժեշտ է հայկական արտադրողների մրցունակու
թյունը բարձրացնելու համար:
Արտադրողականության արագընթաց աճի նպատակը Հայաստանի և ընտրված երկրների ար
տադրողականության մակարդակների միջև առկա ճեղքվածքի կրճատումը և համահավասարե
ցումն է: Ստորև ներկայացված է Հայաստանի արտադրողականության կանխատեսված դինա
միկան Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի արտադրողականության կանխատեսված մակարդակների հա
մեմատությամբ: ԱՄՆ-ն արտադրողականության տեսանկյունից համաշխարհային չափանիշ է
դիտարկվում, մինչդեռ Ռուսաստանի հետ արտադրողականության մակարդակի համահավասա
րեցումը կարևոր է Հայաստանի համար, քանի որ այն Հայաստանի արտահանման հիմ
ն ական շու
կան է, որտեղ մրցակցում են հայկական արտադրողները:
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Ռուսաստանում և ԱՄՆ-ում արտադրողականության տարեկան աճի տեմպի կանխատեսում
ն ե
րը հիմնված են պատմական դինամիկայի վրա (վերջին երեք տարիների): Եթե Հայաստանին
հաջողվի ապահովել արտադրողականության թիրախային աճի տեմպերը, ինչպես նախատես
ված է ելակետային սցենարում, ապա Հայաստանի արտադրողականության մակարդակի ներ
կայիս տարբերությունը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի համեմատ կկրճատվի մոտ 10 տոկոսային կետով
(մինչև 2023թ.):
Գծապատկեր 1-7: Արտադրողականության6 ներկայիս կատարողականը և կանխատեսում
ները Հայաստանում, Ռուսաստանում և ԱՄՆ-ում
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Ներկայիս
մակարդակը

% ԱՄՆ մակարդակից

% Ռուսաստանի մակարդակից

Նշում. արտադրողականության հաշվարկները հիմնված են արտադրողականության ներկայիս մակարդակի
վրա և արտահայտված են գնողունակության պարիտետով` ճշգրտված ԱՄՆ դոլարով
Աղբյուր՝ EV վերլուծություն, ՀԲ ՀԶՑ, ԱՄԿ, ՏՀԶԿ (Տնտեսական համագործակցության և զարգացման
կազմակերպության) վիճակագրական տվյալների բազա

Արտադրողականության աճը և համահավասարեցումն ապահովելու համար տնտեսու
թյանն անհրաժեշտ են կառուցվածքային փոփոխություններ:
Արտադրողականության մակարդակների համահավասարեցումը համակողմանի գործընթացներ
է ենթադրում: Առանց արդյունավետ վերափոխում
ն երի և կառուցվածքային ճշգրտում
ն երի` ար
տադրողականության աճի զուտ արդյունքը, ամենայն հավանակությամբ, կլինի աշխատատեղերի
կրճատումը: Արտադրողականության մակարդակի բարձրացման և գործազրկության ավելացման
միջև ընտրության անխուսափելիությունը երկարատև քննարկում
ն երի թեմա է: Դրա պարզա
գույն բացատրությունն այն է, որ մեկ աշխատողի հաշվով թողարկման ծավալի մեծացման դեպ
քում ավելի քիչ թվով աշխատողներ են անհրաժեշտ երկրի բարեկեցության միևնույն մակարդակն
ապահովելու համար: Սա քաղաքականության մշակման տեսանկյունից ենթադրում է ընտրություն
ներկայիս աշխատատեղերի պահպանման (նույնիսկ եթե դրանք ցածր են վարձատրվում և ցածր
արտադրողականություն ունեն) և արտադրողականության բարձրացման միջոցով մրցունակու
թյան մեծացման միջև: Վերջինս էական խնդիր է, որ ծառացած է քաղաքականություն մշակողնե
րի առջև:
Այնուամենայնիվ, համաշխարհային տնտեսական կատարողականի պատմական ակնարկը ցույց
է տալիս, որ ընտրության անհրաժեշտությունն առկա է միայն կարճաժամ
կ ետ հատվածում. զբաղ
վածության հնարավոր կարճաժամ
կ ետ կրճատում
ն երը փոխհատուցվում են երկարաժամ
կ ետ
6 ՀՆԱ-ի մակարդակը մեկ զբաղվածի հաշվով
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կտրվածքով աշխատատեղերի քանակի և արտադրողականության մակարդակի աճով: Համաձայն
McKinsey Global Institute-ի հետազոտության՝ աճող արտադրողականության և զբաղվածության
կրճատման միտում
ն երի զուգակցում դիտարկվել է միայն տարեկան կամ եռամյա կտրվածքով:
Գծապատկեր 1-8: Արտադրողականության և զբաղվածության միտում
ն երը
ԱՄՆ-ում, % ժամանակահատվածների ընդհանուր քանակից

Զբաղվածության և
արտադրողականության
աճ
Զբաղվածության
նվազում և արտադրո
ղականության աճ
Զբաղվածության աճ և
արտադրողականության
նվազում
Զբաղվածության և
արտադրողականության
նվազում
Տարեկան

Եռամյա
ժամանակա
հատվածներ

Հնգամյա
ժամանակա
հատվածներ

Տասնամյա
ժամանակա
հատվածներ

Նշում. գծապատկերի հիմքում ընկած հաշվարկները կատարված են հետևյալ կերպ.
- 1929-2010թթ. ող ջ ժամանակաշրջանը տրոհված է հետևյալ ժամանակահատվածների՝ 19291932թթ., 1930-1933թթ., 1931-1934թթ. և այլն:
- Յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար գնահատվել է արտադրողականության և զբաղվա
ծության միջին դինամիկան:
- Հաշվարկված է այն ժամանակահատվածների քանակը, որոնցում դրսևորվել են դիտարկվող մի
տում
ն երը. տոկոսը ցույց է տալիս դիտարկված միտում
ն երով ժամանակահատվածների քանակի
մասնաբաժինը ժամանակահատվածների ընդհանուր քանակի մեջ՝ սկսած 1929 թվականից:
Աղբյուր՝ McKinsey Global Institute, 2011թ.

Արտադրողականության աճին զուգահեռ զբաղվածության մակարդակի աճը հնարավոր է միայն
կառուցվածքային փոփոխությունների պարագայում: Արտադրողականության աճի հետևանքով
աշխատատեղերի կրճատումը փոխհատուցվում է նոր ոլորտներում աշխատատեղերի ստեղծմամբ:
Կառուցվածքային ճշգրտում
ն երի շնորհիվ տեղի է ունենում աշխատանքային հմտությունների միգ
րացիա՝ ցածրից դեպի բարձր արտադրողականությամբ ոլորտներ, և գյուղատնտեսականից դեպի
արդյունաբերության այլ ճյուղեր: Ցանկացած տնտեսության համար արտադրողականության աճի
սկզբնական փուլին բնորոշ է անցումը գյուղատնտեսությունից դեպի ցածր հմտություններ պահան
ջող արդյունաբերական ճյուղեր և ծառայությունների ոլորտ:
Այս համատեքստում արտադրողականության աճը պահպանելու և միաժամանակ գործազրկու
թյան մակարդակը կրճատելու Հայաստանի տնտեսության ունակությունը կախված է տնտեսական
վերակառուցման արագությունից, կրճատված զբաղվածությանը նոր ոլորտներում աշխատանքով
ապահովելու ունակությունից և այդ նոր ոլորտներում այլ ճյուղերից տեղափոխված ավելի ցածր
հմտություններով աշխատուժի «կլանման» հնարավորությունից:
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ՆԵՐԴԻՐ 1. Արտադրողականության մակարդակների
համահավասարեցում
Տարբեր տնտեսություններում և տարբեր ոլորտներում արտադրողականության մակարդակների
համահավասարեցման միտում
ն երը բազմաթիվ գիտական հետազոտությունների և բանավեճերի
առարկան է դարձել: Համահավասարեցման միտում
ն երն ուսում
ն ասիրվել են մի քանի ուղղություն
ներով.
-	Տարբեր երկրների արտադրողականության մակարդակների միջև համահավասարեցում
Տարբեր տնտեսագիտական ուղղություններ համակարծիք են այն տեսության շուրջ, որ արտադրո
ղականության մակարդակը և արտադրողականության աճը հակադարձ համեմատական են, իսկ
տարբեր երկրների արտադրողականության մակարդակները համահավասարեցվելու (productivity
convergence) միտում ունեն: Մի շարք հետազոտական խմբերի կողմից իրականացված հիմ
ն ավոր
էմպիրիկ հետազոտությունների համաձայն համահավասարեցման միտում
ն երն առավել վառ են
արտահայտվել հետպատերազմական ժամանակաշրջանում (Երկրորդ համաշխարհային պատե
րազմից հետո): Այս շարքի արժեքավոր հետազոտություններից է Աբրամովիչի և Բաումոլի կողմից
իրականացված ուսում
ն ասիրությունը, ըստ որի՝ 1870-1979թթ. ընթացքում ավելի ցածր արտադրո
ղականություն ունեցող ՏՀԶԿ երկրներն արձանագրեցին ավելի բարձր աճի տեմպեր՝ դրանով իսկ
հավասարվելով ՏՀԶԿ մյուս երկրների արտադրողականության մակարդակներին: Համահավասա
րեցման միտում
ն երն ավելի թույլ են արտահայտվում ոչ ՏՀԶԿ երկրներում, այնուամենայնիվ, նմա
նատիպ միտում
ն եր առկա են 1950-1981թթ. ժամանակահատվածի համար:
Վերջին վիճակագրական տվյալները փաստում են արտադրողականության մակարդակների հա
մահավասարեցման շարունակական միտում
ն երը ող ջ աշխարհում: 1991-2012թթ. ընթացքում ար
տադրողականության միջին աճն աշխարհում կազմել է մոտ 2.2%: Մինչդեռ Չինաստանը, որտեղ
արտադրողականության ելակետային մակարդակը բավականին ցածր է եղել, միևնույն ժամանա
կահատվածում գրանցել է բավականին տպավորիչ՝ 8.6% աճի տեմպ: Չինաստանի արտադրողա
կանության տարբերությունը ԱՄՆ-ի համեմատ (որպես աշխարհի ամենաարտադրողական տնտե
սություններից մեկը) նշված ժամանակահատվածում զգալիորեն կրճատվել է. Չինաստանի ար
տադրողականության մակարդակը որպես տոկոս ԱՄՆ-ի արտադրողականության մակարդակից
մեծացել է 6%-ից (1991թ.) մինչև 22% (2012թ.):
Արտադրողականության աճի միտում
ն երի ուսում
ն ասիրությունը, ըստ տնտեսությունների եկա
մուտների մակարդակների, վեր է հանում համահավասարեցման միտում
ն եր 1992-2012թթ. ժամա
նակահատվածում: Այսպես, ցածր և միջին եկամտային խմբի տնտեսությունների արտադրողա
կանության աճի տեմպերը գերազանցում են բարձր եկամտային խմբի և համաշխարհային միջին
տեմպերը:
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Մեկ զբաղվածի հաշվով ՀՆԱ-ի իրական աճը, %

Ներդիր Գծապատկեր 1-1: Մեկ աշխատողի հաշվով ՀՆԱ-ի աճը

Միջինը աշխարհում

Բարձր եկամուտ
ունեցող երկրներում

Միջին և ցածր եկամուտ
ունեցող երկրներում

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ

-	

Արտահանելի (tradable) և ոչ արտահանելի (non-tradable) ոլորտների արտադրողականու
թյան մակարդակների միջև համահավասարեցում

Տնտեսական ոլորտների արտադրողականության մակարդակների միջև գոյություն ունեցող զգալի
և բացատրելի ճեղքվածքի մասին քննարկում
ն երն առաջին անգամ սկիզբ առան տնտեսական եր
կակիության տեսություններում: Մի կողմից էմպիրիկ տվյալները փաստում են, որ, ակնկալիքների
համաձայն, արտահանելի ճյուղերում արտադրողականության մակարդակն ավելի բարձր է, քան
ոչ արտահանելի ճյուղերում: Սա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ արտահանվող ոլորտների
ընկերությունները մրցակցում են միջազգային ասպարեզում, որտեղ մրցակցային առավելություն
ներ ձեռք բերելու համար այդ ընկերությունները պետք է բարձրացնեն իրենց մրցունակությունը
(ավելի բարձր արտադրողականության միջոցով): Մյուս կողմից, աճող արտադրողականության
շնորհիվ արտահանվող ոլորտներն ընդլայնվում են` անցում կատարելով կատարելագործվածու
թյան ավելի բարձր մակարդակներ, որոնք առաջացնում են օժանդակ արտադրանքների ու ծա
ռայությունների պահանջարկ: Արդյունքում խթանվում է հարակից ոլորտների պահանջարկը, ինչը
հանգեցնում է ոչ արտահանելի ոլորտներում արտադրողականության մեծացմանը: Արդյունքում
տեղի է ունենում այդ երկու ոլորտների արտադրողականության մակարդակների համահավասա
րեցում:
-	

Գյուղատնտեսության ոլորտի և տնտեսության այլ ճյուղերի արտադրողականության մա
կարդակների միջև համահավասարեցում

Տնտեսության բաժանումը երկու հիմ
ն ական ոլորտների՝ գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսա
կան (արդյունաբերություն և ծառայություններ), հանդիպում է տնտեսության երկակիության տեսու
թյան շրջանակներում և հանդես է գալիս որպես վերջինիս ենթամոդել: Վիճակագրական տվյալ
ները մշտապես հաստատում են տնտեսության այլ ոլորտների համեմատ գյուղատնտեսական
ոլորտի համեմատաբար ցածր արտադրողականությունը ող ջ աշխարհում: Այնուամենայնիվ, գյու
ղատնտեսական ոլորտի արտադրողականության ավելի արագ աճը ոչ գյուղատնտեսական ճյու
ղերի նկատմամբ առավել նոր միտում է, որը դիտարկվում է սկսած 1950 թվականից7: Այս միտումը
7 1999-2000թթ. Միտրան և Մարտինն ուսումնասիրեցին պանելային տվյալների երկար ժամանակային շարքեր
(1967-1992թթ. 50 երկրների համար) և բացահայտեցին, որ «անկախ զարգացման մակարդակից` տեխնիկական
առաջընթացն ավելի արագ է տեղի ունենում գյուղատնտեսությունում` համեմատած արտադրական ոլորտի հետ:
Ավելին, նորարարությունների արագ միջազգայնացման պարագայում հստակորեն ընդգծվում են գյուղատնտեսության
ոլորտում գործոնների ընդհանուր արտադրողականության (Total Factor Productivity) մակարդակների և աճի տեմպերի
համահավասարեցման միտումները»:
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պայմանավորված է երկու զարգացում
ն երով. գյուղատնտեսական ոլորտի տեխնոլոգիական առա
ջընթացով, որը նպաստում է աշխատուժի արտադրողականության մեծացմանը, և գյուղատնտե
սության ոլորտում առկա ավելցուկային աշխատուժի՝ ավելի արտադրողական ոլորտներ տեղափո
խումով:

Վերափոխումը կկատարվի որոշակի տրամաբանական հաջորդականությամբ:
Հաշվի առնելով ՀՆԱ-ի աճի էական նշանակությունը Հայաստանում առանցքային սոցիալ-տնտե
սական մարտահրավերները հաղթահարելու գործում՝ ագրեսիվ աճի քաղաքականությունը պետք է
դառնա պետական քաղաքականության կիզակետը: Ավելին, վերջինս պետք է նպաստի տնտեսու
թյան մեջ խորքային վերափոխում
ն երին, որոնք անհրաժեշտ են զբաղվածության աճ ապահովելու
համար: Նմանատիպ վերափոխում
ն երը կընթանան որոշակի հաջորդականությամբ.
-

Միջազգային մրցակցությունից դրդված՝ արտահանվող ոլորտները կդառնան արտադրո
ղականության աճի առաջատարները: Վերջինիս արդյունքում ստեղծված երկրորդային
պահանջարկը կնպաստի նաև հարակից ծառայությունների ոլորտում արտադրողականու
թյան աճին:

-

Արտահանելի ճյուղերում արտադրողականության աճը կհանգեցնի հարակից ծառայու
թյունների ոլորտի արտադրողականության մեծացմանը, ինչն աստիճանաբար կտարած
վի նաև այլ` ոչ արտահանելի ոլորտների վրա: Մրցակցությունն աշխատուժի շուկայում
կդառնա հիմ
ն ական փոխանցման մեխանիզմը, քանի որ աճող արտադրողականությունը
կնպաստի արտահանվող ոլորտներում աշխատավարձերի աճին՝ դրանով իսկ մրցակցային
ճնշում
ն եր գործադրելով ոչ արտահանելի ոլորտների վրա:

-

Եթե ներկայիս միտում
ն երը շարունակական բնույթ կրեն, և կառավարությանը հաջողվի
խթանել արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական ճյուղերը, ապա վերջինները կարող
են դառնալ արտահանվող ոլորտների լոկոմոտիվն եր:

-

Տեխնոլոգիաների և կառավարման համակարգերի արդիականացումը պետք է կենտրոնա
կան դեր խաղա արտադրողականության խթանման ռազմավարություններում: Սա անպայ
մանորեն չի նշանակում մեծածավալ ներդրում
ն եր գործարանների ու սարքավորում
ն երի
մեջ, այլ շատ դեպքերում ենթադրում է ժամանակակից ՏՀՏ լուծում
ն երի և ճկուն կառավար
ման համակարգերի որդեգրում:

-

Այս վերափոխում
ն երի հաջողությունը մեծապես կախված կլինի գյուղատնտեսության ոլոր
տի վերափոխումից: Եթե այն չկարողանա սննդի վերամշակման ոլորտի, ներմուծող ճյու
ղերի և արտաքին շուկաներում մրցակցող ապրանքների կողմից ուժգնացող ճնշում
ն երին
պատասխանել արտադրողականության մեծացմամբ, ապա զգալի հակադարձ ազդեցու
թյուն կունենա տնտեսության կտրվածքով աճի և արտադրողականության վրա` արդյունքում
վերածվելով աճի խոչընդոտի: Անխուսափելի երևույթները, ինչպիսիք են գյուղական տնտե
սությունների խոշորացումը և հողակտորների կենտրոնացումը, բացասական սոցիալական
ազդեցություն կունենան, եթե այլ ոլորտներում ստեղծված աշխատատեղերը բավարար չլի
նեն գյուղատնտեսության ոլորտի ավելցուկային աշխատուժը կլանելու համար: Սա պահան
ջում է հիմ
ն արար կառուցվածքային վերափոխում
ն եր, հմտությունների արդիականացում և
ժողովրդագրական տեղաշարժեր, ինչը դժվար թե տեղի ունենա առանց հստակորեն մտած
ված քաղաքականության:
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ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՃԻ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
2.1 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ
Մինչ վերջերս Հայաստանում ներդրում
ն երի մակարդակը համադրելի երկրների շար
քում ամենաբարձրներից մեկն է հանդիսացել:
2006 թվականից ի վեր Հայաստանը ՀՆԱ-ում ներդրում
ն երի մակարդակով շարունակաբար գե
րազանցում է ընտրված համադրելի երկրների ցուցանիշները (բացառությամբ 2012թ.): Ավելին,
2000 թվականից ի վեր Հայաստանը համախառն կապիտալի կուտակման աճի ամենամեծ ցուցա
նիշներից մեկն է գրանցել: Սա իր հերթին նպաստեց, որպեսզի Հայաստանը գրանցի ՀՆԱ միջին
աճի ամենաբարձր մակարդակներից մեկը համադրելի երկրների շարքում: 2012թ. Հայաստանում
կապիտալի կուտակման ծավալները զգալիորեն նվազեցին, ինչը պայմանավորված էր շինարարու
թյան կրճատմամբ:
Գծապատկեր 2-1: Հիմ
ն ական կապիտալի համախառն կուտակումն (ՀԿՀԿ) ըստ երկրների,
որպես ՀՆԱ-ի մասնաբաժին (%)
40%
35%

Ալբանիա

30%

Հայաստան

25%
20%

Էստոնիա

15%

Վրաստան

10%

Մոլդովա

5%

Լեհաստան

0%

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, ԱՎԾ, EV վերլուծություն

Տնտեսական աճի ավանդական տեսության համաձայն` ՀՆԱ-ի և ներդրում
ն երի աճի միջև կապը
թուլանում է ներդրում
ն երի ավելի բարձր մակարդակների դեպքում:

ՀԿՀԿ միջին տարեկան իրական աճի
տեմպը 2000-2012թթ.

Գծապատկեր 2-2: ՀՆԱ-ի և ներդրում
ն երի աճի վարքագիծը
Բուլղարիա
Ռումինիա
Թուրքիա
Ղրղզստան
Լիտվա
Էստոնիա
Եգիպտոս
Լատվիա

Ադրբեջան

Լիբանան
Ռուսաստան
Տաջիկստան
Հորդանան

Մակեդոնիա
Խորվաթիա

Հայաստան

Սերբիա

Իսրայել
Չեխիա

Սլովակիա
Ուկրաինա

Հունգարիա
Իսլանդիա

ՀՆԱ միջին տարեկան իրական աճի տեմպը 2000-2012թթ.

Նշում՝ շրջանակների չափը ցույց է տալիս մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ մակարդակն ըստ գնողունակության պա
րիտետի, ԱՄՆ դոլարով: Ադրբեջանի, Ղրղզստանի, Մակեդոնիայի և Տաջիկստանի ՀԿՀԿ միջին տարե
կան աճը տրված է 2000-2011թթ. ժամանակահատվածի համար:
Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, ԱՎԾ, EV վերլուծություն
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2008թ. գագաթնակետին հասնելուց հետո Հայաստանում ներդրում
ն երի ծավալը
շարունակաբար նվազել է:
Վաղ 1990-ականներին` Խորհրդային Միության անկումից հետո, Հայաստանում գրանցվեց
ներդրումային ծավալների կտրուկ անկում: 1992 թվականին համախառն կապիտալի կուտակումն
ընդամենը 21 մլն ԱՄՆ դոլար էր` 1990 թվականի ~1.1 մլրդ ԱՄՆ դոլարի համեմատ: Ներդրու
մային ակտիվությունը սկսեց վերականգնվել 1990-ականների վերջին` տնտեսության վերականգն
մանը գուգընթաց: 2000-ականներին ներդրում
ն երի հոսքերը մեծացան` իրենց գագաթնակետին՝
40%, հասնելով 2008 թվականին: Վերջինս համաշխարհային չափանիշներով բավականին բարձր
ցուցանիշ է: Այնուամենայնիվ, այդ ժամանակահատվածից ի վեր ներդրում
ն երի ծավալները շարու
նակաբար նվազեցին՝ հասնելով մինչև 20% շեմը:

ՀԿՀԿ, % ՀՆԱ-ից

ՀԿՀԿ իրական աճր, %

Գծապատկեր 2-3: Ներդրում
ն երի դինամիկան Հայաստանում

ՀԿՀԿ իրական
աճը, %
ՀԿՀԿ, % ՀՆԱ-ից

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, ԱՎԾ, EV վերլուծություն

Տրանսֆերտները և ՕՈՒՆ հոսքերը Հայաստանի ֆինանսավորման կարևոր աղբյուրներն են:
2009 թվականն առանձնացավ արտաքին պետական պարտքի զգալի աճով, որը տեղի ունեցավ հա
կաճգնաժամային ծրագրերի շրջանակներում կառավարության կողմից իրականացվող ֆինանսա
կան օժանդակության արդյունքում: Վերջինս կայունացրեց ներդրում
ն երի մակարդակը՝ ի հակադ
րություն տրանսֆերտների և ՕՈՒՆ մակարդակի ներկայիս նվազման միտում
ն երի:

Մլն ԱՄՆ դոլար

Գծապատկեր 2-4: Հայաստան ուղղված զուտ օտարերկրյա խնայողությունների առանց
քային բաղադրիչները

Կուտակային 2000-2012թթ.
համար

Բանկերի այլ զուտ
ներդրումային
պարտավորություններ
Կառավարության այլ
զուտ ներդրումային
պարտավորություններ
Զուտ ՕՈՒՆ
Զուտ ընթացիկ
տրանսֆերտներ


Աղբյուր՝ ԱՎԾ, ՀԲ ՀԶՑ
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2001 թվականից ի վեր ՕՈՒՆ կայուն աճը փոխվեց կտրուկ անկման 2009-ին:
2001-2005թթ. ՕՈՒՆ ցուցանիշը Հայաստանում գրանցել է բարձր աճի տեմպ՝ պահպանելով չա
փավոր ծավալները: Հաջորդող 3 տարիների ընթացքում ՕՈՒՆ մակարդակն ավելի աճեց, քանի
որ տնտեսական աճի հեռանկարներն ավելի խոստում
ն ալից էին: Ճգնաժամի տարիներին ՕՈՒՆ
ծավալը կրճատվեց՝ կապված տնտեսական ակտիվության նվազման հետ: Չնայած տնտեսական
ճգնաժամի հետևանքով զարգացման ընթացքի սասանմանը, ընդհանուր առմամբ, վերջին տասը
տարիների ընթացքում երկրում գրանցվել է ՕՈՒՆ մակարդակի աճ:

ՕՈՒՆ զուտ ներհոսքը, մլն ԱՄՆ դոլար

Գծապատկեր 2-5: ՀՆԱ աճի տեմպը և ՕՈՒՆ զուտ ներհոսքը Հայաստանում

ՀՆԱ տարեկան աճ, %

ՕՈՒՆ զուտ ներհոսք, մլն ԱՄՆ դոլար

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, Միացյալ ազգերի կազմակերպության՝ առևտրի և զարգացման համաժողովի (ՄԱԿ
ԱԶՀ) վիճակագրություն (UNCTAD Statistics)

Երկրում ՕՈՒՆ բարձր աճի հիմ
ն ական խթանը ենթակառուցվածքների ոլորտում կա
տարված ներդրում
ն երն էին: Վերջին շրջանի հետընթացը խոսում է այս մոդելի այլևս
արդիական չլինելու մասին:
Էլեկտրաէներգիայի, կոմունալ ծառայությունների, հեռահաղորդակցման և տրանսպորտի ոլորտներին
բաժին է ընկել 2000-2012թթ. ՕՈՒՆ ընդհանուր ներհոսքի 58%-ը: ՕՈՒՆ գերիշխող մասն ուղղվել է
Հայաստանում ենթակառուցվածքային ոլորտների զարգացմանը: Էլեկտրաէներգիայի և հեռահաղոր
դակցման ոլորտները միասին կազմում են Հայաստանի ՕՈՒՆ զուտ պաշարի մոտ 50%-ը: Սրանք հիմ
նականում ոչ արտահանելի ոլորտներում նոր շուկաներ փնտրող (market seeking FDI) ՕՈՒՆ են, որոնք
չունեն հետագայում խոշոր ՕՈՒՆ ներգրավելու ներուժ:
Գծապատկեր 2-6: ՕՈՒՆ ներհոսքն ըստ ոլորտների, Հայաստան, 2000-2012թթ., մլն ԱՄՆ դոլար
Հեռահաղորդակցություն
Էլեկտրականություն, գազ և ջուր
Տրանսպորտ և պահեստավորում
Ֆինանսներ
Հանքարդյունաբերություն և
բացահանքերի մշակում
Մշակող արդյունաբերություն
Անշարժ գույքի գործառնություններ
Մեծածախ և մանրածախ վաճառք
Գյուղատնտեսություն և
ձկնաբուծություն
Բիզնես ծառայություններ
Շինարարություն
Ռեստորաններ և հյուրանոցներ
Այլ
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Աղբյուր՝ ԱՎԾ

Գծապատկեր 2-7: ՕՈՒՆ ներհոսքն ըստ ոլորտների, 2009-2011թթ., ընդամենը անցումային
տնտեսությունների համար, մլն ԱՄՆ դոլար
Բիզնես ծառայություններ
Մշակող արդյունաբերություն
Հանքարդյունաբերություն և
բացահանքերի մշակում
Մեծածախ և մանրածախ վաճառք
Ֆինանսներ
Տրանսպորտ և պահեստավորում
Շինարարություն
Էլեկտրականություն, գազ և ջուր
Գյուղատնտեսություն և
ձկնաբուծություն
Ռեստորաններ և հյուրանոցներ
Այլ

Աղբյուր՝ Համաշխարհային ներդրում
ն երի զեկույց 2012թ.
Նշում` Ոլորտների դասակարգումը տրված է ըստ տնտեսական գործունեության դասակարգչի (ՏԳԴ խմբ.
2): Բիզնես ծառայությունները ներառում են իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն, գլխա
մասերի գործունեություն, բիզնես գործընթացների արտապատվիրում, խորհրդատվական, ճարտարապե
տական և ճարտարագիտական գործունեություն, տեխնիկական տեստավորում և վերլուծություն, գիտական
հետազոտություններ և մշակում
ն եր, գովազդ և շուկայի հետազոտություններ, այլ մասնագիտական, գիտա
կան և տեխնիկական գործունեություն:

Ի տարբերություն Հայաստանի՝ անցումային երկրներում ՕՈՒՆ միջոցները հիմ
ն ականում ուղղվում
են բիզնես ծառայությունների, արտադրության և հանքարդյունաբերության ոլորտներ: Վերջին
ներս ներկայացնում են ճկուն ներդրումային հնարավորությունների դաշտ և ունեն բարձր ավելաց
ված արժեքի ներուժ: Ուստի, Հայաստանը ՕՈՒՆ նկատմամբ որդեգրած իր ռազմավարությունը
հիմ
ն ովին վերանայելու կարիք ունի:

Հայաստանի շինարարության ոլորտը, որը ՀՆԱ աճի ապահովման մեջ առանցքային
դերակատարում ուներ, զգալի մասնաբաժին ունեցավ նաև ՀԿՀԿ գործում:
ՀԿՀԿ-ն անկում գրանցեց 2009 թվականից սկսած` համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի
ազդեցությամբ պայմանավորված շինարարության ծավալների կրճատման պատճառով: Այդուհան
դերձ, շինարարության ոլորտը մինչև այժմ էլ կազմում է ՀԿՀԿ-ի 40%-ը: Շինարարության ոլորտի
վերելքը պայմանավորված էր Երևանում բնակելի շինարարության և միջազգային դոնոր կազմա
կերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ճանապարհային շինարարության արագ աճով:
Գծապատկեր 2-8: Հիմ
ն ական կապիտալի համախառն կուտակումն ու շինարարությունը

ՀԿՀԿ, % ՀՆԱ-ից

Շինարարություն,
% ՀՆԱ-ից

Շինարարություն,
% ՀԿՀԿ-ից

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, ԱՎԾ
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Շինարարության ոլորտն առավելապես ուղղված էր ոչ արտադրողական կարողու
թյունների ստեղծմանը, ինչը չի նպաստում աճի արագացմանը:
2006-2008 թվականներին բնակելի շինարարությունը կազմել է երկրում իրականացվող ամբողջ
շինարարության ավելի քան 53%-ը (41%` 2006-2012թթ.): Համեմատության համար նշենք, որ ամ
բողջ շինարարության մեջ բնակելի շինարարության մասնաբաժինը շատ ավելի ցածր է եղել Էս
տոնիայում, Մոլդովայում և Հունգարիայում՝ համապատասխանաբար կազմելով 15%, 27% և 10%
(կուտակային 2008-2011թթ. համար):8
Բնակելի շինարարության մեծ մասնաբաժինը ենթադրում է, որ ներդրում
ն երի նշանակալի մասը
չունի տնտեսության արտադրական կարողությունները վերարտադրելու և տնտեսական հետագա
աճը խթանելու ունակություն:
Գծապատկեր 2-9: Շինարարական գործառնություններն ըստ տնտեսության ոլորտների,
մասնաբաժինն ընդամենը գործառնությունների մեջ (%), կուտակային ցուցանիշ, 2006-2012թթ.

Անշարժ գույքի գործառնություններ
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու,
օդի և ջրի մատակարարում
Փոխադրումներ և պահեստային
տնտեսություն
Մշակող արդյունաբերություն
Կացության և հանրային սննդի
կազմակերպում
Ֆինանսական և ապահովագրական
գործունեություն
Այլ

Նշում` Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնությունները վերաբերում են բնակելի շինարարությանը
Աղբյուր` ԱՎԾ

Oտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ ամենախոշոր ներդրումային նախագծերն
իրականացվել են էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության ոլորտներում:
2011 թվականի դրությամբ մասնավոր ոլորտին բաժին է ընկել Հայաստանի հիմնական կապիտա
լի համախառն կուտակման ավելի քան 80%-ը (ՀՆԱ-ի 25%-ը): Մասնավոր ոլորտի ներդրումների
մասին ավելի հստակ պատկերացում կազմելու նպատակով Ի-Վի Քոնսալթինգն իրականացրել է
տեղական ընկերությունների հարցում կապիտալ ծախսերի թեմայով: Հարցման ընտրանքը ներառել
է տնտեսության ամենակապիտալատար ճյուղերի տարբեր չափերի յոթանասունհինգ ընկերություն:9
Հարցման արդյունքների համաձայն` մասնավոր ոլորտի կողմից իրականացված ներդրում
ն երի մի
ջին տարեկան ծավալը 350-400 մլն ԱՄՆ դոլար է: Ամենակապիտալատարը հանքարդյունաբերու
թյունն ու էներգետիկայի ոլորտներն են, որոնք իրականացրել են ամենախոշոր ներդրում
ն երը:
Օտարերկրյա ներդրում
ն երի մասնակցությամբ ընկերությունները շատ մեծ ազդեցություն ունեն
ներդրում
ն երի ընդհանուր վարքագծի վրա և մեծ մասնաբաժին` ներդրում
ն երի գնահատված ծա
վալում. ներդրում
ն երի մոտ 60%-ն իրականացվել է միջազգային կապիտալի որոշակի մասնակցու
թյամբ ընկերությունների կողմից: Ներդրում
ն երի ընդհանուր ծավալի հիմ
ն ական մասը բաժին է
ընկնում մի քանի խոշորածավալ ենթակառուցվածքային և հանքարդյունաբերական նախագծերի,
սակայն ներդրում
ն երի մեծ մասը փոքրածավալ են:
8 Դիտարկված երկրների ազգային վիճակագրական ծառայություններ
9 Հարցված ընկերություններից հիսունհինգը արդյունաբերության ոլորտից են և ապահովում են տնտեսության
ավելացված արժեքի ~70%-ը:
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Իրականացված ներդրումային
նախագծերի քանակը

Գծապատկեր 2-10: Ներդրում
ն երի կազմն ըստ չափերի

Ներդրումային նախագծերի ծավալները, մլն ԱՄՆ դոլար

Աղբյուր՝ Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից իրականացված հարցում, 2013թ.

Ընկերություններն աճի լավ հեռանկարներ ունեն, ինչը վկայում է Հայաստանում
ներդրում
ն երի կլանման ներուժի մասին:
Չնայած տնտեսական անորոշությանը` Հայաստանում գործարար սպասում
ն երն ընդհանուր առ
մամբ դրական են: Ըստ հարցման արդյունքների՝ կարճաժամկետ հատվածում վաճառքների աճը
կանխատեսվում է միջինում տարեկան 14%-ի չափով:
Չնայած հարցված ընկերությունները նշել էին փոքրածավալ շուկայի սահմանափում
ն երի մասին,
այդուհանդերձ, որպես աճի հնարավոր աղբյուր նշել են արտադրական հզորությունների ընդլայ
նումը:
Գծապատկեր 2-11: Աճի հնարավոր աղբյուրները

Արտադրական
հզորությունների
ընդլայնում
Արտադրողա
կանության աճ
Այլ

Հարցմանը մասնակցած ընկերությունների թվաքանակը

Աղբյուր՝ Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից իրականացված հարցում, 2013թ.

Արտադրական հզորությունների օգտագործման այժմյան մակարդակը համեմատաբար բարձր է
(միջինում 70%), ինչը խոսում է, հետագա ընդլայնման դեպքում, կապիտալ ծախսերի անհրաժեշ
տության մասին: Ընկերություններից շատերը նշել են նոր շուկաներ մուտք գործելու և ապրան
քատեսականին մեծացնելու միջոցով ընդլայնման ծրագրերի մասին, ինչը խոսում է տնտեսության
մեջ ներդրումային ակտիվության և արտադրական հզորությունների ու ներդրումային ֆինանսա
վորման հանդեպ հնարավոր լրացուցիչ պահանջարկի մասին:
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Նոր
ապրանք

21%

27%

Ներկայիս
ապրանք

Գծապատկեր 2-12: Ներդրումային նախագծերի ուղղությունները

38%

14%

Ներկայիս շուկա

Նոր շուկա

Աղբյուր՝ Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից իրականացված հարցում, 2013թ.

Ընդհանուր առմամբ, հարցված ընկերությունների 80%-ը նշել է, որ նախատեսում է իրականացնել
ներդրումային ծրագրեր, որոնց ընդհանուր ծավալը հասնում է 500-900 մլն ԱՄՆ դոլարի: Միջազ
գային կապիտալի մասնակցությամբ ընկերություններն այս դեպքում ևս նշանակալի դերակա
տարում ունեն ՝ կազմելով պլանավորված ներդրում
ների ~40%-ը: Սա նշանակում է, որ ՕՈՒՆ-ը
(հիմ
ն ականում ոչ սկզբնական փուլի ֆինանսավորման) կշարունակի մնալ ներդրում
ն երի կարևո
րագույն աղբյուրներից մեկը Հայաստանում: Հարցման համաձայն` հասանելի ֆինանսավորման
առկայության դեպքում լրացուցիչ կլանման կարողությունը կկազմի ~500 մլն ԱՄՆ դոլար:

Հայաստանի մասնավոր ոլորտը հիմ
ն ականում «կարճատես» է:
Երկարաժամ
կ ետ պլանավորումը որպես կառավարման գործիք լայն կիրառություն չունի տեղական
ընկերությունների կողմից, ինչը հիմ
ն ականում պայմանավորված է տնտեսության ռիսկերի և ան
կայունության ակնկալիքներով: Որպես հետևանք՝ ընկերությունների մեկ հինգերորդը մոտ ապա
գայի համար ներդրումային պլաններ չունի: Մասնավոր ոլորտի ներդրումային պլաններն առավե
լագույնն ունեն մեկից երեք տարի տևողություն՝ հիմ
ն ականում արագ վերադարձելիության ակնկա
լիքներով: Սա իր հերթին ազդում է ընկերությունների ֆինանսավորման կառուցվածքի վրա:
Գծապատկեր 2-13: Ներդրում
ն երի իրականացման նշված ժամանակային հորիզոնները

3-րդ տարուց հետո
3-րդ տարի
2-րդ տարի
1-ին տարի

Մասնաբաժինը պլանավորված ներդրումային
նախագծերի թվաքանակի մեջ

Աղբյուր՝ Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից իրականացված հարցում, 2013թ.
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2.2 ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՃԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
Մինչև 2008թ. ներդրում
ն երի զգալի ակտիվության շնորհիվ Հայաստանը կապիտալի կուտակման
ամենամեծ աճը գրանցած երկրների շարքին դասվեց: Այդուհանդերձ, քանի որ ներդրում
ն երը մե
ծամասամբ չեն ուղղվել արտադրողական կապիտալին, դրանց դերը ապագա կայուն աճի ներու
ժի ապահովման գործում շատ սահմանափակ կլինի: Սա հատկապես ակնառու էր հետճգնաժա
մային շրջանում, երբ ոչ միայն կտրուկ տնտեսական անկում արձանագրվեց, այլ նաև` ՀՆԱ-ի մեջ
ներդրում
ն երի ծավալի կրճատում:
Երկարաժամ
կ ետ հատվածում աճի բարձր տեմպեր ապահովելու Հայաստանի մարտահրավերը
վերաճում է բարձր արտադրողականությամբ կապիտալի մեջ մեծամասշտաբ ներդրում
ն եր ապա
հովելու մարտահրավերի: Սա պահանջում է ներդրում
ն երի աճի բոլոր առանցքային խոչընդոտնե
րի առանձնացում և չեզոքացում, ինչը պարզ խնդիր չէ` հաշվի առնելով ներդրում
ն երի ակտիվու
թյան և տնտեսական աճի վրա ազդող բազմաթիվ գործոնների փոխազդեցությունը: Նմանատիպ
համակարգային խնդիրները սովորաբար լուծվում են «նեղ տեղ» հանդիսացող առանցքային խո
չընդոտների առաջնահերթությունները սահմանելով: Այդպիսի մոտեցում
ն երից է լայն տարածում
գտած «Աճի ախտորոշման» գործիքի կիրարկումը, որը մշակվել և հրապարակվել է Հաուսմանի,
Ռոդրիկի և Վելասկոյի կողմից:10 Ներկայացվող վերլուծական հենքը «նեղ տեղ» հանդիսացող
խոչընդոտները սահմանում է որպես «առանցքային սահմանափակում
ն եր» (binding constraints) և
դրանց առանձնացման համալիր մոտեցում է առաջարկում: Իրական կյանքում առանցքային սահ
մանափակման վառ օրինակ կարող է լինել ջուրը` անապատում գտնվող մարդու համար:11 Մինչև
այդ ամենաէական սահմանափակում
ն երը չվերացվեն, այլ գործոնների բարելավմանն ուղղված
ջանքերն ապարդյուն կանցնեն: Առանցքային սահմանափակում
ն երի ուսում
ն ասիրությունը ցույց
է տալիս, որ յուրաքանչյուր երկրում առկա սահմանափակում
ն երի կազմը կարող է տարբերվել՝
պայմանավորված տարատեսակ հանգամանքներով: Սա նշանակում է, որ անհրաժեշտ է գտնել
տվյալ երկրին հատուկ սահմանափակող գործոնները և դրանց համապատասխան հատուկ միջոց
ներ ձեռնարկել: Վերջինս պահանջում է առաջնայնությունների սահմանում, քանի որ հակառակ
դեպքում՝ մեծ թվով նպատակների սահմանման կամ նպատակների բացակայության պարագայում
արդյունավետության մակարդակը ցածր է՝ հաշվի առնելով կառավարման ռեսուրսների սահմանա
փակությունը: Աճի ռազմավարությունները պահանջում են առաջնայնությունների սահմանում:
Հաուսմանի և այլոց կողմից քննարկված աճի մոդելի հիմ
ն ական թեզն այն է, որ «հաշվեկշռված
աճի ուղու ընտրության դեպքում տնտեսության աճի տեմպը (որը հավասար է ակտիվն երի կու
տակման տեմպին) ակտիվն երի կուտակման ակնկալվող եկամտաբերության և ծախքերի միջև
տարբերությունների ֆունկցիա է (որոնք գնահատվում են այդ ակտիվն երը կուտակող մասնավոր
գործակալների ընկալում
ն երի հիման վրա)»: Այնուհետև աճի մոդելը դասակարգում է աճի սահ
մանափակում
ն երը երկու հիմ
ն ական խմբերի` ցածր ակնկալվող արդյունքի հանգեցնող սահմանա
փակում
ն եր և ֆինանսավորման ծախսերը մեծացնող սահմանափակում
ն եր: Հաջորդ քայլով աճի
վերլուծության գործիքի միջոցով կառուցվում է որոշում
ն երի ծառ, որը վերլուծում է ցածր աճի երկու
հնարավոր սցենարները ավելի մանրամասն միկրոմակարդակի խոչընդոտների համատեքստում:

10 Hausmann R., Klinger B., Wagner R., 2008. “Doing Growth Diagnostics in Practice: a Mindbook”
11 Rodrik D., 2008. “A manual for growth diagnostics”, Dani Rodrik’s weblog
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Գծապատկեր 2-14: Աճի ախտորոշման հայեցակարգը

Մակրո ռիսկեր.
սեփականության իրա
վունքներ, կոռուպցիա,
հարկեր

Միկրո ռիսկեր.
ֆինանսական, դրա
մավարկային և ֆիսկալ
անկայունություն

Ինֆորմացիոն արտաքին
ազեցությունները
Կոորդինացիոն
ձախողումները

Թերզարգացած
ենթակառուցվածք
Ցածրորակ
մարդկային կապիտալ

Կառավարության
ձախողումները
Ընդհանուր ցածր
եկամտաբերություն

Ցածր մրցակցություն
Բարձր ռիսկ

Շուկայի
ձախողումները

Տնտեսական
արդյունքների թերի
յուրացում

Տնտեսական
ակտիվության ցածր
եկամտաբերություն

Ներքին խնայողությունների
ցածր մակարդակ և թերի
միջազգային ֆինանսական
միջնորդության դաշտ

Բարձր
տոկոսադրույքներ

Թերի տեղական
ֆինանսական
միջնորդության դաշտ

Ֆինանսավորման
ներգրավման բարձր
ծախսեր

Խնդիր. մասնավոր ներդրումների և
ձեռներեցության ցածր մակարդակ

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

Աճի հնարավոր սահմանափակում
ն երի վերաբերյալ պատկերացում կազմելու նպատակով տեղա
կան ընկերությունների տեսակետների հարցում է իրականացվել: Ըստ հարցման արդյունքների՝
աճը սահմանափակող հիմ
ն ական գործոններն են տեղական շուկայի սահմանափակությունն ու
բարձր որակավորված աշխատուժի պակասը: Հարկային/մաքսային վարչարարությունը, ինչպես
նաև հասանելի ֆինանսավորման սահմանափակությունը ևս խոչընդոտում են ընկերությունների`
իրենց ապագա աճի համար ներդրում
ն եր իրականացնելու պատրաստակամությանը:
Գծապատկեր 2-15: Աճի հիմ
ն ական խոչընդոտները
Շուկայի սահմանափակություն
Բարձր որակավորմամբ աշխատուժի պակաս
Հարկային/մաքսային վարչարարություն
Ֆինանսական միջոցների դժվար հասանելիություն
Տնտեսական ճգնաժամ և անորոշություն
Անազնիվ մրցակցություն
Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներ
Ապրանքի ոչ մրցունակ գինը
Տրանսպորտային ենթակառուցվածքի անկատարություն
Ընկերության կառավարչական
ունակությունների ցածր մակարդակը
Ապրանքի ոչ մրցունակ որակը
Այլ

% -ը պատասխանների մեջ
Պատասխանողների թիվը՝ 48

Աղբյուր՝ Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից իրականացված հարցում, 2013թ.

 արցման արդյունքում ստացված ընկալում
Հ
ն երը համադրվում են աճի ախտորոշման գործիքակազմի
հետ` եզրակացությունների հավաստիությունը ստուգելու համար: Աճի ախտորոշման գործիքի համա
տեքստում Հայաստանի աճի խոչընդոտների վերլուծությունը ներկայացված է հաջորդիվ:
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2.3 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ
ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Երկրում ներդրում
ն երի ստեղծած սոցիալական արդյունքը կամ ընդհանուր եկամտաբերությունը
(այսինքն` ինչպես մասնավոր գործակալների, այնպես էլ, մեծ հաշվով, հասարակության կուտակ
վող եկամուտները) կախված է արտադրության գործոնների ու օժանդակ ենթակառուցվածքների
որակից: Ընդհանուր եկամտաբերության կամ սոցիալական արդյունքի վերլուծությունը սկսվում է
Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատումից և ներառում է ձեռնարկատիրական ակտիվ
ների, կառավարչական ունակությունների, ֆիզիկական և ՏՀՏ ենթակառուցվածքների ուսում
ն ա
սիրությունները:

Հայաստանը չունի բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց պակաս, սակայն
որակյալ մարդկային ռեսուրսների առաջարկի ներկայիս մակարդակը տնտեսական
աճի «առանցքային սահմանափակում
ն երից» է:
Հայաստանի բնակչության (համապատասխան տարիքային խմբի) կեսից ավելին ունի բարձրա
գույն կրթություն: Հայաստանն այս ցուցանիշով նույնիսկ գերազանցում է ավելի բարձր եկամտի
մակարդակ ունեցող մի շարք երկրների:

Բարձրագույն կրթական համակարգում
ներգրավվածությունը, %, համախառն

Գծապատկեր 2-16: Բարձրագույն կրթության համակարգում ներգրավվածությունն ու
եկամտի մակարդակները, 2011թ.

Հայաստան

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի,
ԱՄՆ դոլար

Աղբյուր` ՀԲ ՀԶՑ
Նշում. տվյալների անհասանելիության պատճառով որոշ երկրների համար ներկայացված են 2010թ.
տվյալներ:

Հայաստանը բարձրագույն կրթության մեջ ներգրավվածության մակարդակով 142 երկրների մեջ
51-րդն է, ինչը բավականին բարենպաստ դիրք է: Հայաստանի դիրքը միջնակարգ կրթության
մեջ ներգրավվածությամբ ևս համաշխարհային մասշտաբով բավականին մրցակցային է, սակայն
տարրական կրթության մեջ ներգրավվածության զուտ մակարդակն ընդամենը 87% է: Այս ցուցա
նիշի ցածր մակարդակը կարող է բացատրվել մի քանի գործոններով.
-

Հայկական կրթական համակարգի փոփոխությունները և 10-ամյա դպրոցական համա
կարգից անցումը դեպի 12-ամյա համակարգին: Այսպես` տարրական կրթության մեջ հա
մախառն ներգրավվածության ցուցանիշը 2010 թվականի 103%-ից անկում է գրանցել` 2011
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թվականին դառնալով 84%: Այսպիսի կտրուկ փոփոխությունը առավելապես համակար
գային, այլ ոչ ժողովրդագրական փոփոխության արդյունք կարող է լինել:12
-

Հայաստանի բնակչության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների անճշտությունները,
որոնք կարող են աղավաղել հարաբերակցությունը:

Աղ յուսակ 2-1: ՀՄԶ-ում վարկանիշներն ըստ կրթական համակարգում ներգրավվածության
ցուցանիշների, տեղ, 2013-2014թթ.13
Վարկանիշն ըստ
տարրական կրթության
մեջ ներգրավվածության

Վարկանիշն ըստ
միջնակարգ կրթության
մեջ ներգրավվածության

Վարկանիշն ըստ
բարձրագույն կրթության
մեջ ներգրավվածության

Հայաստան

115

61

51

Ադրբեջան

117

39

93

Էստոնիա

64

19

30

Վրաստան

32

80

77

Իսրայել

45

28

32

Ռումինիա

112

46

39

Ռուսաստան

79

75

14

Սլովակիա

41

64

49

Ուկրաինա

94

54

10

ԱՄՆ

66

49

3

Աղբյուր` Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի Համաշխարհային մրցունակության զեկույց (ՀՏՖ ՀՄԶ)
2013-2014թթ.

Բարձրագույն կրթություն ունեցող բնակչության մասնաբաժինը Հայաստանում բավականին
բարձր է և անցնում է 50%-ի շեմը: Աշխատուժի մոտ 25%-ը և գործազուրկների մոտ 27%-ը Հայաս
տանում ունեն բարձրագույն կրթություն:
Գործազուրկների մեջ բարձրագույն կրթություն ունեցողների մասնաբաժնով Հայաստանը մոտ է
համաշխարհային միջին համարվող 19%-ին: Այդուհանդերձ, այս ցուցանիշը չափազանց տարբեր
է` կախված երկրներից և տատանվում է 0.2%-ից (Թայլանդ) մինչև 50% (ԱՄՆ, Սինգապուր և Բե
լառուս):
Ավելին, Հայաստանում նկատվում է ավելի ուշագրավ երևույթ, այն է` աշխատուժի մեջ չընդգրկ
ված, սակայն բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց մեծ մասնաբաժինը: Սա կրթության
«ձևական բնույթի» հետևանքն է` բարձրագույն կրթության «դիպլոմի»` որպես որոշակի սոցիալա
կան կարգավիճակի արտահայտման լայն տարածումը երկրում: Որպես հետևանք, բարձրագույն
կրթությամբ երիտասարդների գործազրկությունը հիմ
ն ականում կամավոր բնույթ է կրում: Համա
ձայն «Շրջանավարտների դիտարկում» հետազոտության, որն իրականացվել է Ի-Վի Քոնսալ
թինգի կողմից14, երբեք չաշխատած շրջանավարտների մոտ կեսը այդ իրավիճակը բացատրում է
սեփական ընտրությամբ` պայմանավորված անձնական պատճառներով, ժամանակի կամ ցանկու
թյան բացակայությամբ: Այս երևույթը մասնավորապես գերակշռում է սոցիալական գիտություննե
րի (սոցիոլոգիա, հոգեբանություն և փիլիսոփայություն) շրջանավարտների մոտ: Սա նշանակում է,
որ տնտեսությունը ներդրում է կատարում ոչ արտադրողական կապիտալի` բարձրագույն կրթու
12	Տարրական կրթության մեջ համախառն ներգրավվածությունը սահմանվում է որպես տարրական կրթության
մեջ ներգրավվածների ընդհանուր քանակը (անկախ տարիքից) տարրական կրթության պաշտոնական տարիքի
բնակչության նկատմամբ` տոկոսային արտահայտությամբ: Կրթական համակարգի բարեփոխումների արդյունքում
տարրական կրթության տարիքային շեմը փոխվեց` ընդգրկելով ավելի փոքր տարիքի երեխաների (այժմ երեխաները
դպրոց են ընդունվում 5 տարեկանում` նախկին 7-ի փոխարեն): Սա ընդլայնեց տարրական կրթության պաշտոնական
տարիքի բնակչության թվաքանակը և նվազեցրեց ներգրավվածության մակարդակը:
13 ՀՏՖ 2013-2014թթ. վարկանիշները տրված են 148 երկրների համեմատության մեջ:
14 «Շրջանավարտների դիտարկում» հետազոտություն Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից, շրջանավարտների հարցում,
2011թ.
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թյուն ունեցող աշխատուժի մեջ, որն ի սկզբանե մտադիր չէ կիրառել ձեռք բերված կրթությունը`
ապրանքներ արտադրելու և ծառայություններ մատուցելու համար:
«Իրական գործազրկությունը» (որակավորմամբ, աշխատանքային սահմանափակ փորձով կամ
ցածր աշխատավարձերով պայմանավորված աշխատանքի տեղավորվելու հնարավորությունների
բացակայությունը) իր հերթին գերակշռում է մանկավարժության, մշակույթի և սպորտի բնագա
վառների շրջանավարտների շրջանում:

Կրթական մակարդակից կախված եկամտաբերության հարաբերականորեն ցածր
մակարդակը Հայաստանում ևս ապացուցում է, որ կրթությունը խոչընդոտ չի
հանդիսանում:
Կրթության եկամտաբերությունը ցույց է տալիս կրթության մեկ աստիճանով բարձր մակարդակի
դեպքում եկամտի միջին աճը:
Կրթության ցածր եկամտաբերությունը փաստում է, որ առնվազն քանակական առումով չկա որո
շակի կրթական մակարդակ ունեցող աշխատանքային ռեսուրսների պակաս, ինչը կարող էր աշ
խատուժի առաջարկի և պահանջարկի միջև էական անհամապատասխանություն ստեղծել: Եկամ
տի մակարդակները ավելի քիչ են հակված փոփոխության միջնակարգից դեպի բարձրագույն
կրթական մակարդակ անցման ժամանակ, ինչը հազվադեպ է պատահում տնտեսության մեջ գի
տելիքահենք ոլորտների մեծ մասնաբաժին ունեցող երկրներում: Այսպես՝ Հունգարիայում, ԱՄՆում և Իսրայելում բարձրագույն կրթություն ունեցող մասնագետները միջինում 60%-ով ավելի են
վարձատրվում, քան միջնակարգ կրթություն ունեցող աշխատողները:
Գծապատկեր 2-17: Կրթության եկամտաբերությունը՝ որպես կրթական մի մակարդակից
դեպի մյուսը անցումից ստացվող վարձատրության փոփոխություն, 2009թ.
Անցում ԿՄՍԴ 0-2-ից ԿՄՍԴ 3-4-ին
ԱՄՆ
Հունգարիա
Ավստրիա
Միացյալ Թագավորություն
Իսրայել
Հայաստան
Կանադա
Ավստրալիա
Գերմանիա
Էստոնիա

Նշում՝ ԿՄՍԴ15 0-2-ն ընդգրկում է տարրական և միջնակարգ կրթությունը (1-8 դասարաններ)
ԿՄՍԴ 3-4-ն ընդգրկում է ավագ միջնակարգ և մասնագիտական կրթությունը ( 9-10 դասարաննե
րից բարձր)
Աղբյուր՝ ՏՀԶԿ վիճակագրական տվյալների բազա, ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հարցում, EV վերլու
ծություն

15 Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում
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Գծապատկեր 2-18: Կրթության եկամտաբերությունը՝ որպես կրթական մի մակարդակից
դեպի մյուսը անցումից ստացվող վարձատրության փոփոխություն, 2009թ.
Անցում ԿՄՍԴ 3-4-ից ԿՄՍԴ 5-6-ին
Հունգարիա
ԱՄՆ
Իսրայել
Գերմանիա
Միացյալ Թագավորություն
Ավստրիա
Կանադա
Ավստրալիա
Էստոնիա
Հայաստան

Նշում՝ ԿՄՍԴ 3-4-ն ընդգրկում է ավագ միջնակարգ և մասնագիտական կրթությունը (9-10 դասարաններից
բարձր)
ԿՄՍԴ 5-6-ն ընդգրկում է բարձրագույն և հետավարտական կրթությունը (բակալավրիատ,
մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա)
Աղբյուր՝ ՏՀԶԿ վիճակագրական տվյալների բազա, ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հարցում, EV վերլու
ծություն

Մեկ լրացուցիչ տարի ուսանելու դեպքում Հայաստանում աշխատողի ամսական աշխատավարձը
կարող է միջինում աճել 4,000 ՀՀ դրամով: Սա տնտեսության միջին աշխատավարձի մոտ ~5.5%ն է: Լրացուցիչ ուսման տարվա եկամտաբերությունը չնչին է հատկապես միջնակարգ կրթական
համակարգում և ապահովում է աշխատողների լրացուցիչ եկամտի ընդամենը 2%-ը:

Աշխատավարձ, ՀՀ դրամ

Եկամտաբերություն, %

Գծապատկեր 2-19: Կրթության եկամտաբերությունն ըստ կրթական մակարդակի, 2011թ.

Միջին ամսական
աշխատավարձ, ՀՀ դրամ
Մեկ լրացուցիչ
ուսումնական տարվա
եկամտաբերությունը, %
աշխատավարձից

Տարրական
(ԿՄՍԴ 0-2)

Միջնակարգ Բարձրագույն
(ԿՄՍԴ 3-4)
(ԿՄՍԴ 5-6)

Ընդհանուր

Աղբյուր՝ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հարցում, EV վերլուծություն
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Շրջանավարտների հարցման համաձայն գյուղատնտեսության ոլորտի շրջանավարտների 70%-ը
և բժշկական ոլորտի շրջանավարտների 50%-ը չեն աշխատում իրենց մասնագիտությամբ: Աշխա
տանքի և ուսման բնագավառների միջև անհամապատասխանությունը հիմ
ն ական մասնագիտա
ցում
ն երի դեպքում կազմում է մոտ 30%:16
Գծապատկեր 2-20: Առաջին աշխատանքի համապատասխանությունը մասնագիտական
որակավորմանը, դասակարգում ըստ մասնագիտությունների

Իրավունք և քաղաքական
գիտություններ
Մանկավարժություն
Ճարտարագիտություն և
դիզայն
Գյուղատնտեսական
գիտություններ
Մշակույթ և սպորտ
Բժշկություն
Սոցիալական գիտություններ
Հումանիտար գիտություններ
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական
գիտ. և ՏՏ
Բնական գիտություններ

Լիովին
համապատասխանում է
Ընդհանրապես չի
համապատասխանում

Տնտեսագիտություն և
մենեջմենթ

Աղբյուր՝ Ի-Վի Քոնսալթինգ, 2011թ. «Շրջանավարտների դիտարկում» հետազոտություն

Աշխատուժի հետ կապված խնդիրներն արմատապես կապված են որակի հետ:
Աշխատուժի որակը և շրջանավարտների անբավարար կրթական մակարդակը տեղական գործա
րարների և ղեկավարների կողմից ծավալուն քննարկում
ն երի առարկա են դարձել: Գործատուների
հարցման համաձայն17՝ ընկերությունների ղեկավարների 90%-ը կարծում է, որ աշխատուժի որակի
ներկայիս մակարդակը կարող է իրենց ոլորտի աճի խոչընդոտ հանդիսանալ:
Գերակշռող է այն տեսակետը, որ ընդհանուր առմամբ շրջանավարտները պատրաստ չեն աշխա
տելու իրենց մասնագիտական ոլորտներում՝ ինչպես տեսական, այդպես էլ գործնական գիտելիք
ների և հմտությունների պակասի պատճառով: Այսպիսով, մեծ ճեղքվածք կա կրթական համակար
գի կատարելագործվածության մակարդակի և տնտեսության իրական պահանջարկի միջև:

16 «Շրջանավարտների դիտարկում» հետազոտություն Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից, շրջանավարտների հարցում,
2011թ.
17 Ի-Վի Քոնսալթինգ, 2011թ. «Հայաստանում բարձրագույն կրթությամբ աշխատուժի պահանջարկի և զբաղվա
ծության վերաբերյալ ուսումնասիրություն»
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Գծապատկեր 2-21: Հայաստանում շրջանավարտների որակի գնահատումը գործատուների
կողմից
Այլ
Միջին մակարդակի տեսական
և գործնական գիտելիքներ
և հմտություններ ունեցող
շրջանավարտներ

Տեսական գիտելիքների և
գործնական հմտությունների
ցածր մակարդակ ունեցող
շրջանավարտներ

Հիմնավոր տեսական
գիտելիքներ, սակայն թույլ
գործնական հմտություններ
ունեցող շրջանավարտներ

Աղբյուր՝ Գործատուների հարցում, Ի-Վի Քոնսալթինգ, 2011թ.18

Որպես լրացում՝ նշենք, որ աճի սահմանափակում
ն երի վերաբերյալ ընկերությունների շրջանում
վերջերս անցկացված հարցման արդյունքներով՝ բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժի պա
կասը ընկերությունների աճի երկրորդ կարևորագույն խոչընդոտն է: Պատասխանների 15%-ը վե
րաբերում է հենց այս գործոնին, իսկ աճի ամենակարևոր խոչընդոտ համարվող «շուկայի սահմա
նափակությանը» բաժին է ընկնում պատասխանների 20%-ը:19
Համաշխարհային մրցունակության զեկույցի (ՀՄԶ) վարկանիշների համաձայն՝ տարրական և
ընդհանուր կրթական համակարգի կատարողականով Հայաստանի դիրքերը այդքան էլ անբա
րենպաստ չեն: Այդուհանդերձ, բարձրագույն կրթության և վերապատրաստման մի քանի ցուցա
նիշներ (ինչպես օրինակ կառավարման դպրոցների որակը, հետազոտական և վերապատրաստ
ման ծառայությունների հասանելիությունը և անձնակազմի վերապատրաստման ինտենսիվությու
նը) աչքի են ընկնում իրենց չափազանց ոչ մրցունակ վարկանիշներով: Այս ցուցանիշները մատ
նանշում են հայկական կրթական համակարգի խոցելի ոլորտները, որոնք հանգեցնում են կրթու
թյան ցածր մակարդակի և չեն օժանդակում տնտեսությանը տրամադրվելիք որակյալ աշխատուժի
առաջարկի մեծացմանը:
Աղ յուսակ 2-2: ՀՄԶ-ում կրթության որակի վարկանիշները Հայաստանում և համադրելի
երկրներում, տեղ
Վարկանիշն ըստ տարրական
կրթության որակի

Վարկանիշն ըստ կրթական
համակարգի որակի

Էստոնիա

18

47

ԱՄՆ

41

25

Իսրայել

71

56

Ուկրաինա

37

79

Ռուսաստան

61

85

Սլովակիա

54

130

Ռումինիա

85

99

Հայաստան

77

69

Վրաստան

94

105

Ադրբեջան

111

114

Աղբյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 2013-2014թթ.
18 Հարցումն անցկացվել է Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտները ներկայացնող 25 առաջատար
ընկերությունների ղեկավարների և մարդկային ռեսուրսների ղեկավարների շրջանում:
19 «Աճի սահմանափակումների հարցում», Ի-Վի Քոնսալթինգ, 2013թ., ընտրանքի չափը` 48 տեղական ընկերություններ
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Աղ յուսակ 2-3: Բարձրագույն կրթության և վերապատրաստման հենասյան բաղադրիչները
Հայաստանում, վարկանիշ ՀՄԶ-ում, տեղ
Վարկանիշ
Մաթեմատիկայի և գիտական կրթության որակը

67

Կառավարման դպրոցների որակը

120

Դպրոցներում ինտերնետի հասանելիությունը

78

Հետազոտական և վերապատրաստման ծառայությունների
հասանելիությունը

119

Անձնակազմի վերապատրաստման ինտենսիվությունը

114

Աղբյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 2013-2014թթ.

Ներգրավվածության բարձր ցուցանիշի և կրթության ցածր որակի պարադոքսը կարող է բա
ցատրվել Հայաստանի կրթական համակարգում ներդրում
ն երի շատ ցածր մակարդակով: Այսպես՝
աշխարհի երկրներում կրթական ներդրում
ն երի և բարձրագույն կրթության մեջ ներգրավվածու
թյան ցուցանիշները քարտեզագրելու դեպքում պարզ է դառնում, որ Հայաստանը բարձրագույն
կրթական համակարգում մեկ ուսանողի վրա կատարվող ծախսերի ամենացածր մակարդակն
ունեցող երկրներից մեկն է:

Բարձրագույն կրթության մեջ
ներգրավվածությունը, %, համախառն

Գծապատկեր 2-22: Բարձրագույն կրթության մեջ ներգրավվածությունը և մեկ ուսանողի
հաշվով ծախսերը, 2011թ.

Հայաստան

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

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ
Նշում. տեղեկատվության անհասանելիության պատճառով որոշ երկրների տվյալները 2011 թվականի են:

Վերոնշյալ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կրթության որակը, որը հանգեցնում է մարդկային
կապիտալի ցածր որակի, կարելի է համարել առանցքային սահմանափակում:
ն ական
2010 թվականի Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցն20 իրականացրել է հիմ
գործոնների քարտեզագրում և դասակարգել բարձրագույն կրթության ներկայիս որակի արմա
տական պատճառները` ըստ հետևյալ խմբերի. գերիշխող հասարակական արժեքներ, ուսում
ն ա
կան միջավայրի թերզարգացած բաղադրիչներ, առաջնորդման անբավարար կարողություններ,
կրթության ոլորտում ոչ բավարար մրցակցություն՝ որակի բարելավումը խթանելու համար, ինչպես
20 «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, 2010. «2010թ. Հայաստանի ազգային մրցունակություն
զեկույց. բարձրագույն կրթության մարտահրավերը»
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նաև կրթական համակարգի միջազգայնացման աննշան մակարդակ: Ավելին, կրթության որակի
և տնտեսության ցածր աճի միջև պատճառահետևանքային կապը երկկողմանի է: Աշխատուժի ոչ
բավարար որակը չի նպաստում արդյունաբերության աճին, ինչի պատճառով վերջինս կրթության
մեջ ներդրում
ն եր չի կատարում: Մյուս կողմից, կրթական համակարգում ներդրում
ն երի ցածր մա
կարդակն ու կրթական ծառայությունների նկատմամբ ցածր պահանջարկը չեն նպաստում Հա
յաստանի կրթական համակարգի բարելավմանը: Որպես հետևանք, հավասարակշռությունը հաս
տատվում է շատ ցածր մակարդակի վրա: Այս առանցքային սահմանափակումը հաղթահարելու
միջոց կարող է հանդիսանալ աշխատաշուկայի պահանջարկի և առաջարկի նկատմամբ համալիր
մոտեցման կիրառումը:

Տեղական ընկերությունների հարաբերականորեն թույլ կառավարչական ունակու
թյունները աճի սահմանափակում են հանդիսանում ամբողջ տնտեսության համար:
Կառավարման համաշխարհային հարցման մեթոդաբանությամբ մոտ հիսուն արտադրական ըն
կերությունների շրջանում իրականացված հետազոտությունը ցույց տվեց հայկական ընկերություն
ներում կառավարման որակի էականորեն ցածր մակարդակը համաշխարհային լավագույն փորձի
համեմատությամբ:21 Կառավարման պրակտիկայի երեք հարթություն է գնահատվել ընկերություն
ներում՝ պլանավորման համակարգը, գործառնությունների կառավարումը և մարդկային ռեսուրս
ների կառավարումը: Քսանմեկ երկրների շարքում Հայաստանի համաթիվն ամենացածրն է եղել՝
կազմելով 2.46, որը 0.53 միավորով զիջում է քսանմեկ երկրների միջին գնահատականին: Հատ
կանշական է, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարման առումով Հայաստանն ավելի մոտ է զար
գացած երկրների գնահատականներին, մինչդեռ գործառնական և պլանավորման համակարգե
րով ճեղքվածքը այլ երկրների համեմատ առավել ընդգծված է:
Կառավարումը բարելավելու ուղղությամբ ներդրում
ն երն ունեն բարձր եկամտաբերություն: Վերո
հիշյալ մեթոդաբանությամբ կատարված համալիր վերլուծությունն այլ երկրներում փաստում է, որ
կառավարման որակի գնահատականի մեկ միավոր աճի արդյունքում գնահատվել է արտադրողա
կանության 6%, հասույթի 2.3% և կապիտալ ներդրում
ն երի 2.8% աճ:22
Ավելին, կառավարման պրակտիկայի բարելավման շնորհիվ նվազում են նաև ընկերությունների
ռիսկայնության գնահատված մակարդակները, ինչը նպաստում է ընկերությունների ֆինանսավոր
ման տոկոսադրույքների նվազմանը:
Հայաստանյան ընկերությունների կատարողականի համեմատաբար ցածր մակարդակը որոշ չա
փով պայմանավորված է այնպիսի կառուցվածքային գործոններով, ինչպիսիք են կազմակերպու
թյունների համեմատաբար փոքր չափերը, գործարարության առավելապես ընտանեկան բնույթը
(մեկ ընտանիքին պատկանող և հենց վերջինիս կողմից կառավարվող ընկերությունները), կառա
վարչական ցածր պրոֆեսիոնալիզմը, ոչ կատարյալ մրցակցությունը տնտեսությունում, ինչպես
նաև Հայաստանում անդրազգային կորպորացիաների (ԱԱԿ-ների) թույլ ներկայացվածությունը:
Այդուհանդերձ, ցածր գնահատականի հիմ
ն ական պատճառները պայմանավորված են ընկերու
թյունների կառավարման ներքին խնդիրներով: Մասնավորապես տեղական ընկերություններում
էական բարելավման անհրաժեշտություն կա գործառնությունների արդյունավետ կառավարման,
կատարողականի կառավարման, կառավարչական հաշվետվությունների, կորպորատիվ կառա
վարման, ինչպես նաև երկարաժամ
կ ետ ռազմավարական կառավարման և այլ կառավարչական
պրակտիկաների ու համակարգերի ուղղությամբ: Ընկերությունների սեփականատերերի և կառա
վարիչների միջև հստակ տարանջատման բացակայությունը ևս էական գործոն է, որ բացասաբար
է անդրադառնում ընկերություններում բարձրորակ կառավարման պրակտիկաների կիրառման
վրա:
Համաշխարհային մրցունակության զեկույցի համապատասխան վարկանիշները հաստատում են
նշված թերացում
ն երը:

21 «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, 2012. «2011-2012թթ. Հայաստանի ազգային
մրցունակության զեկույց. կառավարման պրակտիկայի բարելավման օրակարգը»
22 Լոնդոնի տնտեսագիտական դպրոց, Տնտեսական կատարողականի կենտրոն, 2011թ.
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Աղ յուսակ 2-4: Կառավարչական ունակությունների վարկանիշները ՀՄԶ-ում, տեղ
Էստոնիա Լեհաստան

Ալբանիա Հայաստան Վրաստան

Մոլդովա

Ընկերությունների էթիկա
կան վարքագիծը

35

59

129

81

67

119

Աուդիտի և հաշվետվու
թյունների ստանդարտնե
րի խստությունը

26

49

123

87

89

102

Տնօրենների խորհրդի ար
դյունավետությունը

36

95

89

96

109

101

Փոքրամասնային բաժնե
տերերի շահերի պաշտ
պանությունը

64

93

95

100

125

118

Արտադրական գործըն
թացի կատարելագործվա
ծությունը

53

51

73

92

119

125

Իշխանության պատվի
րակման պատրաստակա
մությունը

29

68

71

115

127

108

Կառավարման դպրոցնե
րի որակը

54

89

84

120

107

133

Պրոֆեսիոնալ կառավար
մանն ապավինելը

26

79

95

96

82

111

Աղբյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 2013-2014թթ.

Պրոֆեսիոնալ կառավարմանն ապավինելու ցածր մակարդակը Հայաստանում որակյալ կառա
վարիչների համատարած բացակայության արտացոլումն է, ինչը արդիական թեմա է տեղական
ընկերություններում: Առավել սկզբունքային պատճառահետևանքային գործոն է ընկերություննե
րի սեփականատերերի և կառավարիչների միջև թույլ տարանջատումը: Տեղական խոշոր կորպո
րացիաների մեծ մասը դեռևս ընտանեկան բիզնեսներ են կամ ընտանիքի տարբեր անդամ
ն երին
պատկանող բիզնես-խմբերի մասեր: Վստահության և կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների
պակասը երկրի գործարար մշակույթում առկա արմատական թերությունների արտացոլումն է:

Չնայած նշանակալի թերություններին՝ ընդհանուր ենթակառուցվածքների զարգաց
ման մակարդակը առանցքային սահմանափակումների թվին չի պատկանում:
Ենթակառուցվածքային զարգացման նախագծերում կատարվող ներդրում
ն երը Հայաստանում մեծ
ծավալների են հասել` հիմ
ն ականում զարգացման միջազգային հաստատությունների և մասնավոր
ֆինանսավորում
ն երի շնորհիվ: Սրա արդյունքում ներքին ենթակառուցվածքները էականորեն բա
րելավվել են Հայաստանում: Վերջերս իրականացված նշանակալի զարգացում
ն երից էին օդանա
վակայանի համալիր վերակառուցումը, ներքին ճանապարհների բարելավումը և այլն:
Ենթակառուցվածքների հենասյան Հայաստանի վարկանիշները համեմատական սանդղակով մի
ջին մակարդակի վրա են գտնվում և մի փոքր ավելի բարձր են երկրի ընդհանուր մրցունակության
վարկանիշից, ինչը վկայում է, որ ենթակառուցվածքների զարգացման մակարդակը Հայաստա
նում հավանաբար աճի առանցքային սահմանափակում չէ: Ինտերնետի և բջջային կապի օգտա
գործման ցուցանիշները զգալի առաջընթաց են գրանցել 2013 թվականին: Ընդհանուր առմամբ,
տեխնոլոգիական պատրաստվածության ցուցանիշը բարելավել է իր դիրքերը քսան կետով: Ամե
նամեծ դրական տեղաշարժը գրանցվել է ինտերնետ օգտագործողների թվի և ինտերնետի միջազ
գային թողունակության ցուցանիշներում, որոնք արդյունքում դարձել են Հայաստանի մրցակցային
առավելությունները:

39

Գծապատկեր 2-23: Ենթակառուցվածքային
ցուցանիշներով Հայաստանի վարկանիշները
ՀՄԶ-ում, տեղ
Էլեկտրամատա
կարարման որակը
Ֆիքսված
հեռախոսագծեր
Օդային տրանսպորտի
ենթակառուցվածքի
որակը

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

Էստոնիա

Վրաստան

Հայաստան

Երկաթուղային ենթա
կառուցվածքի որակը
Բջջ. հեռախոսների
բաժանորդներ
Ճանապարհների
որակը
Օդային տրանսպորտի
ենթակառուցվածքում
առկա նստատեղեր

Լեհաստան

Ալբանիա

Մոլդովա

Աղբյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 2013-2014թթ.

ՏՏ և հեռահաղորդակցական ծառայությունների ոլորտն առանձնանում է իր աճի տեմ
պերով և ներդրում
ն երի ներգրավմամբ:
Հայաստանի ժամանակակից ՏՏ ոլորտը ձևավորվել է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ
ների բազայի հիման վրա: Մի շարք արտասահմանյան ՏՏ ընկերություններ Հայաստանում իրենց
մասնաճյուղերը բացեցին 1990-ական թվականների ընթացքում, սակայն ԱԱԿ-երի մասնաճյու
ղերի լայնածավալ տարածումը սկսվեց 2000-ական թվականների կեսերից, ինչի համար հիմ
ն ա
կան խթան հանդիսացավ երկրում բարձր որակավորմամբ և համեմատաբար ցածր վարձատրվող
ճարտարագետների առկայությունը: ՏՏ ոլորտում օտարերկրյա ներդրում
ն երը նպաստեցին տեխ
նոլոգիաների փոխանցմանը դեպի տեղական այլ ոլորտներ. համաձայն ՀՏՖ վարկանիշի՝ տեխ
նոլոգիաների փոխանցման վրա ՕՈՒՆ ազդեցության մակարդակով Հայաստանը 50-րդ տեղում
է: Այդուհանդերձ, ՏՏ ոլորտն իր զարգացման մակարդակով էականորեն գերազանցում է տնտե
սության մնացած ճյուղերին, ինչը որոշ առում
ն երով սահմանափակեց ՏՀՏ նոր գործիքների կի
րառումը տեղական ընկերությունների կողմից: Չափազանց անբարենպաստ վարկանշային դիրքն
ապացուցում է այդ ցածր փոխկապվածությունը. ընկերությունների հետազոտությունների և մշա
կում
ն երի (ՀուՄ) ծախսերով, ՀուՄ ոլորտում համալսարանների և մասնավոր ընկերությունների
միջև կապերով և կառավարության կողմից առաջավոր տեխնոլոգիական ապրանքների գնման
ցուցանիշներով Հայաստանը համապատասխանաբար զբաղեցնում է 109-րդ, 107-րդ և 111-րդ հո
րիզոնականները: Միևնույն ժամանակ Հայաստանը բավականին մրցունակ է տեխնոլոգիական
պատրաստվածության մի քանի ենթահենասյուներով և կարող է օգտագործել այս գործոնները
տեղական տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման համար: Հաղորդակցային ենթակառուցվածքն
իրական վերելք ապրեց վերջին տարիներին՝ կապված համակարգիչների, ինտերնետի և բջջային
հեռախոսների մասսայական տարածման հետ: Հայաստանում ինտերնետի հասանելիությունը
էականորեն բարելավվել է՝ աճող ծածկույթի, տեխնիկական բնութագրերի բարելավման և գների
նվազման շնորհիվ:

40

Գծապատկեր 2-25: ՏՀՏ ցուցանիշների դինամիկան Հայաստանում

Ֆիքսված լայնաշերտ Ինտերնետից Շարժական բջջային
ինտերնետի
օգտվողների
կապի բաժանորդա
բաժանորդները
քանակը (100
գրություններ (100
(100 մարդու հաշվով) մարդու հաշվով)
մարդու հաշվով)

Աղբյուր` ՀԲ ՀԶՑ

Հասանելիության ցուցանիշների կտրուկ աճից հետո ՏՏ ոլորտն իրականացրեց արմատական
որակական վերափոխում
ն եր: Ներկայումս մի շարք ընթացիկ նախագծեր և պլանավորված նա
խաձեռնություններ ուղղված են գիտության ենթակառուցվածքների հզորացմանը, ՏՏ ոլորտում
ձեռնարկատիրական մշակույթի խթանմանը և, ինչն ամենակարևորն է, ՏՏ ոլորտում միջազգայնո
րեն մրցունակ բարձր որակավորմամբ աշխատուժի կրթմանը:
Աղ յուսակ 2-5: ՀՄԶ-ում Հայաստանի վարկանիշն ըստ տեխնոլոգիական պատրաստվածու
թյան, տեղ
Վարկանիշը
Ամենաարդիական տեխնոլոգիաների հասանելիությունը

97

Ընկերությունների մակարդակով տեխնոլոգիաների կլանումը

98

ՕՈՒՆ-ը և տեխնոլոգիաների փոխանցումը

50

Ինտերնետ օգտագործող անհատները

84

Լայնաշերտ ինտերնետի բաժանորդագրություն

74

Միջազգային ինտերնետ թողունակությունը

47

Բջջային լայնաշերտ բաժանորդագրություն
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Աղբյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 2013-2014թթ.

Տրանսպորտային սահմանափակում
ն երը բացասական ազդեցություն ունեն Հայաս
տանի տնտեսության վրա, սակայն վերջինիս ազդեցությունը դժվար է դասակարգել
որպես աճի առանցքային սահմանափակում:
Տրանսպորտային ենթակառուցվածքը Հայաստանում ոչ բարենպաստ է մեծապես այնպիսի գոր
ծոնների հետևանքով, ինչպիսիք են՝ դեպի ծով ելքի բացակայությունը և հարևաններից երկուսի
հետ փակ սահմանները: Երկաթուղային տրանսպորտը օգտագործվում է հիմ
ն ականում հանքար
դյունաբերության և այլ ռեսուրսահեն ապրանքների արտահանման համար: Այլ ապրանքների ար
տահանման հիմ
ն ական միջոցը ճանապարհային տրանսպորտն է: Օդային տրանսպորտի միջոցով
արտահանվում են բարձր ավելացված արժեք և ցածր քաշ ունեցող ապրանքները:
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Գծապատկեր 2-26: Հայաստանի միջազգային առևտուրն ըստ փոխադրամիջոցների,
2012թ.

Երկաթուղի
Ավտոճանապարհ
Օդային տրանսպորտ

Ներմուծում

Արտահանում

Ներմուծում

Ըստ արժեքի(%)

Արտահանում

Այլ (խողովակաշար,
էլեկտրահաղորդման
գիծ և այլն)

Ըստ քաշի (%)

Աղբյուր` ՀՀ մաքսային ծառայություն

Հայաստանից դեպի իր գլխավոր առևտրային գործընկեր՝ Ռուսաստան, արտահանումը հիմ
ն ա
կանում իրականացվում է ցամաքային տրանսպորտային միջոցներով: Երևանից Մոսկվա ցամա
քային փոխադրումն անցնում է Վրաստանի Լարսի մաքսակետով: Վերջինիս ծառայությունը
անկայուն բնույթ ունի և հաճախ է եղանակային պայմաններից ելնելով փակվում, հատկապես
ձմռանը: Երևանից Մոսկվա մեկ բեռնատարով ապրանքների տեղափոխումն արժե մոտ 4,0004,500 ԱՄՆ դոլար: Համեմատության համար նշենք, որ դեպի Ռուսաստան արտահանման ցուցա
նիշով Հայաստանի հետ համեմատելի երկիր հանդիսացող Մոլդովան միջինում մեկ բեռնատարի
համար վճարում է 3,000-3,500 ԱՄՆ դոլար (Քիշնևից դեպի Մոսկվա):
Ցամաքային փոխադրման այլընտրանք հանդիսացող ծովային տրանսպորտն ավելի ծախսատար
է հայ արտահանողների համար՝ սեփական նավահանգստային ենթակառուցվածք չունենալու
պատճառով:
Աղ յուսակ 2-6: Արտահանման ծախսերի համեմատությունը, 20 տոննայի դիմաց, ԱՄՆ դո
լար
Ծախսեր
Երևան-Մոսկվա (ցամաքային փոխադրում Լարսի անցակետով)

4,000-4,500

Երևան-Մոսկվա (ծովային փոխադրում Փոթիի և Իլյիչևսկի նավահանգիստ
ների միջոցով)

5,500-6,000

Քիշնև-Մոսկվա (ցամաքային փոխադրում)

3,000-3,500

Աղբյուր` Հայաստանի և Մոլդովայի տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ
հարցազրույցներ, 2013թ.

Տրանսպորտային սահմանափակում
ն երի նշանակալիությունը տատանվում է՝ կախված ապրան
քային խմբից: Այսպես՝ կոնյակի և պղնձի նման բարձրարժեք ապրանքների արտահանման մեջ
տրանսպորտային ծախսերը չնչին են, մինչդեռ գինու և մրգերի արտահանման մեջ դրանք մեծ
մասնաբաժին ունեն:
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Աղ յուսակ 2-7: Միջին տրանսպորտային ծախսերի մասնաբաժինը արտահանման մեծա
ծախ գնի մեջ, ընտրված արտահանվող ապրանքների համար
Ապրանք

Արտահանման երկիր

Տրանսպորտային ծախսերի մասնաբաժինը
արտահանման մեծածախ գնի մեջ

Տեքստիլ

Կանադա

7-9%

Գինի

Ռուսաստան

15-17%

Մրգեր

Ռուսաստան

27-29%

Կոնյակ

Ռուսաստան

4-6%

Պղինձ

Գերմանիա

3-5%

Աղբյուր` հարցազրույցներ արտահանողների հետ, 2013թ.

Ապրանքի ընդհանուր արժեքում տրանսպորտային ծախսերի մասնաբաժինը որոշվում է արտա
հանվող ապրանքի ֆիզիկական ծավալի և արժեքի հարաբերակցությամբ: Որքան ավելի մեծ է
ապրանքի ֆիզիկական ծավալ/արժեք հարաբերակցությունը, այդքանով այն ծանր կլինի գնի մեկ
միավորի դիմաց և ավելի բարձր կլինեն արտահանման տրանսպորտային ծախսերը: Այս ցուցանի
շի համեմատությունը մի քանի երկրներում թույլ կտա ստուգել` արդյո՞ք առկա են տրանսպորտային
սահմանափակում
ն եր արտահանման համար:
Հայաստանի հարաբերակցությունը համեմատվել է արտահանման դիվերսիֆիկացված պորտֆել
ունեցող երկրների հետ, որոնց համար տրանսպորտային փոխադրում
ն երը առանցքային սահմա
նափակում չեն հանդիսանում: Համեմատությունը վեր չի հանում որևէ համոզիչ միտում:
Գծապատկեր 2-27: Ֆիզիկական ծավալ/արժեք հարաբերակցությունը արտահանման
զամբյուղում, 2011թ.
Չափման միավորներ՝ քաշը 1 ԱՄՆ դոլար արտահանվող ապրանքի դիմաց, կգ-ով

Ռուսաստան
Չինաստան
Գերմանիա
Հայաստան
ԱՄՆ

Աղբյուր` ՄԱԿ-ի՝ ապրանքային առևտրի վիճակագրության (ՄԱԿ ԱԱՎ) տվյալների բազա, EV վերլուծու
թյուն

Հայաստանի արտահանման կառուցվածքում ֆիզիկական ծավալ/արժեք հարաբերակցության
լրացուցիչ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամենից շատ արտահանվող ապրանքներն ունեն ֆի
զիկական ծավալ/արժեք ցածր հարաբերակցություն (համեմատած արտահանման զամբյուղի մի
ջինի հետ): Այս միտումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հայկական արտահանման
մեջ գերակշռում են բարձր ավելացված արժեք ունեցող բնական մետաղներն ու ադամանդները,
իսկ տրանսպորտային ծախսերը այս ապրանքների արժեքի չնչին մասնաբաժինն են կազմում:
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Գծապատկեր 2-28: Ամենից շատ արտահանվող 3 և 10 ապրանքների ֆիզիկական ծավալ/
արժեք հարաբերակցությունը և մասնաբաժինն արտահանման մեջ, 2012թ.
Ամենաշատ արտահանվող 3 ապրանքներ
Ռուսաստան
Չինաստան
Գերմանիա
Հայաստան
ԱՄՆ

1.89

Ամենաշատ արտահանվող 10 ապրանքներ
Ռուսաստան
Չինաստան

0.06

Գերմանիա

0.05

Հայաստան

0.30
0.85

ԱՄՆ

Մասնաբաժինն արտահանման մեջ, գնային արտահայտմամբ, %

1.85
0.12
0.10
0.43
0.77

Քաշ/գին հարաբերակցություն

Աղբյուր` ՄԱԿ ԱԱՎ տվյալների բազա, EV վերլուծություն

Չնայած անբարենպաստ գներին՝ տեղական գործարարները ճանապարհների բարեկարգությու
նը և օդային տրանսպորտի ենթակառուցվածքը չեն դասում լուրջ խոչընդոտների շարքին, ինչպես
նշվում է Համաշխարհային մրցունակության զեկույցում: Հայաստանի մրցունակության աճի խոչըն
դոտներից մեկը երկրում նավահանգստային ենթակառուցվածքի բացակայությունն է: Վրաստանում
գտնվող Փոթի նավահանգիստը, որը ծառայում է արտահանմանը թե՛ Հայաստանից և թե՛ Վրաստա
նից, դասակարգվել է 68-րդը վրաց և 122-րդը հայ գործարարների կողմից: Սա պայմանավորված
է դեպի նավահանգիստ տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերով և նավահանգստում ծառայու
թյունների անկայուն բնույթով հայ արտահանողների համար:
Հայաստանը Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ բեռնափոխադրում
ն երի ցուցիչով 100-րդն է
155 երկրների շարքում: Սակայն հենանշային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բեռնափոխադր
ման նմանատիպ կամ նույնիսկ ավելի վատ ցուցանիշ ունեցող մի շարք երկրներում արտահանման
մակարդակը անհամեմատ ավելի բարձր է:

Լոգիստիկայի կատարողականի ցուցիչ,
գնահատական (1-5)

Գծապատկեր 2-29: Բեռնափոխադրում
ն երի ցուցիչ և արտահանման ցուցիչ, 2012թ.

Հայաստան

Ապրանքների արտահանումը ՀՆԱ-ի մեջ, %

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ
Նշում. տեղեկատվության անհասանելիության պատճառով որոշ երկրների համար տրված են 2011թ. տվյալներ:

Ընդհանուր առմամբ, չնայած տրանսպորտային ծախսերն ու հուսալիության գործոնները Հայաս
տանի մրցունակության լուրջ խոչընդոտներ են, որևէ համոզիչ փաստարկ չի գտնվել` վկայելու այն
մասին, որ վերջիններս այս փուլում Հայաստանի տնտեսական զարգացման առանցքային սահմա
նափակում են հանդիսանում:
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2.4 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄ
Կառավարության ձախողումները
Միկրո ռիսկերի կառավարման թերացում
ն երը առանցքային սահմանափակում է
տնտեսության համար:
Չնայած Հայաստանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զգալի առաջընթացին, միկրոտնտեսա
կան գործարար միջավայրում առկա թերությունների հետ կապված ռիսկերը բավականին բարձր
են: Ամենախնդրահարույց գործոնները, որոնք ակնհայտորեն հանգեցնում են միկրո ռիսկերի կա
ռավարման հարցում թերություններին, հարկային և մաքսային անբարեխիղճ վարչարարությունն է,
շուկայական անկատար մրցակցությունը, դատական համակարգի ոչ բավարար անկախությունը և
փոքրամասնային բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանվածության ցածր մակարդակը: Այս թե
րությունները հստակ արտացոլվում են միջազգային վարկանշային դասակարգում
ն երում, ինչպիսիք
են Համաշխարհային մրցունակության և Համաշխարհային բանկի Գործարարության զեկույցները:
Գծապատկեր 2-30: Միկրո մակարդակի խոչընդոտներ, վարկանիշ ՀՄԶ-ում, տեղ
Հանցագործությունների հետևանքով բիզնեսի կրած
ծախսերը
Պետական կարգավորման բեռը
Ահաբեկչությունների հետևանքով բիզնեսի կրած
ծախսերը
Սեփականության իրավունքները
Կազմակերպված հանցավորություն
Պետական պաշտոնյաների որոշումներում առկա
կողմնակալությունը
Վեճերի կարգավորման մեջ իրավական համակարգի
արդյունավետությունը
Մտավոր սեփականության պաշտպանություն
Ոչ կանոնավոր վճարումներ և կաշառքներ
Շուկայի գերիշխման աստիճանը
Կարգավորումներն իրականացնելու մեջ իրավական
համակարգի արդյունավետությունը
Ոստիկանական ծառայությունների հուսալիությունը
Կարգավորումների ազդեցությունն ՕՈՒՆ վրա
Հակամենաշնորհային քաղաքականության
արդյունավետությունը
Փոքրամասնական բաժնետերերի շահերի
պաշտպանությունը
Դատական անկախությունը

Նշում՝ ընդգծված գործոնները արձանագրել են կատարողականի ավելի անբարենպաստ ցուցանիշ՝ երկրի
ընդհանուր մրցունակության ցուցիչի համեմատ (ցուցիչը՝ 79):
Աղբյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 2013-2014թթ.

Աղ յուսակ 2-8: Հայաստանի վարկանիշն ըստ ՀԲ գործարարության զեկույցի
Բիզնեսի հիմնում
Շինարարական թույլտվությունների ստացում
Էլեկտրականության ձեռքբերում
Սեփականության գրանցում
Վարկերի ձեռքբերում
Ներդրողների պաշտպանություն
Հարկերի վճարում
Միջազգային առևտուր

Վարկանիշ 2014թ.

Վարկանիշ 2013թ.

6
79
109
5
42
22
103
117

10
71
107
4
40
21
112
116
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Վարկանիշ 2014թ.

Վարկանիշ 2013թ.

112
76

117
76

Պայմանագրերի կատարում
Սնանկության գործընթաց
Աղբյուր՝ ՀԲ գործարարության զեկույց

Անարդար մրցակցությունը Հայաստանում բիզնեսի աճին և ձեռներեցությանը խոչըն
դոտող առանցքային գործոն է:
Հասարակությունը հիմ
ն ականում հակված է այն կարծիքին, որ մենաշնորհների գերիշխումը հան
դիսանում է Հայաստանի հիմ
ն ական տնտեսական սահմանափակումը: Այնուամենայնիվ, նման
ախտորոշումը տնտեսությունով մեկ մրցակցության իրավիճակի թերի պատկերացում է փոխան
ցում: ՀԲ-ի կողմից հրապարակած զեկույցում23 հղում անելով ՎԶԵԲ-ի կողմից իրականացվող
2009թ. Գործարար միջավայրի և ձեռնարկությունների կատարողականի հարցումը եզրահանգում
է կատարվում, որ Հայաստանում ավելի մեծ թվով ոլորտներում կան մենաշնորհներ և կենտրո
նացվածություն: Սակայն, ավելի մանրամասն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ ոլորտների
գերակշռող մասը կապված են ենթակառուցվածքների հետ: Իհարկե Հայաստանի չափերի հետ
համադրելի որոշ երկրներում ենթակառուցվածքային ոլորտներում գործող ընկերությունների թիվն
ավելին է, այնուամենայնիվ վերևում ներկայացված վերլուծությունը փաստեց, որ ենթակառուցված
քային ոլորտները չեն հանդիսանում տնտեսական զարգացման առանցքային սահմանափակում:
Գծապատկեր 2-31: Յուրաքանչյուր ոլորտում, շուկայում կամ շուկայական ոլորտում գոր
ծող ընկերությունների թիվը
Շատ ընկե
րություններ
Մի քանի ըն
կերություն

Տուրիզմ

Թափոնների վերամշակման կառավարում

Այլ ծառայու
թյուններ

Մանրածախ առևտուր

Շինարարություն

Առողջապահություն

Տպագիր մամուլ
Մեդիա

Հեռուստատեսային հեռարձակում

Միջազգային օդուղի

Օդանավակայանի գործունեություն
Տրանսպորտ

Երկաթուղային փոխադրումներ

Ապահովագրություն
Ֆինանսական ոլորտ

Բանկային գործ

Էլեկտրահաղորդում

Բաշխում
Էլեկտրաէներգիա

Քամու էներգիայի արտադրություն

Արևային էներգիայի արտադրություն

Հիդրոէլեկտրաէներգիայի արտադրություն

Օրգանական էներգիայի արտադրություն (բիոմասսա)

Ջերմաէլեկտրաէներգիայի (ածուխ) արտադրություն

Անլար/շարժական ծառայություններ

Հեռահաղոր
դակցություն

Ֆիքսված հեռախոսագիծ

Անլար/շարժական ենթակառուցվածք

Ֆիքսված ենթակառուցվածք

Դեղագործություն
Արդյունաբերություն

Սննդի վերամշակում

Թեթև արդյունաբերություն

Անտառային տնտեսություն

Գյուղատնտ. և
անտառատնտ.

Գյուղատնտեսություն

Նավթ և գազ

Հանքարդյունաբերություն,
նավթ և գազ

Հանքարդյունաբերություն

Մեկ ըն
կերություն

Աղբյուր՝ World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region,
2013. “Republic of Armenia: Accumulation, Competition, and Connectivity”

Տնտեսության ուսում
ն ասիրությունն ըստ ճյուղերի թույլ չի տալիս պնդել, որ մենաշնորհներն ու
օլիգոպոլիաները գերիշխում են ՀՆԱ-ն ձևավորող որորտների մեծ մասում: Վերջիններս առավե
լապես կենտրոնացված են տարբեր տեսակի ապրանքների ներմուծման ասպարեզներում: Ավե
լի խորը ուսում
ն ասիրությունը թույլ է տալիս առավել խնդրահարույց հարցերը հայտնաբերել ոչ
թե ոլորտների ներսում, այլ, ավելի շուտ, ոլորտների միջև հարաբերություններում: Որոշակի լայն
23 World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, 2013. “Republic of
Armenia: Accumulation, Competition, and Connectivity”
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սպառման ապրանքների ներմուծման արդյունքում ստեղծված շուկայական ուժը հնարավորություն
է ընձեռում ստեղծել հզոր բիզնես խմբեր, որոնք գործում են բազմազան ոլորտներում՝ գտնվելով
մեկ հովանու ներքո:
Բիզնես խմբերը Հայաստանի տնտեսության բարգավաճող հատվածն են, ինչը թույլ է տալիս շրջան
ցել տնտեսական սահմանափակում
ն երը և չեզոքացնել «ինստիտուցիոնալ վակուումը»:
Աղ յուսակ 2-9-ը ներկայացնում է հիմ
ն ական ներմուծվող սպառողական ապրանքախմբերում շու
կայում գերիշխող դիրք զբաղեցնող ընկերությունների տվյալները:
Աղ յուսակ 2-9: Ներմուծված ապրանքների ցանկը, որտեղ առկա են շուկայի գերիշխող խա
ղացողներ, 27.02.2013թ.
Ներմուծված ապրանք
Հավի միս

Հիմ
ն ական շուկայական մասնա
կիցների բաժինը ներմուծման մեջ
77.6%

Շաքար

99%

Էթիլային սպիրտ

100%

Կարագ

35.4%

Ձեթ (բացի ձիթայուղից)

37.5%

Բրինձ

33.6%

Մանկական սնունդ

60%

Ալ յուր –շուկայի գլխավոր խաղացող 1

47.3%

Ալ յուր –շուկայի գլխավոր խաղացող 2

34.4%

Բանան

Միևնույն
բիզնես
խումբը

51%

Վառելիք-հիմ
ն ական շուկայական խաղացող 1

42.6%

Վառելիք-հիմ
ն ական շուկայական խաղացող 2

41.7%

Շոկոլադե սալիկներ*

92.1%

* Այլ տիպի շոկոլադե ապրանքների (կոնֆետներ և այլն) ոլորտում մրցակցությունն ավելի ինտենսիվ է և
ներառում է թե՛ տեղական արտադրողներին, թե՛ ներմուծողներին:
Աղբյուր` ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով (ՀՀ ՏՄՊՊՀ)

Աղ յուսակում ներկայացված ապրանքների մասնաբաժինը կազմում է Հայաստանի ող ջ ներմուծ
ման մոտ 14%-ը, իսկ ներկայացված սննդամթերքի մասնաբաժինը կազմում է ող ջ սննդամթերքի
ներմուծման մոտ 24%-ը:24
 երիշխող շուկայական դիրքը ներմուծման մեջ ապահովում է կայուն դրամական հոսքերի հու
Գ
սալի աղբյուր, որը բիզնես խմբերը հիմ
ն ականում օգտագործում են այլ շուկաներում ընդլայնվելու
նպատակով: Դա ի վերջո բերում է ուժեղ բիզնես խմբերի ստեղծմանը, որոնք բաղկացած են մեկ
առանցքային բիզնեսից ու միևնույն սեփականատիրոջ միջոցով փոխկապակցված մի քանի ընկե
րություններից: Առանցքային շահութաբեր բիզնեսը խաչաձև սուբսիդավորման, գնորդի և մատա
կարարի սակարկման ուժի գործադրման, քաղաքական ազդեցության կիրառման, հարկային և այլ
պետական վարչարարական առավելությունների օգտագործման հնարավորություն է տալիս: Բիզ
նես խմբերը նաև ձեռք են բերում զուտ տնտեսական մեխանիզմ
ն երով պայմանավորված առավելու
թյուններ, ինչպես օրինակ մասշտաբի էֆեկտն է: Վերջինս ավելի լայն գործունեության ծավալների և
ռիսկերի ավելի ցածր մակարդակի արդյունք է:
Ազդեցիկ բիզնես խմբի գործունեության մեխանիզմն ինքնին ինքնազորացնող է, որի հետևանքով
մեծանում է նաև հարստության կենտրոնացումը: Արդյունքում կուտակված միջոցները հիմ
ն ակա
նում ուղղորդվում են տեղական շուկաները սպասարկելուն, որոնք ըստ սահմանման փոքր են, ինչի
շնորհիվ տեսանելի է դառնում մրցակցության ինտենսիվացումը, սակայն ոլորտում կենտրոնաց
ման մեծացումը զուգորդվում է փոքր մասնակիցների մարգինալացմամբ: Բիզնես խմբերի ներսում
ստեղծված ուժը տարածվում է այլ ոլորտների վրա և ստեղծում է անհավասար մրցակցային պայ
մաններ այլ ընկերությունների համար:
24 2011թ., ՄԱԿ ԱԱՎ, ԱՎԾ
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Ըստ ընկերությունների հարցում
ն երի՝ անհավասար մրցակցության մեկ այլ աղբյուր է պետական
գնում
ն երի համակարգը: Շատ ընկերություններ հայտարարում են, որ կաշառակերությունը և հո
վանավորչությունը բավականին տարածված է պետական գնում
ն երի մրցույթներում: Այնուամենայ
նիվ, ըստ ՀՄԶ-ի վերջերս այս ուղղությամբ գրանցվել է էական առաջընթաց՝ պետական պաշտո
նյաների որոշում
ն երի կայացման մեջ հովանավորչության կիրառման վարկանիշով Հայաստանը
75-ից բարձրացել է 68-րդ տեղը, որը համեմատաբար դրական ցուցանիշ է:
Տեղական կազմակերպությունների շրջանում տարածված կարծիքի համաձայն` խտրական և ծանր
հարկային ու մաքսային վարչարարությունը ընկերությունների համար հանդիսանում է խեղաթյուրված
մրցակցային միջավայրի և միկրոտնտեսական ռիսկերի ամենամեծ աղբյուրը: Առկա խնդիրների ցան
կը ներառում է նաև ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքների սահմանման համար կիրառվող
կամայական մոտեցումները, մաքսային չափազանց ծանր և երբեմն խտրական վարչարարությունը,
հարկային խտրական ստուգումներն ու վերաբերմունքը, հարկային օրենքների խտրական կիրառումը:

Ստվերային տնտեսությունը ստեղծում է բազմաշերտ անբարենպաստ արտաքին ազ
դեցություններ և՛ ընկերությունների, և՛ երկրի մակարդակներով:
Պետական բյուջեի եկամուտների թերհավաքագրումը ստվերային տնտեսության ունեցած թերևս
ամենաքննարկված ազդեցությունն է: Ընկերությունների մակարդակով վերջինիս ամենաէական
ազդեցություններն են.
-

Որակյալ կառավարման համակարգ ունենալու և, մասնավորապես, վստահելի կառավար
չական հաշվետվություններ վարելու շահադրդման բացակայություն
Կորպորատիվ կառավարման բացակայություն
Ֆինանսական կառույցների տեսանկյունից ռիսկերի մակարդակի մեծացում և, ի վերջո, ֆի
նանսավորման համար ռիսկերի դիմաց կապիտալի թանկացում:

Ստվերային տնտեսության հատվածի կրճատումը կառավարության օրակարգի առաջնահերթու
թյուններից է: Այնուամենայնիվ, դա խավարի մեջ պայքարի է նմանվում, որովհետև առայժմ ստվե
րային տնտեսության ծավալների վերաբերյալ վստահելի գնահատական նույնիսկ չունենք: Վերջին
ամենաթարմ գնահատականը տրվել է 2008թ., որն այսօրվա համար կիրառելի չէ:
Ստվերային տնտեսության մեծ մասշտաբների հիմքում ընկած պատճառներն ակնհայտորեն միայն
բարձր հարկային դրույքները չեն կարող լինել: Հայաստանյան ընկերությունների համար շահու
թահարկի դրույքը կազմում է 38.8%, որը ՏՀԶԿ, Արևել յան Եվրոպայի և Արևել յան Ասիայի երկրնե
րի հարկման միջին մակարդակից էլ ցածր է: Վերջիններս կազմում են 41.3% և 39.7% համապատ
սախանաբար: Սակայն, Վրաստանում ամբողջական հարկային դրույքը կազմում է ընդամենը
16.4%, ինչը տարածաշրջանային մակարդակով ուժեղ մրցակցություն է առաջացնում Հայաստանի
համար: Այնուամենայնիվ, միայն այս գործոնը այդքան էլ համոզիչ չի բացատրում հարկերից լայ
նատարած խուսափելու պրակտիկան:
Գծապատկեր 2-32: Հարկերի վճարման վերաբերյալ Գործարարության զեկույցի վարկանիշները
Վրաստան
Էստոնիա
Ադրբեջան
Մոլդովա
Հայաստան
Լեհաստան
Բելառուս
Ալբանիա
ՏՀԶԿ բարձր եկամուտ ունեցող երկրներ
Արևելյան Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա

Աղբյուր՝ ՀԲ գործարարության զեկույց 2014թ.
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Ընդհանուր հարկային
դրույքաչափ
(% շահույթից)
Հարկերի վճարման
վարկանիշ

Չգրանցված զբաղվածությունը ստվերային գործունեության ձևաչափերից մեկն է: Մեկ այլ տա
րածված ստվերային գործունեության տեսակ է աշխատողների աշխատավարձի մասնակի հայ
տարարագրումը: Պաշտոնապես չգրանցված զբաղվածության հետ համեմատ` վերջինս ստվերի
դրսևորման ավելի մեղմ տեսակ է, սակայն ըստ փորձագետների գնահատականների այն ավե
լի լայն տարածում ունի: Համեմատվող երկրների ցանկում Հայաստանը դասվում է չգրանցված
զբաղվածության ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկրների շարքին:
Գծապատկեր 2-33: Համեմատվող երկրներում չգրանցված զբաղվածության մասնաբաժի
նը, վերջին հասանելի տվյալները

Ղրղզստան*
Հայաստան
Մոլդովա

Ոչ ֆորմալ
տնտեսությունում
զբաղվածություն

Մակեդոնիա
Ռուսաստան*

Ոչ ֆորմալ
տնտեսությունից
դուրս ոչ ֆորմալ
զբաղվածություն

Ուկրաինա*
Սերբիա

Մասնաբաժինը գյուղատնտեսությունից դուրս
զբաղվածության մեջ, %

Աղբյուր՝ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, 2012թ. “Ոչ պաշտոնական տնտեսությունում զբաղ
վածության վիճակագրության թարմացում”
* Ոչ ֆորմալ հատվածից դուրս ոչ ֆորմալ զբաղվածության տվյալները հասանելի չեն Ռուսաստանի, Ուկրաի
նայի և Ղրղզստանի համար: Սա նշանակում է, որ ոչ պաշտոնական զբաղվածության ընդհանուր ցուցանիշը
այս երկրներում կարող է լինել ավելի բարձր, քան ներկայացված է վերը բերված գծապատկերում:

Հարկերից խուսափումը բիզնես պրակտիկայում արմատացած գործելակերպ է, և մրցակցային
հավասարակշռությունը ձևավորվում է՝ հաշվի առնելով նման գործելակերպի առկայությունը:
Տնտեսության մեջ գործընթացների թափանցիկության մակարդակի աստիճանական բարձրա
ցումն անխուսափելի է, այնուամենայնիվ, որոշ գործոններ թույլ չեն տալիս ընկերություններին
հասնել ավելի բարձր թափանցելիության.
-

Գնային ճշգրտում
ն երի ռիսկ. տեղական բիզնես միջավայրի վերջին միտում
ն երը ցույց
են տալիս, որ շատ ընկերություններ ցանկանում են կրճատել իրենց գործունեության
ստվերային մասը: Այնուամենայնիվ, քանի որ դա անխուսափելիորեն կառաջացնի գների
ճշգրտման անհրաժեշտություն, առաջին քայլը կատարող ընկերության համար արդյունք
ները վնասաբեր կլինեն. ստվերային մասի կրճատման նախաձեռնությունը կառաջացնի
վերջինիս շուկայի մասնաբաժնի կրճատում, որը կտևի մինչև ամբողջ շուկայի աստիճանա
կան կարգավորումը և խաղի կանոնների հավասարեցումը:

-

Մրցակցությունը կարգավորելու ճնշում
ն եր. ներկա քաղաքականությունը վերահսկում
է շուկայում գերիշխող մասնաբաժին ունեցող ընկերություններին` հաշվետվությունների և
գների դիտանցման միջոցով: Շուկայի մասնաբաժնի գնահատականը հիմնվում է ընկերու
թյան կողմից ներկայացված տվյալների վրա, որտեղ հաշվի չի առնված ստվերային մասը:
Ասպիսով, այն անուղղակի ճնշում է գործադրում այն ընկերությունների վրա, որոնք փորձում
են բարձրացնել իրենց թափանցիկությունը, քանի որ դա արհեստականորեն մեծացնում է
իրենց «գրանցած» շուկայական մասնաբաժինը:

Ներկայիս տնտեսական կառուցվածքը, որը բնութագրվում է ընկերությունների ոչ ամբողջական
թափանցիկությամբ, ազդեցիկ բիզնես խմբերի և անհավասար մրցակցային դաշտի առկայու
թյամբ, տնտեսական աճի համար հանդիսանում է առանցքային սահմանափակում: Դժվար է քա
նակապես արտահայտել, թե որքանով են այս գործոնները սահմանափակում ձեռնարկատիրական
գործունեությունը, այնուամենայնիվ, մի շարք գործոններ մատնանշում են, որ դրանք լուրջ խնդիր
ներ են առաջացնում.
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-

Համաձայն տարբեր գնահատականների ու վարկանիշների` դրանք մշտապես ի հայտ են
գալիս` որպես ամենախնդրահարույց ոլորտներ Հայաստանում բիզնես վարելու համար:

-

Այն ներկայացուցիչները, որոնք ավելի քիչ են ենթակա դրանց ազդեցությանը (օր. ազդե
ցիկ բիզնես խմբերը, հարկերից խուսափողները) հարաբերականորեն ավելի լավ կատարո
ղական ունեն, քան մնացածները:

-

Օտարերկրյա ներդրում
ն երն ու ձեռնարկատիրական գործունեությունն ավելի ակտիվ են
եղել այն ոլորտներում, որտեղ ազդեցիկ բիզնես խմբերի ազդեցությունը սահմանափակ է,
ինչպես օրինակ ՏՏ-ում:

Անարդար մրցակցությունը և ստվերային տնտեսությունը ուժգնացնում են բացասական մթնոլոր
տը նոր բիզնեսների համար: Ներկայիս տնտեսական կառուցվածքի բացասական ազդակները
զսպում են ձեռներեցությունը և խոչընդոտում նոր ընկերությունների ստեղծումը:

Չնայած մակրոտնտեսական կայունության վերաբերյալ առկա մտահոգություններին`
այն Հայաստանում ներդրում
ն երը կանխող առանցքային գործոններից չէ:
Ճգնաժամի հետևանքով վատթարացած հիմ
ն ական մակրոտնտեսական ցուցանիշները սկսել են աս
տիճանաբար բարելավվել, սակայն մակրոտնտեսական միջավայրում դեռևս զգալի անկայունություն
է նկատվում: Գնաճը և տարադրամի փոխարժեքն այն հիմ
ն ական պարամետրերն են, որոնք ազդում
են բիզնես որոշում
ն երի վրա, և դրանք վերջերս բավականին անկայուն են եղել: 2008թ. հայկական
դրամը արժեզրկվել է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 31%-ով: Հայաստանի դիրքը գնաճի ցուցանիշով,
ըստ ՄՀԶ-ի, կտրուկ վատացել է 2011թ. և վարկանիշն ընկել է 41 կետով (78-ից մինչև 119-րդ դիրքը):
Այն զգալի լավացել է 2012թ. (գները աճել են միայն 2.6%-ով), որի արդյունքում Հայաստանը գնա
ճի ցածր ցուցանիշով առաջին տեղում է երկրների ցանկում: Հաջորդ զեկույցում գնաճի ցուցանիշիը
կրկին կարող է վատթարանալ, հաշվի առնելով 2013թ գրանցված ավելի բարձր գնաճը:
Մյուս կողմից, մեծամասշտաբ ներդրումային որոշում
ն երը չափվում են ԱՄՆ դոլարով՝ արտացոլե
լով տնտեսության բարձր դոլարիզացիան: Դեռ ավելին, տնտեսության պարտքի մեջ արտարժույթով
վարկերի մասնաբաժնի ավելացումը հաստատում է այս միտումը (մոտ 40%-ից 2008թ. մինչև մոտ 60%
2012թ.): Այդ իսկ պատճառով, չնայած նշված անհանգստություններին, դժվար է ապացուցել, որ մակ
րոտնտեսական ռիսկերը կանխում են ներդրում
ն երը Հայաստանում:
Գծապատկեր 2-34: Հայաստանի մակրոկայունության դիրքերը. կառավարության ձախո
ղում
ն երը հիմ
ն ական մակրո ցուցանիշներով, վարկանիշը ՀՄԶ-ում, տեղ
Գնաճ, տարեկան
Պետական բյուջեի հաշվեկշիռը
Կառավարության ընդհանուր պարտքը
Երկրի վարկավորման վարկանիշը

Նշում` դիտարկվող հատվածում Հայաստանի համեմատական առավելություններն ու թերությունները ընդ
գծված են կարմիրով:
Գնաճի ցուցանիշը համապատասխանում է 2012թ. տվյալներին:
Աղբյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 2013-2014թթ.

Կառավարության ընդհանուր պարտքը և հանրային արտաքին պարտքը կառավարելի սահմաննե
րում են, ինչպես որ սահմանված է ՀՀ օրենքներով և կարգավորում
ն երով: Ակնկալվում է, որ Հա
յաստանում պարտադիր կենսաթոշակային համակարգ ներդնելու արդյունքում կուտակված «եր
կար փողերի» զգալի մասը կուղղվի պետական պարտատոմսերին, և, համաձայն փորձագետների,
կառավարությունը հնարավոր է, որ ցանկանա մեծացնել իր ներքին պարտքը: Արդյունքում ընդհա
նուր պետական պարտքը որպես ՀՆԱ-ի տոկոս կաճի, սակայն, համաձայն գնահատականների,
կմ
ն ա կառավարելի սահմաններում:
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Շուկայի ձախողումները
Շուկայի ձախողում
ն երը տնտեսությունում կարող են բացատրել տնտեսական յուրացման
(appropriability) ցածր մակարդակը: Ավելին, շուկայի ձախողում
ն երից ծագող խնդիրները հաճախ
ավելի բարդ են, քան կառավարության ձախողում
ն երը:
 ուկայի ձախողման երկու հնարավոր ուղիներն են` տնտեսության վրա ինֆորմացիոն արտաքին
Շ
ազեցությունները (externalities) կամ կոորդինացիոն ձախողում
ն երը: Վերջիններս բերում են ցածր
ինքնաբացահայտման (self-discovery), ինչը նշանակում է, որ տնտեսությունը դժվարություններ ունի
բացահայտելու մասնագիտացման համար արդյունավետ ոլորտները: Արտահանման և նորարարու
թյան ցածր արդյունավետությունը թույլ ինքնաբացահայտման ախտանիշներն են:

Հայաստանի տնտեսական զարգացումը մուտք է գործել այնպիսի ժամանակահատ
ված, որտեղ արտահանումը հանդիսանում է հետագա աճի շարժիչ ուժը:
Արտահանումը վերելք էր ապրում 2009-2013թթ. ընթացքում` աճելով տարեկան շուրջ 20%-ով:
Այդուհանդերձ, այն դեռևս զգալիորեն ցածր է ներմուծումից՝ առաջացնելով երկրի ընթացիկ հաշ
վի պակասորդ: Արտահանման գլխավոր բնութագիրն է կատարելագործվածության ցածր աստի
ճանը, ցածր դիվերսիֆիկացիան, եզակիության անբավարար մակարդակը և աճի սահմանափակ
հնարավորությունները: Մինչև այս խոչընդոտները չհաղթահարվեն, արտահանումը չի կարող
տնտեսական աճի աղբյուր դառնալ: Ներկայումս Հայաստանը ՀՆԱ-ում արտահանման մասնա
բաժնի ցուցանիշով զգալիորեն հետ է մնացել իր եկամտային խմբի գրեթե բոլոր երկրներից:

Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում,
% ՀՆԱ-ից

Գծապատկեր 2-35: Արտահանման բաժինը և եկամուտների մակարդակները25, 2012թ.

Հայաստան

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ

Հայաստանն ընտրված երկրների շարքում ամենամեծ բացասական ընթացիկ հաշիվ ունեցողնե

25 Համաշխարհային բանկի կողմից գնողունակության պարիտետի գործակիցների վերահաշվարկի արդյունքում
Հայաստանի՝ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ֊ի մակարդակը (գնողունակության պարիտետով արտահայտված) վերանայվեց
և փոխվեց 2012թ. համար ~6,600 ԱՄՆ դոլարից ~8,400 ԱՄՆ դոլարի: Սա փոխում է Հայաստանի դիրքը աշխարհի
եկամուտների քարտեզի վրա: Այնուամենայնիվ, սույն գլխում կատարված հետագա համեմատական վերլուծությունը
հիմնված է 2011թ. տվյալների վրա:
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րից է: 2009թ., երբ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը բացասաբար ազդեց տեղական
արտահանման վրա, Հայաստանի ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռը խիստ վատթարացավ՝ հասնելով
ՀՆԱ-ի 16% պակասուրդի (13-րդ ամենամեծ բացասական հաշվեկշիռն աշխարհում համապատաս
խան տարվա համար):
Դրանից հետո արտահանման ոլորտների վերականգնումը բերեց Հայաստանի բացասական հաշ
վեկշռի կրճատմանը, որը միայն 2011թ.-ին հասավ իր նախաճգնաժամային մակարդակին:

Միլիոն ԱՄՆ դոլար

Գծապատկեր 2-36: Հայաստանի ընթացիկ հաշվի հաշվեկշռի դինամիկան

Ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռ,
վճարային հաշվեկշիռ,
ԱՄՆ դոլար
Ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռ,
% ՀՆԱ-ից

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

Հայաստանի արտահանման կառուցվածքը բնութագրվում է ցածր կատարելագործ
վածությամբ, ինչը նշանակում է` Հայաստանին չի հաջողվում ապահովել առավել
զարգացած երկրներին բնորոշ արտահանման կառուցվածքը:
Բացի քանակական ցուցանիշներից հայաստանյան արտահանման զամբյուղն առանձնանում է նաև
լուրջ կառուցվածքային խնդիրներով, որոնք զգալիորեն թուլացնում են արտահանման դերը Հայաս
տանի տնտեսական աճը խթանելու գործում: Այսպես, համաձայն Հիդալգոյի (2007թ.) և Հաուսմա
նի, Հուանգի և Ռոդրիկի (2007թ.) հետազոտությունների՝ երկրի արտահանման պորտֆելի կազմը
որոշում է նրա աճի պոտենցիալը և արդյունքում ուրվագծում է տնտեսության զարգացման հեռա
նկարները: Հեղինակները պնդում են, որ տարբեր ոլորտներ տարբեր ազդեցություններ ունեն տնտե
սական զարգացման վրա, ինչը պահանջում է արտահանման զամբյուղի կառուցվածքային վերափո
խումներ և նոր, ավելի բարդ գործունեությունների իրագործում:
Հայաստանի արտահանման կառուցվածքի կատարելագործվածության վերլուծությունը պարզաբանում
է, թե ինչպիսի նշանակություն ունի Հայաստանի աճի համար արտահանման կառուցվածքը:
Արտահանման պորտֆելի «որակի» մասին վկայող ամենաընդգրկուն ցուցանիշներից է արտահան
ման կատարելագործվածությունը – EXPY. այն ցույց է տալիս երկրի եկամուտների մակարդակը՝
կախված կոնկրետ արտահանման կառուցվածքից և ընդգծում է ավելի «կատարելագործված/բարդ»
ապրանքների բաժինը արտահանման մեջ: Երկրի արտահանման կառուցվածքի ավելի բարձր կա
տարելագործվածության աստիճանը նշանակում է, որ այն համապատասխանում է ավելի բարձր
ՀՆԱ ունեցող տնտեսությունների արտահանման կառուցվածքին: Հաուսմանը, Հուանգը և Ռոդրիկը
փաստարկում են, որ զարգացող երկրները, որոնք արտահանում են ավելի «բարդ ապրանքներ»,
ինչը բնորոշ է զարգացած երկրների համար, ավելի արագ են աճում, քանի որ վերջիններն ապ
րանքների նույն պորտֆելն արտադրելու պարագայում ունենում են ավելի բարձր ծախքեր:
Համաշխարհային տնտեսությունների քարտեզագրումը ցույց է տալիս, որ եկամուտների մակար
դակների և արտահանման զարգացվածության միջև ուժեղ կորել յացիոն կապ գոյություն ունի: Հա
յաստանն իր արտահանման զամբյուղի կատարելագործվածության աստիճանը բնութագրող ցու
ցանիշի (EXPY) մակարդակով մոտ է իր եկամտային խմբի երկրներին (մինչև 10,000 ԱՄՆ դոլար

52

ըստ գնողունակության պարիտետի, ճգշրտված գներով): Համաձայն Հաուսմանի և այլոց26` միայն
այն երկրները, որոնք կարողանում են հասնել իրենց եկամտային խմբից ավելի բարձր EXPY ցու
ցանիշի, ունեն աճի լավ հնարավորություններ: Այսպիսով` Հայաստանը չի կարողանա գնալ առա
վել զարգացած երկրների ճանապարհով, ինչը սահմանափակում է սեփական աճի հեռանկարնե
րը: Ավելին, Հայաստանի արտահանումը համեմատելի երկրների շարքում ամենաքիչ զարգացածն
է (բացառությամբ Ղրղզստանի):

Արտահանման զամբյուղի կատարելագործվածություն - EXPY,
ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

Գծապատկեր 2-37: Համաշխարհային տնտեսությունների EXPY ցուցանիշն ու եկամտի մա
կարդակները, 2011թ.

Հայաստան

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

Աղբյուր՝ ՄԱԿ ԱԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

Արտահանման զամբյուղի կատարելագործվածություն
- EXPY, ըստ գնողունակության պարիտետի,
ԱՄՆ դոլար

Գծապատկեր 2-38: EXPY ցուցանիշն ու եկամտի մակարդակները համեմատելի
երկրներում, 2011թ.

Մոնտենեգրո

Լեհաստան
Բելառուս Խորվաթիա

Սերբիա
Ուկրաինա Ադրբեջան
Ռումինիա
Վրաստան
Լատվիա
Ղազախստան Բուլղարիա
Մոլդովա
Ալբանիա
Ղրղզստան
Մակեդոնիա

Հունգարիա
Էստոնիա
Ռուսաստան
Լիտվա

Հայաստան

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

Աղբյուր՝ ՄԱԿ ԱԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

26 Hausmann R., Hwang J., Rodrik D., 2006. “What You Export Matters”
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Հայաստանի արտահանման պորտֆելի կառուցվածքի դիտարկումը ցույց է տալիս, որ երկրի ար
տահանման մեջ ավելի քան 5% մասնաբաժին ունեցող առաջատար արտահանման ապրանքներն
առանձնանում են կատարելագործվածության շատ ցածր մակարդակով (ապրանքատեսակի կա
տարելագործվածության համեմատական ցուցանիշը` PRODY), ինչն ավելի ցածր է, քան Հայաս
տանի արտահանվող ապրանքների PRODY-ի միջին մակարդակը: Դրա հետ մեկտեղ՝ PRODY-ի
միջինից բարձր մակարդակներ ունեցող ապրանքներն ընդհանուր արտահանման մեջ չնչին մաս
նաբաժին են կազմում: Սա հանգեցնում է Հայաստանում արտահանման զամբյուղի ընդհանուր
կատարելագործվածության ցածր մակարդակին:

Ապրանքների արտահանման մասնաբաժինը Հայաստանի
արտահանման ընդհանուր ծավալում, %

Գծապատկեր 2-39: Արտահանվող ապրանքների կատարելագործվածությունը (PRODY) և
նրանց մասնաբաժինը Հայաստանի արտահանման մեջ, 2011թ.

Պղնձի հանքաքար և խտանյութ

Լիկյոր, խմիչքներ և 80%-ից
ցածր չբնափոխված էթիլ
ալկոհոլ
Չզտված պղինձ, պղնձե անոդներ, էլեկտրոլիտային վերամշակում
Երկաթա
միահալվածք

Չմշակված կամ չտեղադրված ադամանդներ

Էլեկտրաէներգիա
Չվերամշակված կամ կիսավերա
մշակված ոսկի փոշու տեսքով

Ալյումինե փայլաթիթեղ <0.2մմ
հաստությամբ

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

Աղբյուր՝ ՄԱԿ ԱԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

Հայաստանի արտահանման զամբյուղի որակը ցածր է վերջինիս թույլ դիվերսիֆիկա
ցիայի պատճառով:
Արտահանման դիվերսիֆիկացիան երկրի «արտահանման որակի» չափման մեկ այլ միավոր է:
Այն ցույց է տալիս արտահանման ապրանքների այն քանակը, որոնց միջոցով երկիրը ունի բա
ցահայտված համեմատական առավելություն (ԲՀԱ): 27 Դիվերսիֆիկացիայի բարձր մակարդակնե
րը նշանակում են, որ երկիրը ունի ապրանքների առավել լայն շրջանակով մրցունակ դառնալու
հնարավորություններ:
Հայաստանի դիրքը դիվերսիֆիկացիայի մակարդակով բավականին թույլ է, սակայն այդ նույն
եկամտային խմբի մեջ մտնող բազմաթիվ երկրներ Հայաստանի համեմատ ունեն արտահանման
դիվերսիֆիկացիայի ավելի ցածր մակարդակ:
2011 թվականի արդյունքներով Հայաստանը ԲՀԱ-ով արտահանում է 82 ապրանքներ (քառանիշ
HS կոդեր), ինչը Հայաստանի կողմից արտահանվող ապրանքների ընդամենը 14%-ն է կազմում:

27 ԲՀԱ՝ բացահայտված համեմատական առավելություն. եթե երկիրն ունի ԲՀԱ որոշակի ապրանքի գծով, սա նշա
նակում է, որ այդ ապրանքի մասնաբաժինը տվյալ երկրի արտահանման ծավալի մեջ ավելի մեծ է, քան այդ ապրանքի
ԲՀԱ համաշխարհային արտահանման մասնաբաժինը համաշխարհային արտահանման ընդհանուր ծավալի մեջ:
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Արտահանման բազմատեսականացում` ԲՀԱ-ով
արտահանվող ապրանքների մասնաբաժինը

Գծապատկեր 2-40: Արտահանման բազմատեսականացումն ու եկամտի մակարդակները,
2011թ.

Հայաստան

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ընթացիկ միջազգային գներով,
ԱՄՆ դոլար

Աղբյուր՝ ՄԱԿ ԱԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

Գծապատկեր 2-41: ԲՀԱ-ով ապրանքների մասնաբաժինը արտահանվող ապրանքների
ընդհանուր թվաքանակում, 2011թ.
Լեհաստան
Մոլդովա
Սերբիա
Լատվիա
Բուլղարիա
Լիտվա
Էստոնիա
Ռումինիա
Հունգարիա
Խորվաթիա
Ալբանիա
Ուկրաինա
Մակեդոնիա
Ղրղզստան
Բելառուս
Մոնտենեգրո
Հայաստան
Վրաստան
Ռուսաստան
Ղազախստան
Ադրբեջան

Աղբյուր՝ ՄԱԿ ԱԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն
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Հայաստանի արտահանման պորտֆելն առանձնանում է եզակիության ցածր մակար
դակով, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը եզակի չէ մրցակցային առավելություն
ունեցող ապրանքների արտահանման մեջ:
Երկրի արտահանման զամբյուղի «ստանդարտության» կամ «եզակիության» գնահատման կա
րիքն առաջանում է արտահանման բազմատեսականացման միևնույն մակարդակն ունեցող երկու
երկրների համեմատության ժամանակ: «Ստանդարտությունը» չափում է, թե որքան երկրներ են
արտահանում ԲՀԱ-ով այն նույն ապրանքները, որոնք արտահանում է Հայաստանը: Ցուցանիշի
ցածր մակարդակը նշանակում է, որ երկիրը տվյալ ապրանքի քիչ արտահանողների թվաքանա
կին է պատկանում: Որքան շատ է երկիրը եզակի ապրանքներ արտահանում, այդքան ավելի ոչ
ստանդարտ է արտահանման զամբյուղը:
Հայաստանի արտահանման զամբյուղի «ստանդարտության» մակարդակը 9%-ով բարձր է հա
մաշխարհային միջինից: Հիմ
ն ական միտումն այն է, որ որքան ավելի քիչ է բազմատեսականաց
ված արտահանման պորտֆելը, այդքան ավելի նվազ են վերջինիս՝ եզակի լինելու հնարավորու
թյունները: Այդուհանդերձ, բազմատեսականացման առումով Հայաստանի նման արտահանման
զամբյուղներ ունեցող երկրները կարողանում են արտահանել ավելի շատ եզակի ապրանքներ` հա
մաշխարհային շուկայում մրցակիցների ավելի փոքր թվաքանակով:

Բազմատեսականացման ցուցանիշը

Գծապատկեր 2-42: Ստանդարտության և բազմատեսականացման ցուցանիշները, 2011թ.

Հայաստան

Ստանդարտության ցուցանիշը

Աղբյուր՝ ՄԱԿ ԱԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

Հայաստանի արտահանման զամբյուղի այլընտրանքային ցածր արժեքը վկայում է
այն մասին, որ Հայաստանը ունի նոր տնտեսական գործունեությունների ինքնաբա
ցահայտման խնդիր:
Երկրի ինքնաբացահայտման ուժը չափվում է ապրանքային քարտեզի վրա իր արտահանման
զամբյուղի դիրքավորմամբ: Եթե երկրի արտահանման պորտֆելը կենտրոնացված է ապրան
քային քարտեզի խիտ հատվածում, դա նշանակում է, որ արտահանման կառուցվածքային վերա
փոխման բազմաթիվ տարբերակներ կան. գոյություն ունեն բազմաթիվ նմանատիպ ապրանքներ,
որոնց համար երկիրը կարող է արտահանման հնարավորություններ ստեղծել: «Բաց անտառ»

56

ցուցանիշը ցույց է տալիս երկրի` իր արտահանման զամբյուղը բարելավելու և աճելու ներուժը: Այս
պես՝ նմանատիպ արտահանման ակտիվություն ունեցող երկրների խմբի «ներուժի ինդեքսը» բա
վականին ցածր է: Սա նշանակում է, որ իր արտահանման պորտֆելի ընդլայնման համար Հայաս
տանին անհրաժեշտ է անցում կատարել նոր ապրանքների, ինչը կպահանջի նոր կարողություննե
րի զարգացում:

«Բաց անտառի» ցուցանիշն ըստ գնողունակության պարիտետի,
ընթացիկ միջազգային գներով, ԱՄՆ դոլար

Գծապատկեր 2-43: Հայաստանի արտահանման «բաց անտառի» ցուցանիշը, 2011թ.

Հայաստան

Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում, ՀՆԱ-ի %

Աղբյուր՝ ՄԱԿ ԱԶՀ, ՀԲ ՀԶՑ, EV վերլուծություն

Ինքնաբացահայտման խնդիրը հիմ
ն ականում առնչվում է երկրի` բարձր արտադրողա
կանությամբ ոլորտների բացահայտման և դրանցում մասնագիտացման կարողության
հետ:
Այս կարողությունը չափվում է նոր, ոչ ավանդական ապրանքների մշակմանը նպաստող նորարա
րությունների և նոր մտահղացում
ն երի մակարդակով, որոնք հավանաբար կարող էին արտադրվել
երկրում, սակայն ներկայումս ներդրում
ն եր չեն ներգրավում` շուկայական տարբեր թերություննե
րի պատճառով: Այս իմաստով, համաձայն Հաուսմանի, Ռոդրիկի և Վելասկոյի` նորարարությու
նը և ՀուՄ-ը աճի ռազմավարությունների կարևոր բաղադրիչներ են: Հեղինակները հիմ
ն ավորում
են ներդրում
ն երից ստացվող արդյունքների ցածր մակարդակները նոր, արտադրողական մտքե
րի բացակայությամբ կամ դրանց առաջացման ցածր տեմպերով: Չնայած նորարարություններից
և արդյունավետ ինքնաբացահայտման պրակտիկայի օգուտներից ակնկալվող բարձր արդյունք
ներին` տնտեսությունները դժվարությամբ են ներգրավում նախաձեռնություններ նորարարության
ոլորտներում: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նոր մտահղացում
ն երի զարգա
ցումը բարդ և ծախսատար է և դրանք հեշտ են կրկնօրինակվում, որի հետևանքով նորարարու
թյան ստեղծած արդյունքը կարող է բաժին հասնել շատ մասնակիցների, և նորարարների կողմից
ստացվելիք անհատական արդյունքները կարող են նվազել:
Համաձայն Հաուսմանի և այլոց` ինքնաբացահայտման խնդիրները առավել բարդ և դժվար են
տնտեսական զարգացման ավելի ցածր մակարդակներում: Ինքնաբացահայտման մյուս կարևոր
տեսանկյունն այն է, որ արտահանելի ոլորտներում ինքնաբացահայտման գործընթացն ավելի
բարդ է, սակայն հավել յալ արդյունքներն ավելի բարձր են: Արտահանելի ապրանքների կամ ծա
ռայությունների շուկաներում երկիրը մրցակցում է միջազգային մասնակիցների հետ, ինչը սահ
մանափակում է տեղական մասնակիցների` բացահայտումից ստացվելիք արդյունքը: Մյուս կող
մից` «արտահանելի ոլորտում արդյունքները ավելի բարձր կարող են լինել, քանի որ գործուն
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գաղափարները կարող են իրագործվել նաև համաշխարհային շուկայում, այլ ոչ` միայն առավել
սահմանափակ տեղական շուկայում, որտեղ ոչ արտահանելի գործառնություններն ի սկզբանե
սահմանափակված են»:
Հայաստանի նորարարական ենթակառուցվածքի զարգացվածության ցածր մակարդակը սահմա
նափակում
ն երի ևս մեկ շերտ է ավելացնում ինքնաբացահայտման գործընթացների վրա: Նորա
րարական ենթակառուցվածքը ամենաքիչ զարգացած ոլորտներից է, ինչը խոչընդոտում է Հայաս
տանում գիտելիքահենք ճյուղերի զարգացմանը: Չնայած բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներին
և գիտելիքահենք տնտեսությանը տրված բարձր առաջնահերթություններին, ՄՀԶ-ում Նորարա
րությունների հենասյան վարկանիշը Հայաստանի մրցունակության գործոնների շարքում ամենա
ցածրերից է:
Առևտրայնացման, ինչպես նաև ընկերությունների և կառավարության կողմից ՀուՄ վրա իրակա
նացվող ծախսերի ցածր մակարդակը վտանգում է Հայաստանի բավականին հզոր գիտական ժա
ռանգությանը, ինչպես նաև վերացնում է տնտեսության առավել բարձր ավելացված արժեք ունե
ցող և բարդ ապրանքների վերափոխող ստեղծագործական ներուժը: Անգամ այսօր Հայաստանը
քիչ թե շատ մրցունակ վարկանիշ ունի գիտնականների և ճարտարագետների առկայության, ար
տոնագրերի քանակության և իր հզոր գիտատեխնիկական ժառանգության շնորհիվ նորարարու
թյուն իրականացնելու ընդհանուր կարողություններով, ինչպես նաև ՏՏ և ճարտարագիտական
ոլորտներում նոր զարգացում
ն երով: Ընդհանուր առմամբ բոլոր հետխորհրդային երկրները բախ
վում են նմանատիպ խնդրի հետ, ինչը պայմանավորված է արդյունաբերության և գիտության միջև
կապերի խզմամբ: Այդ կապի վերականգնումը և նորարարական հզորությունների կատարելագոր
ծումը ինքնաբացահայտման խնդրի առանցքն են կազմում:
Աղ յուսակ 2-10: ՀՄԶ-ում վարկանիշները նորարարությունների գծով, տեղ
Էստոնիա Լեհաստան Հայաստան Վրաստան

Մոլդովա

Նորարարությունների իրակա
նացման կարողությունը

28

62

77

118

121

134

Գիտահետազոտական հաս
տատությունների որակը

25

55

106

124

121

132

Ընկերությունների ծախսը ՀուՄ
վրա

45

103

109

128

82

142

ՀուՄ ոլորտում համալսարանգործարար ոլորտ փոխհամա
գործակցությունը

36

72

107

132

135

129

Կառավարության կողմից նո
րագույն տեխնոլոգիական ապ
րանքների գնումը

34

103

111

62

52

139

Գիտնականների և ճարտարա
գետների առկայությունը

95

66

74

126

106

131

Արտոնագրային համագոր
ծակցության պայմանագրերի
(ԱՀՊ) արտոնագրեր

26

40

58

62

91

81

Աղբյուր` ՀՏՖ ՀՄԶ 2013-2014թթ.
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Ալբանիա

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աճի ախտորոշումը վեր է հանում ներդրում
ն երի աճի երեք առանցքային սահմանափակում:
-

Ինքնաբացահայտման պակաս

Արտահանման պարզ կառուցվածքի, եզակիության պակասի և աճի սահմանափակ այլընտրանք
ների, ինչպես նաև ոչ նպաստավոր նորարարական ենթակառուցվածքի պատճառով Հայաստանի
ինքնաբացահայտման պրակտիկան սահմանափակում է աճը: Սա նշանակում է, որ տնտեսությու
նը չի կարողանում որոշել, թե ինչպիսի ապրանքների արտադրությունն իրեն ամենալավը կհաջող
վի իրագործել և, հետևաբար, բաց է թողնում մրցունակության բարելավման ամենաարդյունավետ
ուղին:
-

Մարդկային կապիտալի ոչ բավարար որակ

Չնայած որ տեղական աշխատաշուկան չունի կրթված աշխատուժի պակաս, սակայն Հայաստա
նի աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի որակական բնութագրերի միջև առկա է հսկայական
անհամապատասխանություն: Հատուկ խնդիր է կառավարչական կրթության որակը, ինչի ար
դյունքում տեղական ընկերություններն ունեն թույլ կառավարչական ունակություններ և չափազանց
ցածր գործառնական արդյունավետություն և արտադրողականություն:
-

Անհավասար մրցակցային դաշտ

Անարդար մրցակցային դաշտը և համատարած ստվերային պրակտիկան հանդես են գալիս` որ
պես Հայաստանում բիզնես աճն ու ձեռնարկատիրական ոգին ճնշող լուրջ տնտեսական ազդան
շաններ: Խոշոր բիզնես խմբերը հաճախ օգտագործում են տնտեսական և քաղաքական ռեսուրս
ների միայն իրենց հասանելի աղբյուրները՝ մրցակցային առավելությունների հասնելու համար:

59

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱ
ՎԵՐՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Համաշխարհային ֆինանսական խորության ցուցանիշը, այսինքն՝ ՀՆԱ-ի և ֆինանսական միջնոր
դության հարաբերակցությունը, 2012 թվականին հասել է գրեթե 312%-ի՝ մոտենալով ցուցանիշի նա
խաճգնաժամային՝ 376% մակարդակին: Հայաստանում այս ցուցանիշը 2013 թվականի դրությամբ
կազմել է ՀՆԱ-ի միայն մոտ 49%-ը28՝ գրեթե վեց անգամ զիջելով համաշխարհային միջին մակար
դակին: Սա վկայում է, որ Հայաստանի ֆինանսական համակարգի զարգացման ուղին անհամա
սեռ է: Հարց է ծագում` տնտեսական զարգացման մակարդա՞կն է զսպում ֆինանսական զարգա
ցումը Հայաստանում, թե՞ հակառակը: Զեկույցի այս հատվածը քննարկում է հենց այդ խնդիրները:
Տեղական բիզնեսի և ֆինանսական ոլորտի ներկայացուցիչների կարծիքներն այս հարցի շուրջ
բևեռայնորեն տարբերվում են միմյանցից:
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ հայտարարել
են, որ ֆինանսական ռեսուրսների
ավելի հասանելի լինելու պարագայում
պատրաստ են 50%-ով ավելի շատ
ներդրում անել:

ԲԱՆԿԵՐԸ պատրաստ են ընդլայնել
կորպորատիվ հատվածին տրամադրվող
վարկավորումը` վարկունակ
ընկերությունների կողմից ներկայացվող
իրագործելի ծրագրերի ավելի մեծ
քանակության դեպքում



Աղբյուր՝ Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից իրականացված 75 ընկերությունների և 10 առևտրային բանկերի ղե
կավարների հետ համակարգված հարցազրույցներ, 2013թ.

Համաձայն ընկերությունների ղեկավարների հարցման արդյունքների՝ ֆինանսավորման հասանե
լիության մեծացումը կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ Հայաստանի ներդրումային մի
ջավայրի վրա և կարող է հանգեցնել կորպորատիվ հատվածի տարեկան ներդրում
ն երի մինչև 50%
աճի: Միևնույն ժամանակ, ֆինանսական կառույցների գերակշիռ մասը նշում է, որ առկա է վար
կավորման չափանիշները բավարարող ներդրումային ծրագրերի պակաս, այլապես ֆինանսավո
րումն ավելի մատչելի և լայնածավալ կլիներ:
Վերլուծությունն անշուշտ միայն հարցման արդյունքների վրա հիմնվել չի կարող` հաշվի առնելով
հարցում
ն երի հնարավոր կողմ
ն ակալությունը: Այնուամենայնիվ, հարցման արդյունքները բավակա
նին ճշգրտորեն մատնացույց են անում կորպորատիվ և ֆինանսական հատվածներում գոյություն
ունեցող հնարավոր խնդիրները, որոնք ենթակա են լրացուցիչ վերլուծության:

նս
ա
առ կա
կա ն ռ
յու եսու
թյ
ուն րսն
եր

նա

Ֆինանսավորման
տոկոսադրույք

Ֆի

րի

նե

ն
յու
ութ
ող կ
այ դա
խն ար
ին մակ

րք

Նե

Ֆինանսական
ռեսուրսների
հասանելիություն

ի

Ֆինանսավորման հասանելիությունը սահմանվում է երեք հիմնական բաղկացուցիչ ուղղություններով.

Առողջ ֆինանսական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունը երկարաժամկետ խնայողու
թյուններն արդյունավետ կերպով համեմատաբար ավելի արտադրողական ընկերություններին ուղղոր
դելու ունակությունն է՝ ապահովելով մատչելի տոկոսադրույքներ և դիվերսիֆիկացված գործիքակազմ:
28 Հաշվարկը հիմնված է 2013թ. ՀՆԱ-ի գնահատականի վրա (ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Միջնաժամկետ
ծախսերի ծրագիր) և 2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ ֆինանսական միջնորդության տվյալների հիման վրա (ԿԲ, ՀՀ
ֆինանսների նախարարություն, ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ):
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3.1 ՆԵՐՔԻՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայաստանում ներքին խնայողությունների մակարդակը բավականին ցածր է և հիմ
նականում կարճաժամ
կ ետ բնույթ է կրում:
Խնայողությունների կարճաժամ
կ ետ բնույթը և «երկար փողերի» հարաբերական պակասը առկա
ներդրումային ռեսուրսներն ուղղում են դեպի կարճաժամ
կ ետ ծրագրեր: Բանկային ավանդների
պորտֆելում հինգ տարի և ավելի երկարաժամ
կ ետ ավանդները չնչին մասնաբաժին ունեն, մինչ
դեռ մինչև 1 տարի ժամ
կ ետայնությամբ ավանդները ճնշող մեծամասնություն են կազմում (ընդհա
նուրի մոտ 66%-ը):
Գծապատկեր 3-1: Հայաստանում ընկերություններից և տնային տնտեսություններից
ներգրավված ավանդներ, ընդհանուրի մեջ մասնաբաժին, 2013թ. օգոստոսի դրությամբ
ՀՀ դրամ

Ընկերությունների
ավանդներ

ԱՄՆ դոլար

Անհատների
ավանդներ
մինչ 1 տարի

Ընկերությունների
ավանդներ
1-5 տարի

Անհատների
ավանդներ

5 տարի և ավելի

Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ

Չնայած 2003-2006 թվականների ընթացքում ընդհանուր խնայողությունների զգալի աճին՝ համա
խառն ներքին խնայողությունների մակարդակը վերջին տասնամյակի ընթացքում բավականին չա
փավոր է եղել Հայաստանում:
2006 թվականին խնայողությունների մակարդակը հասել է իր գագաթնակետին՝ ՀՆԱ-ի 20%,
առաջ անցնելով ԱՊՀ, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներից: Դրան հա
ջորդել է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը՝ նվազեցնելով
խնայողությունների մակարդակը և վերադարձնելով մինչև աճի ժամանակաշրջանը գրանցված
մակարդակին:
Գծապատկեր 3-2: Համախառն ներքին խնայողություններն ըստ երկրների,
ՀՆԱ-ի մասնաբաժին, %
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%

Աղբյուր ՝ ՀԲ ՀԶՑ

Հայաստան

Ալբանիա

Էստոնիա

Վրաստան

Մոլդովա

Լեհաստան
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Տնային տնտեսությունների խնայողություններն ընդhանուր խնայողությունների ամե
նափոքր բաղադրիչն են. ավելին, դրանք բացասական են եղել վերջին տարիներին:
Տնային տնտեսությունների խնայողությունների բացասական ցուցանիշն արտացոլում է Հայաս
տանում տնային տնտեսությունների եկամուտների ցածր մակարդակը: Սրան կարող է նպաստած
լինել նաև բնակչության` խնայողություն կատարելու թույլ հակվածությունը:
Մասնավոր հատվածի խնայողությունները Հայաստանի համախառն խնայողությունների գերա
կշիռ մասն են կազմում: Հանրային խնայողությունները նույնպես մեծապես նպաստել են համա
խառն խնայողություններին, նույնիսկ ճգնաժամի տարիներին: Տնային տնտեսությունների խնայո
ղությունների մակարդակը Հայաստանում բացասական է եղել` բացառությամբ 2006-2008թթ.
կարճ ժամանակահատվածը:

Խնայողություններ, մլն ԱՄՆ դոլար

Համախառն խնայողությունների
մասնաբաժին ՀՆԱ-ի մեջ, %

Գծապատկեր 3-3: Խնայողությունները Հայաստանում

Հանրային խնայողություններ

Ֆինանսական կորպորացիաների
խնայողություններ

Տնային տնտեսությունների
խնայողություններ
Համախառն խնայողությունների
մասնաբաժին ՀՆԱ-ի մեջ

Ոչ ֆինանսական կորպորացիաների
խնայողություններ

Աղբյուր՝ ԱՎԾ
Սույն զեկույցում խնայողությունների երկու հիմ
ն ական ցուցանիշ է օգտագործվել՝
Համախառն խնայողություններ. համախառն խնայողությունները հաշվարկվում են որպես համախառն ազ
գային եկամտից հանած ընդհանուր սպառումը և ավելացված զուտ տրանսֆերտները:
Համախառն ներքին խնայողություններ. համախառն ներքին խնայողությունները հաշվարկվում են որպես
ՀՆԱ-ից հանած վերջնական սպառողական ծախսերը (ընդhանուր սպառում):

Ակնկալվում է, որ կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը երկրում կնպաստի
խնայողությունների ժամ
կ ետայնության երկարացմանը:
Կենսաթոշակային հիմ
ն ադրամի ակտիվն երի աճը դրական ազդեցություն կունենա երկարաժամ
կետ փողերի կուտակման վրա, ինչը 2021 թվականին, ըստ նախնական գնահատականների,
կհասնի ՀՆԱ 2.5%-ին: Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց են տալիս ստորև բերված գնահատում
ն երը,
միայն ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսում
ն երն ու կենսաթոշակային բարեփոխումերը բավարար չեն ներ
քին խնայողություններում թռիչքային առաջընթաց գրանցելու համար:
Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված ուսում
ն ասիրության29 համաձայն` Հայաստանում

29 World Bank, Poverty Reduction and Economic Management unit, Europe and Central Asia Region, 2013.
“Republic of Armenia: Accumulation, Competition, and Connectivity”
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մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 10% փոփոխությունը հանգեցնում է խնայողությունների 3.7% աճի: ՀՀ
կառավարության կողմից թիրախավորված ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը հաշվարկների հիմք ընդունե
լու դեպքում` ներքին խնայողությունների կանխատեսված մակարդակը 2021 թվականին կհասնի
միայն 4.7%-ի՝ ի տարբերություն 2014 թվականի 6.5%-ի:
Գծապատկեր 3-4: Հայաստանում ներքին խնայողությունների կանխատեսում, %

Ներքին խնայողություններ,
% ՀՆԱ-ի մեջ

Կենսաթոշակային ֆոնդի
խնայողություններ, % ՀՆԱ-ի մեջ

Աղբյուր՝ ՀԲ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ԱՄՆ ՄԶԳ Կենսաթոշակային և աշխատանքային
շուկայի բարեփոխում
ն երի ծրագիր
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3.2 ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ
Մինչճգնաժամային հատվածում ֆինանսավորման տոկոսադրույքները Հայաստանում
փոխկապակցված էին ներդրումային դինամիկայի հետ, սակայն այդ կապը խափանվեց:
2003-2007 թվականների եռամսյակային տվյալների ուսում
ն ասիրությունը ուժեղ բացասական
կապ է ցույց տալիս վարկավորման տոկոսադրույքների և մասնավոր հատվածի կողմից բոլոր
ոլորտներում (բացի անշարժ գույքի ոլորտից) համախառն կապիտալի հիմ
ն ական կուտակման ծա
վալների միջև: Առկա բացասական կապը փաստում է, որ բարձր տոկոսադրույքները կարող են
զսպել տնտեսության մեջ մասնավոր ներդրում
ն երի աճը:

Բիզնես վարկերի տոկոսադրույք, %

Գծապատկեր 3-5: Համախառն հիմ
ն ական կապիտալի կուտակումն առանց անշարժ գույքի
և հանրային ոլորտների, 1-5 տարի ժամ
կ ետով բիզնես վարկավորման տոկոսադրույքներ,
եռամսյակային տվյալներ, 2003-2007թթ.
Կորելյացիայի գործակից = – 0.76
Ռեգրեսիայի R-քառակուսի = 0.58

ՀԿՀԿ (առանց անշարժ գույքի և հանրային ոլորտների), մլն ՀՀ դրամ

Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ, ԱՎԾ, EV վերլուծություն

Հատկանշական է, որ ներդրումների ծավալի և վարկավորման տոկոսադրույքների միջև կապը զգալի
որեն թույլ է եղել 2008-2010 թավականների ընթացքում: Ներդրումները կտրուկ անկում են ապրել 2008
թվականին, ինչը պայմանավորված էր տնտեսական ճգնաժամով, և զուգակցվել են տոկոսադրույքների
զգալի նվազմամբ: Տնտեսական ճգնաժամը հանգեցրեց նրան, որ հիմնական ներդրումային ծրագրերը
սառեցվեցին, իսկ նոր ֆինանսական միջոցների պահանջարկը նվազեց:

Բիզնես վարկերի տոկոսադրույք, %

Գծապատկեր 3-6: Համախառն հիմ
ն ական կապիտալի կուտակումն առանց անշարժ գույքի
և հանրային ոլորտների և 1-5 տարի ժամ
կ ետով բիզնես վարկավորման տոկոսադրույքներ,
եռամսյակային տվյալներ, 2008-2010թթ.
Կորելյացիայի գործակից = –0.46

ՀԿՀԿ (առանց անշարժ գույքի և հանրային ոլորտների), մլն ՀՀ դրամ

64

Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ, ԱՎԾ, EV վերլուծություն

Հետճգնաժամային շրջանում տոկոսադրույքների նվազումն ընդհանուր առմամբ չի հանգեցրել
երկրում ներդրում
ն երի աճի: Բանկային վարկերի պորտֆելը այդ շրջանում աճել է, սակայն համա
խառն կապիտալի հիմ
ն ական կուտակման մակարդակը բավականին անկայուն է եղել: Հնարավոր
պատճառների թվում կարող են լինել տեղական ընկերությունների՝ իրացվելիության հետ կապված
խնդիրները: Սա ոչ թե կապիտալ ներդրում
ն երի, այլ շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման հա
վելյալ պահանջ է ստեղծել: Դրան նպաստող մեկ այլ կարևոր գործոն է եղել նաև պետական միջ
նորդությամբ համեմատաբար ավելի էժան վարկային միջոցների տեղաբաշխումը, ինչպիսին է Ռու
սաստանի կողմից տրամադրված 500 մլն ԱՄՆ դոլ. միջպետական վարկավորման մեխանիզմը:

Նշում տվյալների վերլուծության մեթոդաբանության վերաբերյալ
Վերլուծության նպատակով օգտագործվել են համախառն կապիտալի հիմնական կու
տակման եռամսյակային տվյալները և 1-5 տարի ժամկետով ԱՄՆ դոլարով և հայկական
դրամով տրված վարկերի միջին կշռված տոկոսադրույքները: Անշարժ գույքի ոլորտի և
հանրային հատվածի ներդրումներն ընդգրկված չեն համախառն կապիտալի հիմնական
կուտակման ծավալի մեջ, ինչը բացատրվում է այս երկու ոլորտների վարկավորումից ցածր
կախվածությամբ (անշարժ գույքի ոլորտում ֆինան
սավոր
ման հիմնական մեխանիզմը
նախնական վաճառքներն են, մինչդեռ հանրային հատվածում՝ պետական և միջազգային
ֆինանսական կառույցների ֆինանսավորումը): Համա
խառն կապիտալի հիմնական
կուտակման տվյալները (առանց անշարժ գույքի և հան
րա
յին հատվածների) հավելյալ
ճշգրտված են՝ սեզոնայնության գործոնը չեզոքացնելու համար:
Ռեգրեսիոն վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 2003-2007 թվականների բիզնեսի
վարկավորման տոկոսադրույքները վիճակագրորեն նշանակալի են և բացատրում են
համախառն կապիտալի հիմնական կուտակման փոփոխությունները:

Միջազգային համեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանում
իրական տոկոսադրույքն ավելի բարձր է, քան համադրելի երկրների մեծ մասում, և
զիջում է միայն Վրաստանին:
Գծապատկեր 3-7: Վարկավորման
անվանական տոկոսադրույք (%), 2012թ.

Գծապատկեր 3-8: Իրական տոկոսադրույք
(%), 2012թ.

Ալբանիա

Ալբանիա

Հայաստան

Հայաստան

Ադրբեջան

Ադրբեջան

Բելառուս

Բելառուս

Բուլղարիա

Բուլղարիա

Խորվաթիա

Խորվաթիա

Էստոնիա

Էստոնիա

Վրաստան

Վրաստան

Ղրղզստան

Ղրղզստան

Լատվիա

Լատվիա

Մակեդոնիա

Մակեդոնիա

Մոլդովա

Մոլդովա

Մոնտենեգրո

Մոնտենեգրո

Ռումինիա

Ռումինիա

Ռուսաստան

Ռուսաստան

Սերբիա

Սերբիա

Տաջիկստան

Տաջիկստան

Ուկրաինա

Ուկրաինա

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ
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Իրական տոկոսադրույք, %

Գծապատկեր 3-9: Իրական տոկոսադրույք և մեկ շնչի hաշվով ՀՆԱ, 2012թ.

Վրաստան

Մոլդովա
Տաջիկստան

Կորելյացիայի գործակից = – 0.70

Հայաստան

Սերբիա
Ուկրաինա
Ալբանիա Մակեդոնիա

Ղրղզստան

Մոնտենեգրո

Բուլղարիա Խորվաթիա
Ռումինիա

Էստոնիա

Լատվիա

Չեխիա

Ռուսաստան

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ըստ գնողունակության պարիտետի, ԱՄՆ դոլար

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տոկոսադրույքի ավելի ցածր մակարդակը զուգակցվում է ՀՆԱ
ավելի բարձր մակարդակով: Սա մատնանշում է, որ ավելի բարձր եկամտային մակարդակ ունե
ցող համադրելի երկրներին հասնելու համար Հայաստանում տոկոսադրույքը դեռևս նվազելու տեղ
ունի: Հայաստանում ֆինանսական համակարգի հետագա զարգացումը և աճող մրցակցությունը
կնպաստեն տոկոսադրույքների հետագա նվազմանը:

Վարկավորման տոկոսադրույքների կառուցվածքի վերլուծությունը մատնանշում է
տոկոսադրույքների նվազման որոշակի ներուժի առկայություն:
Հետևյալ օրինակը ցույց է տալիս 2013 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ վարկավորման միջին
տոկոսադրույքների կառուցվածքը` ըստ բաղադրիչների:
Միջին
տոկոսադրույք*
~14.5%

Բանկերում
ֆինանսավորման
ներգրավման
տոկոսադրույք

Տոկոսադրույքների
սպրեդ

~6.5%

~8%
Վերադիր
ծախսեր

Ռիսկի
հավելավճար

~4.0%

~4.0%

* Տոկոսադրույքների սպրեդի և ֆինանսավորման ներգրավման տոկոսադրույքի հիման վրա հակադարձ
հաշվարկ:
Նշում. պատկերում ներկայացված բոլոր տվյալները հիմնված են ԿԲ տեղեկատվության վրա: Ռիսկի հավե
լավճարը մնացած ցուցանիշներից ածանցյալ ցուցանիշ է:
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Բանկերում ֆինանսավորման ներգրավման միջին տոկոսադրույքը վերջին շրջանում
աճի միտում է ցուցաբերում:
Չնայած միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից մեծաքանակ ֆինանսավորման առկա
յությանը՝ Հայաստանում ֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձր է՝ կապված երկրի սուվերեն
ռիսկի գործակցի և առևտրային բանկերի անհատական ռիսկայնության մակարդակների հետ:
Ավանդների կարճաժամ
կ ետ բնույթից ելնելով՝ բանկերում ֆինանսավորման ներգրավման գե
րակշռող աղբյուրը միջազգային ֆինանսական կառույցներն են: Այնուամենայնիվ, վերջին մի քանի
տարիների ընթացքում ավանդների ներգրավման ոլորտում բանկերի միջև մրցակցությունը սրվել
է, ինչն իր հերթին հանգեցրել է ավանդների տոկոսադրույքների բարձրացմանը:
Գծապատկեր 3-10: Բանկերի` ֆինանսավորման ներգրավման միջին կշռված տոկոսադրույք
և տոկոսադրույքների սպրեդը բոլոր վարկերի համար (%)
12.2%

3.5%

10.7%

3.7%

11.3%

4.2%

10.4%

5.4%

Ֆինանսավորման ծախս

10.1%

6.1%

10.3%

5.6%

9.5%

6.5%

8.2%

8.0%

6.5%

6.5%

Տոկոսադրույքների սպրեդ

Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ
* 2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ:

Տոկոսադրույքի սպրեդը դեռևս բարձր է Հայաստանում, բայց ունի նվազման միտում:
Ֆինանսական ոլորտում բավականին ուժգնացել է մրցակցությունը նաև կորպորատիվ խոշոր հա
ճախորդների համար: Վերջինս մեծապես պայմանավորված է վերջին տարիներին նոր կորպորա
տիվ հաճախորդների ավելացման աննշան քանակով: Արդյունքում բիզնես վարկերի տոկոսադրույ
քի սպրեդն էականորեն ավելի ցածր է, քան սպառողական վարկերի տոկոսադրույքի սպրեդը:

Սպրեդ

Գծապատկեր 3-11: Տոկոսադրույքի սպրեդ, բիզնես վարկեր և սպառողական վարկեր (%)

Բիզնես վարկեր

Սպառողական վարկեր

Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ
* 2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ:

Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն այլ համադրելի երկրների՝ սպրեդը դեռևս բարձր է, ինչն իր
հերթին հուշում է հետագա նվազման հնարավորությունների մասին:
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Գծապատկեր 3-12: Տոկոսադրույքի սպրեդ (%), 2012թ.
Տաջիկստան
Վրաստան
Ադրբեջան
Հայաստան
Խորվաթիա
Ղրղզստան
Սերբիա
Բուլղարիա
Մոնտենեգրո
Ռումինիա
Մոլդովա
Ալբանիա
Ուկրաինա
Լատվիա
Էստոնիա
Ռուսաստան
Մակեդոնիա
Բելառուս

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ

Ֆինանսական կառույցների գործառնություններում արդյունավետության բարձրացու
մը և շուկայում հնարավոր կոնսոլիդացումը կարող են ավելի կրճատել վերադիր ծախ
սերի մակարդակը:
Միևնույն եկամտային խմբի երկրների շարքում Հայաստանը բանկային վերադիր ծախսերի տե
սանկյունից բարենպաստ դիրքում է: Այնուամենայնիվ, ավելի բարձր եկամուտ ունեցող երկրները
հասկանալի պատճառներով արդյունավետության ավելի բարձր մակարդակ ունեն: Հայաստանի
առաջընթացը պահանջում է արդյունավետության մակարդակի հավել յալ բարձրացում և վերադիր
ծախսերի նվազեցում:
Գծապատկեր 3-13: Բանկային վերադիր ծախսեր, հարաբերակցությունը բանկային
ակտիվ
ն երին, 2011թ.
Վրաստան
Տաջիկստան
Ուկրաինա
Մոլդովա
Ուզբեկստան
Հայաստան
Հայաստան 2013*
Ադրբեջան
Ղրղզստան
Ղազախստան
Ռումինիա
Մակեդոնիա
Բուլղարիա
Լեհաստան
Հունգարիա
Խորվաթիա
Ալբանիա
Լատվիա
Սլովենիա
Չեխիա
Լիտվա
Էստոնիա

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ
* 2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ:
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Գործունեության ծավալները, գործառնական արդյունավետությունը և վերահսկողության ծախսերը
մեծապես ազդում են բանկի վերադիր ծախսերի վրա: Հայաստանի բանկային հատվածը բավա
կանին մասնատված է. գործում են քսանմեկ առևտրային և մեկ զարգացման բանկեր: Բանկային
հատվածում կենտրոնացումը բավականին ցածր է. երեք խոշորագույն բանկերը կազմում են բան
կային ամբողջ հատվածի ակտիվն երի մոտ 34%-ը, իսկ հինգ բանկերի կենտրոնացման գործակիցը
Հայաստանում ամենացածրերից է համադրելի երկրների համեմատությամբ:
Գծապատկեր 3-14: Հինգ բանկերի ակտիվ
ն երի կենտրոնացում (%), 2011թ.
Վրաստան
Հունգարիա
Ալբանիա
Բելառուս
Լիտվա
Ուզբեկստան
Մակեդոնիա
Ռումինիա
Ադրբեջան
Չեխիա
Խորվաթիա
Բուլղարիա
Մոլդովա
Ղազախստան
Սլովենիա
Լատվիա
Հայաստան 2013*
Հայաստան
Լեհաստան
Ուկրաինա

Աղբյուր՝ ՀԲ Ֆինանսական զարգացման տվյալների բազա, ՀՀ ԿԲ
*2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ

Բանկերի մեծ մասը Հայաստանում համեմատաբար փոքր մասշտաբի է, ինչը հանգեցնում է ավելի
բարձր գործառնական վերադիր ծախսերի:
Վերադիր ծախսերի մեծացմանը նպաստում է նաև մասնավոր հատվածում թափանցիկության բա
ցակայությունը և վարկառուների զգալի ռիսկայնությունը: Բանկերը մեծ ծախսեր են կատարում`
ընկերությունների ֆինանսական իրական դրությունը գնահատելու նպատակով, քանի որ վարկա
ռուների ոչ թափանցիկությունը հավել յալ ռիսկեր է ստեղծում:
Ընդհանուր առմամբ, բանկային հատվածում աճող մրցակցությունը կարող է դրդել բանկերին
բարձրացնել գործառնական արդյունավետությունը՝ նվազեցնելով վերադիր ծախսերը: Գործըն
թացների ավտոմատացման նորարար գործիքների և ՏՏ լուծում
ն երի ներդրումը կարող է դրական
ազդեցություն ունենալ գործառնական արդյունավետությունը բարձրացնելու և վերադիր ծախսերը
կրճատելու հարցում:

Կորպորատիվ հատվածի թափանցիկության և հասունության ցածր մակարդակը հան
գեցնում է ռիսկի բարձր հավելավճարի:
Տոկոսադրույքների ներկայիս մակարդակը մասամբ պայմանավորված է տեղական կորպորատիվ
հատվածի ռիսկայնության նկարագրով: Կորպորատիվ հատվածի և բանկային հատվածի ռիսկայ
նության նկարագրերի և հասունության մակարդակների միջև բավականին մեծ ճեղքվածք կա:

69

Կորպորատիվ հատվածի զարգացումը Հայաստանի տնտեսության ամենաակնառու մարտահրա
վերներից մեկն է:
Գործարարության ոլորտի հիմնական խնդիրներն են ֆինանսական հաշվետվությունների ցածր
թափանցիկությունը, կորպորատիվ կառավարման և ֆինանսական գրագիտության ցածր մակար
դակը:
Ոչ հավաստի ֆինանսական հաշվետվությունները մեծացնում են բանկերի ռիսկայնությունը՝ ստեղ
ծելով վարչական ծախսերի հավել յալ բեռ և առաջացնելով գրավի պահանջ: Այնուամենայնիվ,
նույնիսկ գրավի դիմաց տրված վարկերը բանկերի համար լիակատար երաշխիք չեն հանդիսա
նում, ինչը պայմանավորված է արդյունաբերական գույքի և սարքավորում
ն երի շուկաներում իրաց
վելիության ցածր մակարդակով, ինչպես նաև գրավը վաճառելու վարչական և իրավական խոչըն
դոտներով:
Կորպորատիվ հատվածի ցածր ֆինանսական գրագիտությունը հանգեցնում է ֆինանսական կա
ռավարման պարզունակ պրակտիկաների վրա հիմնված որոշում
ն երի: Բանկերի մեծ մասը նշել է,
որ չի վստահում ընկերությունների կողմից տրամադրվող տեղեկատվությանը և կատարում է սե
փական ֆինանսական վերլուծությունները` վարկերի տրամադրման որոշում
ն եր կայացնելիս:
Ավելին, բանկերի կողմից նորարարական ֆինանսական գործիքների ներմուծումը մնում է ցածր
մակարդակի վրա: Գրավով ապահովված վարկերը շարունակում են հանդիսանալ Հայաստանի
բանկերի կողմից առաջարկվող հիմ
ն ական վարկավորման գործիքը: Վարկային պորտֆելի 72%ը կազմված է անշարժ և շարժական գույքով ապահովված վարկերից: Վարկավորման այնպիսի
գործիքները, ինչպիսիք են ֆակտորինգը և լիզինգը, բանկային հատվածի ակտիվն երի շատ ցածր
տոկոսն են կազմում:
Ամբողջ տնտեսության ռիսկայնության նկարագրի վերլուծությունը, որը չափված է ՀՆԱ-ի աճի
տեմպի տատանողականությամբ, ցույց է տալիս, որ ի տարբերություն այլ համադրելի երկրների՝
Հայաստանի տնտեսությունն ավելի անկայուն է, ինչը հանգեցնում է ռիսկի ավելի մեծ հավելավ
ճարի: Այնուամենայնիվ, տոկոսադրույքների սպրեդի և ՀՆԱ-ի աճի տատանողականության միջև
ուղիղ կապ չի դիտարկվել: ՀՆԱ-ի աճի տատանողականությունն ինքնին չի հանդիսանում ռիսկայ
նության ուղղակի ցուցանիշ, թեև կիրառելի է տնտեսության ընդհանուր ռիսկայնության նկարագի
րը անուղղակիորեն ցույց տալու համար:

Տոկոսադրույքների սպրեդը, %

Գծապատկեր 3-15: ՀՆԱ-ի աճի տեմպի տատանումները և տոկոսադրույքների սպրեդը,
1997-2012թթ. միջին

Տաջիկստան

Վրաստան

Բուլղարիա

Սերբիա

Ուկրաինա

Հայաստան

Ռումինիա
Խորվաթիա

Ռուսաստան
Մոլդովա

Բելառուս
Մակեդոնիա

Լատվիա

Ադրբեջան

Ալբանիա
Էստոնիա

ՀՆԱ-ի աճի տեմպի վարիացիա, %

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ

70

Բավարար հիմքեր չկան պնդելու, որ Հայաստանում տոկոսադրույքների մակարդակը
տնտեսական աճը էականորեն զսպող առանցքային գործոն է:
Մասնավոր ներդրում
ն երի և վարկերի տոկոսադրույքների միջև կապի վիճակագրական ուսում
ն ա
սիրությունը բավարար հիմքեր չի տալիս ուղղակի պատճառական կապի հաստատման համար:
Տնտեսության բարձր աճի ընթացքում տոկոսադրույքների և ներդրում
ն երի համընթաց դինամիկան
կարող է բացատրվել ռիսկի մակարդակի սուբյեկտիվ ընկալումների բարելավմամբ: Այս երկու ցու
ցանիշների հակադարձ դինամիկան ճգնաժամի ընթացքում ոչ շուկայական գործոնների ազդեցու
թյան հետևանք է:
Տոկոսադրույքների մակարդակի ազդեցությունն արտացոլում է նաև տեղական ֆինանսական ակ
տիվն երի կառուցվածքը: Միջին տոկոսադրույք ասելով Հայաստանում կարելի է հասկանալ վար
կային գործիքների տոկոսադրույքների մակարդակը, քանզի վարկերը Հայաստանում լայնորեն
կիրառվող հիմ
ն ական ֆինանսական գործիքներն են: Սա մատնանշում է ֆինանսական համա
կարգի ոչ բավարար կատարելագործվածությունն ու զարգացման մակարդակը: Այնինչ, ֆինան
սական ռեսուրսների առկայությունը ոչ պակաս կարևոր գործոն է` տնտեսության աճի հեռանկար
ների վրա ֆինանսական համակարգի ազդեցությունը որոշելու համար:

71

3.3 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի ֆինանսական համակարգի անհամասեռությունը պայմանավորված է
բանկային ոլորտի ճնշող գերակշռությամբ:
Հայաստանում ֆինանսական միջնորդությունը հիմ
ն ականում իրականացվում է բանկերի միջո
ցով, մինչդեռ կապիտալի շուկան, մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերը և այլընտրանքային
այլ ֆինանսական կառույցները գտնվում են սաղմ
ն ային վիճակում: Եկամտի միևնույն մակարդակն
ունեցող երկրների խմբում բանկային համակարգին բաժին է ընկնում ֆինանսական խորության
մոտ 60%-ը: Մինչդեռ, Հայաստանում ֆինանսական խորությունը բավականին սահմանափակ է,
և գերակշռում են բանկերի կողմից վերահսկվող ակտիվն երը: Վարկային կազմակերպություննե
րը քանակապես գերազանցում են բանկերին, սակայն դրանք սահմանափակ մասնաբաժին ունեն
երկրի ընդհանուր ֆինանսական ակտիվն երում:
Գծապատկեր 3-16: Ֆինանսական
խորության ցուցանիշը (առանց
պետական պարտատոմսերի)

Գծապատկեր 3-17: Հայաստանի
ֆինանսական խորության ցուցանիշը,
2013թ. հոկտեմբեր
Բաժնետոմսեր
Մասնավոր
պարտատոմսեր

Հայաստան,
հոկտ. 2013

Հայաստան Ցածր միջին եկամտով
ԿԱԵ և
2010
երկրներ 2010
ԱՊՀ, 2010

Բանկային վարկերի
հարաբերակցությունը
ՀՆԱ-ին, %

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

Հայաստանի
ֆինանսական խորության
հարաբերակացությունը
ՀՆԱ-ին, %

Պետական
պարտատոմսեր
Բանկային
վարկեր

Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ, ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ, ՀԲ ֆինանսական զարգացման տվյալների բազա,
McKinsey, 2011թ.
Նշում. Հայաստանի 2013թ. ՀՆԱ-ի հաշվարկը հիմնված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնահատա
կանի վրա (Միջնաժամկ ետ ծախսերի ծրագիր):

Բանկային միջնորդության ոլորտը կայուն և արագ աճ է գրանցել 2007 թվականից ի
վեր: Հետագա աճը կլինի ավելի ծախսատար և ռիսկային:
Վերջին տասնամյակում բանկային վարկավորման ոլորտը տպավորիչ աճ է գրանցել, որը չի ընդհատ
վել անգամ ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքով: Բանկային վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը
շատ ցածր ելակետային մակարդակից քառակի աճ գրանցեց և 2013 թվականին գերազանցեց 40%-ը
(ՀՆԱ-ի մեջ): Եթե նախաճգնաժամային ժամանակահատվածում Հայաստանի բանկային վարկավոր
ման ընդլայնման աղբյուրը տնտեսական աճն էր, ապա 2008-2010թթ. ընթացքում շարունակվող աճը
մասամբ պայմանավորված էր կառավարության կողմից հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջա
նակում ֆինանսական միջոցների ներարկմամբ: Այս ֆինանսավորման մի մասը բանկերի կողմից օգ
տագործվեց վարկերի վերաֆինանսավորման համար:
Գծապատկեր 3-18: Բանկային վարկերի դինամիկան, % ՀՆԱ-ի մեջ
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Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ
*2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ: Հայաստանի 2013թ. ՀՆԱ-ի հաշվարկը հիմնված է ՀՀ ֆինանսների նա
խարարության գնահատականի վրա (Միջնաժամկ ետ ծախսերի ծրագիր):

Գծապատկեր 3-19: Մասնավոր հատվածի վարկային պորտֆելը, % ՀՆԱ-ի մեջ, 2012թ.
Սլովենիա
Էստոնիա
Լատվիա
Ուկրաինա
Չեխիա
Ռուսաստան
Մակեդոնիա
Ռումինիա
Հայաստան
Ալբանիա
Մոլդովա
Ղազախստան
Վրաստան

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ
Նշում. մասնավոր հատվածին ներքին վարկի հաշվարկի համար ԿԲ-ն և ՀԲ-ն օգտագործում են տարբեր
մեթոդաբանություններ, որի արդյունքում վերջիններիս ցուցանիշների միջև առկա են տարբերություններ:

Վերջին տասնամյակում աճի հետ մեկտեղ բանկային ոլորտը կարողացավ պահպանել դասա
կարգված վարկերի բավականին ցածր մասնաբաժին՝ 2012 թվականի վերջին գրանցելով 4.4% ցու
ցանիշ: Որոշ փորձագետների գնահատականների համաձայն՝ դասակարգված վարկերի իրական
մակարդակը կարող է հասնել մինչև 10-15%, քանի որ վարկերի վերաֆինանսավորումը քողարկում
է չաշխատող վարկերի իրական մակարդակը: Այդուհանդերձ, պաշտոնական տվյալները փաս
տում են, որ համադրելի երկրների շարքում Հայաստանը ներկայանում է դասակարգված վարկերի
ամենացածր մասնաբաժնով: Սա վկայում է բանկային ոլորտի խիստ կարգավորման (ինչը նաև
ավելացնում է վերահսկման և վարչական ծախսերը), բանկերի գործունեության կայունության և
ռիսկից խուսափելու հակվածության մասին: Մյուս կողմից, հաշվի առնելով ֆինանսական միջնոր
դության ցածր ելակետային մակարդակը, դա կարող է նաև նշանակել, որ սկզբնական շրջանում
բանկերը հնարավորություն են ունեցել ընտրելու առավել ցածր ռիսկայնություն ունեցող վարկա
ռուներին, իսկ վարկավորման հետագա ընդլայնումը կարող է լինել տնտեսության նվազ կայացած
ոլորտների հաշվին, ինչը և՛ ավելի ռիսկային է, և՛ ծախսատար:

Բանկերի դասակարգված վարկերի
հարաբերակցությունն ընդհանուր
վարկերին, %

Գծապատկեր 3-20: Դասակարգված վարկերի գործակիցը և ներքին վարկերի հարաբե
րակցությունը ՀՆԱ-ին, 2012թ.
Ղազախստան

Լիտվա

Ալբանիա
Մոլդովա

Բելառուս

Սերբիա

Ռումինիա
Մոնտենեգրո

Հայաստան
Վրաստան

Բուլղարիա

Ուկրաինա
Խորվաթիա

Մակեդոնիա Լատվիա
Ռուսաստան
Էստոնիա

Մասնավոր հատվածին տրված տեղական վարկեր, % ՀՆԱ-ի մեջ

Աղբյուր՝ ՀԲ ՀԶՑ
Նշում. Սերբիայի, Ալբանիայի և Մոնտենեգրոյի տվյալները 2011թ. համար են:
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Ի տարբերություն զարգացած տնտեսությունների՝ Հայաստանի մասնավոր ոլորտի
պարտքային ծանրաբեռնվածության մակարդակը միջինից բարձր է: Բեռի բաշխումը
ոլորտների միջև հավասարաչափ չէ:
Հայկական ընկերություններում պարտքային բեռի մակարդակը բարձր է զարգացած երկրներում
դիտարկվող միջին մակարդակից: 2012 թվականի դրությամբ պարտք/սեփական կապիտալ հարա
բերակցությունը հայկական ընկերություններում ~ 0.6 էր: Հայաստանի հետ համադրելի երկրների
համար, ցավոք, տվյալները հասանելի չեն:
Գծապատկեր 3-21: Ընկերությունների ֆինանսավորման կառուցվածքը, 2011թ.
Հունաստան
Նորվեգիա
Իսպանիա
Իռլանդիա
Ֆինլանդիա
Սլովենիա
Ավստրիա
Պորտուգալիա
Հայաստան 2012
Իտալիա
Ավստրալիա
Գերմանիա
Շվեդիա
Նիդերլանդներ
Էստոնիա
Դանիա
Սլովակիա
Լեհաստան
Չիլի
Հունգարիա
Ֆրանսիա
Լյուքսեմբուրգ
Բելգիա
Չեխիա
Անգլիա
ԱՄՆ
Ցուցակված բաժնետոմսերի
հարաբերակցությունը սեփական կապիտալին

Պարտքի հարաբերակցությունը
սեփական կապիտալին*

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

Ավելին, Հայաստանում ընկերությունների բաշխվածությունն ըստ պարտքային բեռի չափազանց
բևեռացված է: Ցածր պարտքային բեռ ունեցող հատվածը բաղկացած է ԱԱԿ-ներից կամ միջազ
գային կազմակերպությունների մասնաճյուղերից, ինչպես նաև բարձր շահութաբերություն ունե
ցող ոլորտների ընկերություններից: Միջազգային խմբերի մաս հանդիսացող ընկերությունների
համար ֆինանսական ռեսուրսները հասանելի են իրենց գլխամասերի միջոցով: Բարձր շահու
թաբերությամբ ոլորտների ընկերությունները, ինչպես օրինակ, հեռահաղորդակցությունն ու մա
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սամբ հանքարդյունաբերությունը, բավականաչափ չբաշխված շահույթ են կուտակում ներդրու
մային նախագծերի ֆինանսավորման համար և ավելի քիչ են հակված տեղական ֆինանսական
հաստատություններից ռեսուրսների ներգրավմանը: Բարձր պարտքային բեռ ունեցող հատվածը
ներկայացված է արդյունաբերության, էներգետիկայի, առևտրի, սննդի և հյուրանոցային ծառայու
թյունների ոլորտներով: Չափազանց բարձր պարտքային բեռ ունեցող (գերբեռնված) վարկունակ
հատվածը մեծապես հիմնվում է տեղական բանկային համակարգի վրա, իսկ վարկային ֆինան
սավորման մեծ մասն ուղղվում է միևնույն ընկերությունների ընթացիկ պարտքերի վերաֆինան
սավորմանը: Այս ընկերությունները սովորաբար ունեն համեմատաբար սահմանափակ սեփական
կապիտալ և ակտիվն երիր բազա, սահմանափակված են կանխիկ միջոցների կարճատև ցիկլերով
և, հետևաբար, պակաս ճկուն են իրենց գործառնական և ֆինանսական որոշում
ն երում: Համա
ձայն բիզնեսի և բանկային ոլորտի ներկայացուցիչների դիտարկում
ն երի` այս հատվածն աճում է՝
էական ռիսկեր ստեղծելով ֆինանսական համակարգի համար:

Շրջանառու կապիտալի ֆինանսավորման գործիքների պակասը խոչընդոտում է
տեղական ընկերությունների աճը:
Ընկերությունների ղեկավարները փաստել են, որ շատ դեպքերում շրջանառու կապիտալի ֆինան
սավորման դիվերսիֆիկացված գործիքների պակասը սահմանափակում է նրանց ընդլայնման
պլանները: Կան մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք շրջանառու կապիտալի ֆինանսավո
րումը շատ ավելի կարևոր են դարձնում Հայաստանում ընդլայնվող ընկերություններին աջակցե
լու գործում: Պայմանավորված տեղական ընկերությունների փոքր մասշտաբներով` վերջիններս
չեն կարողանում վճարման բարենպաստ պայմաններ բանակցել միջազգային մատակարարների
և որոշ դեպքերում գնորդների հետ, ինչի պատճառով այդ ընկերություններում շրջանառու կապի
տալի միջին ցիկլը սովորաբար ավելի երկար է: Այսպես՝ տեղական ընկերությունների համար ըն
դունված պրակտիկա է հումքի և այլ ապրանքների ներկրումն իրականացնել 100% կանխավճա
րով: Ավելին, ապրանքների փոխադրում
ն երի հնարավոր խափանում
ն երը և ռիսկերը, միջազգային
փոխադրում
ն երի ցածր հաճախականությունն ու ավելի երկար ժամանակահատվածները, մաքսա
կետում վարչական խոչընդոտները ստիպում են հայկական ընկերություններին ունենալ մեծ ապ
րանքային պաշարներ՝ մատակարարման շղթայի հնարավոր խափանում
ն երից ապահովագրվելու
համար: Որոշ դեպքերում ապրանքային պաշարների պահեստավորումը կատարվում է մինչև երկու
տարի ժամ
կ ետով: Սպառողական ապրանքների շուկայում մանրածախ առևտրով զբաղվող խո
շոր կազմակերպությունների ճնշում
ն երի արդյունքում դեբիտորական պարտքերը կարող են ձգվել
մինչև երկու և ավելի ամիսներ: Սահմանի վրա ԱԱՀ-ի գանձումը, ինչը նվազեցնում է ընկերություն
ների կանխիկ միջոցները հումք կամ սարքավորում
ն եր ներմուծելիս, լրացուցիչ սահմանափակում
է հանդիսանում շրջանառու կապիտալի համար:
Շրջանառու կապիտալի այսպիսի երկարաձգված ցիկլերը պահանջում են տեղական ֆինան
սական հաստատությունների կողմից տրամադրվող ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացված գոր
ծիքներ: Այնինչ, գրավով ապահովված վարկերի պրակտիկան չի նպաստում սրան: Շրջանառու
կապիտալի ֆինանսավորումը պահանջում է ավելի մեծ ճկունություն, որոշում
ն երի ավելի արագ
կայացում և վարչարարության ավելի թեթև բեռ: Ֆակտորինգը, գնման հանձնարարականով ֆի
նանսավորումը կամ շրջանառու կապիտալի ֆինանսավորման այլ ձևերը դեռևս չնչին կշիռ ունեն
ֆինանսական համակարգում: Այս խնդիրը լուծող կարևորագույն նախաձեռնություններից մեկը
արտահանման վարկային կազմակերպության ստեղծումն է, որն արտահանող կազմակերպու
թյուններին արտահանման ապահովագրություն կտրամադրի: Զարգացման միջազգային կառույց
ների կողմից առաջարկվող մի շարք այլ նախաձեռնություններ ևս կոչված են փոխելու իրավիճա
կը. դրանք, սակայն, դեռևս մշակման փուլում են գտնվում:

ՓՄՁ ոլորտի ֆինանսավորումը դոնոր կազմակերպությունների և պետության կողմից
տրամադրվող միջոցների վրա է հիմնված:
Հայաստանում գրանցված ընկերությունների 95%-ից ավելին ՓՄՁ-ներ են, որոնք ապահովում
են երկրի ՀՆԱ-ի 45-50%-ը (ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գնահատականի): Մինչդեռ
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ՓՄՁ ֆինանսավորման մասնաբաժինն ընդհանուր բանկային վարկերում 2012 թվականի դրու
թյամբ մոտ 25% է (ընդհանուր բիզնես վարկերի 37%-ը)30: Ֆինանսավորման նմանատիպ շեղվա
ծությունը և միտվածությունը դեպի խոշոր ընկերություններ անուղղակիորեն մատնանշում է այն
խոչընդոտները, որոնց բախվում են փոքրածավալ ակտիվն երով ՓՄՁ-ներն ու նորաստեղծ ընկե
րությունները ֆինանսավորում ստանալիս:
Պետական կառույցները և միջազգային կազմակերպություններն ակտիվորեն աջակցում են Հա
յաստանում ՓՄՁ ֆինանսավորման մի շարք ծրագրերի: Պետական ուղղակի ֆինանսավորման
մասնաբաժինը շուկայում դեռ բավարար չէ, սակայն ընդլայնվում է` թե՛ ծավալներով, թե՛ գործիքնե
րի ու միջոցների բազմազանությամբ: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը (Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգաց
ման ազգային կենտրոն) աջակցում է միկրո ձեռնարկություններին, իսկ ՓՄՁ ներդրում
ն եր ՈւՎԿ-ի
ու Համահայկական բանկի գործառույթն է ՓՄՁ-ներին ուղղակիորեն ֆինանսավորելը:

Տեղական ֆինանսական համակարգի միագործոն բնույթը սահմանափակում է
ֆինանսների հասանելիությունը ընկերությունների համար:
Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ սովորաբար խոշոր ընկերությունների համար ֆինան
սավորման աղբյուր են հանդիսանում կապիտալի շուկաները, մինչդեռ փոքր և միջին ընկերություն
ների ֆինանսավորման հիմ
ն ական աղբյուրը բանկերը և վարկային կազմակերպություններն են:
Հայաստանում կապիտալի շուկաների փաստացի բացակայության պարագայում խոշոր ընկերու
թյունները հիմնվում են բանկային ֆինանսավորման վրա` այդպիսով ստեղծելով լուրջ մրցակցու
թյուն ՓՄՁ ոլորտի համար: Ավելին, արժեթղթերի շուկայի թերզարգացվածությունը սահմանա
փակում է նաև պարտքային գործիքների աճը, քանի որ ընկերություններում առկա է պարտքային
գերբեռնվածության ռիսկ, մինչդեռ պարտքային կապիտալը պետք է հավասարակշռված լինի սե
փական կապիտալով:
Այսպիսով, բանկային համակարգը մոտ է կորպորատիվ վարկունակ հատվածը սպասարկելու
հնարավորությունների սպառելուն, ինչը ներկայիս խիստ պահանջներով սահմանվում է` որպես
ցածր ռիսկային մակարդակ և առողջ դրամական հոսքեր ունեցող ընկերությունների հատված:

Հայաստանում կապիտալի շուկաների և մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերի
ցածր զարգացվածության մակարդակը ևս խոչընդոտում է կապիտալ և պարտքային
գործիքների զարգացմանը:
Հայաստանում վարկ/ՀՆԱ հարաբերակցության համեմատաբար համեստ ցուցանիշն առաջին
հայացքից կարող է մատնանշել վարկային ֆինանսավորման հետագա ընդլայնման հնարավորու
թյունները: Այդուհանդերձ, նման հնարավորությունները պետք է դիտարկել նաև այլ ֆինանսական
ակտիվն երի ընդլայնման համատեքստում: Մասնավորապես, տնտեսության մեջ պարտքային ֆի
նանսավորման ավելացումը պետք է ուղեկցվի արժեթղթերի համապատասխան բազայի ավելաց
մամբ: Մինչդեռ Հայաստանի արժեթղթերի շուկայի զարգացման ներկայիս մակարդակն արգելա
կում է պարտքային կապիտալի աճը:

Մի շարք գործոններ խոչընդոտել են Հայաստանում արժեթղթերի շուկայի զարգաց
մանը:
Մասնավորեցման գործընթացի մոդելները, երկրի փոքր չափերը, ստվերային տնտեսությունը և
ինս
տի
տուցիոնալ ներդրողների բացակայությունը Հայաստանի արժեթղթերի շուկայի զարգաց
ման հիմնական խոչընդոտներ են հանդիսացել:
Մասնավորեցումը, ինչը մեծ դեր խաղաց անցումային ԱՊՀ և ԿԱԵ երկրների կապիտալի շուկա
ների ձևավորման մեջ, Հայաստանում չօգտագործվեց որպես արժեթղթերի շուկան զարգացնելու
30 ՀՀ ԿԲ
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հնարավորություն: ԿԱԵ անցումային շատ երկրներում 4-5 նախկին պետական ընկերություններ
ապահովում են ֆոնդային բորսայի կապիտալիզացիայի գերակշիռ մասը: Սովորաբար անցու
մային երկրներում ցուցակված խոշորագույն ընկերությունները նախկին ազգային բանկերն են և
ենթակառուցվածքային ընկերությունները, ինչպես օրինակ հեռահաղորդակցությունը և կոմունալ
ծառայությունները:
Տնտեսության փոքր չափերի պատճառով երկրում շատ քիչ թվով խոշոր ընկերություններ են գոր
ծում: Հայաստանում գրանցված իրավաբանական անձանց 95%-ից ավելին ՓՄՁ-ներ են: Սա լրջո
րեն սահմանափակում է կապիտալի շուկաների հնարավոր մասնակիցների շրջանակը:
Այս սահմանափակումն ավելի է սրվում ստվերային տնտեսության և հարկերից խուսափելու տարած
ված պրակտիկաների պատճառով, ինչի արդյունքում թափանցիկ ընկերությունների քանակը, որոնք
կարող են մուտք գործել կապիտալի շուկա, չափազանց փոքրանում է: Առավել թափանցիկ դառնա
լու և կորպորատիվ կառավարման ստանդարտները բարելավելու ծախսերը դեռևս շատ բարձր են և
և խոչընդոտում են շուկա մուտք գործելուն:
Կապիտալի շուկայի գործիքների պահանջարկի տեսանկյունից զարգացման հիմ
ն ական խոչընդո
տը ինստիտուցիոնալ ներդրողների բացակայությունն է: Ապահովագրության ոլորտը դեռևս շատ
ցածր տեմպերով է աճում: Ապահովագրական ոլորտին ուղղված բարեփոխում
ն երը վերջերս են
իրականացվել, և ոլորտը դեռևս չափազանց հեռու է կյանքի ապահովագրության ներդրումից, ին
չը սովորաբար կապիտալի շուկայում ներդրում
ն երի իրականացման հիմ
ն ական աղբյուրն է: Կեն
սաթոշակային համակարգի բարեփոխումը կարող է ավելացնել ինստիտուցիոնալ ներդրողների
քանակը և ունի ֆինանսական գործիքների համար պահանջարկի ստեղծման և Հայաստանում
կապիտալի շուկաների զարգացումը խթանելու ներուժ:
Ընդհանուր առմամբ, արժեթղթերի շուկայի զարգացման համար վերջին երկու տասնամյակում ոչ
բավարար քայլեր են կատարվել: 2009 թվականին միջազգային ՆԱՍԴԱՔ-ՕԷՄԷՔՍ խմբի մուտքը,
որը ձեռք բերեց և՛ ֆոնդային բորսան, և՛ կենտրոնական դեպոզիտարիան, առաջընթաց էր ֆոնդային
բորսայի հարթակի զարգացման համար: Այդ ժամանակից ի վեր առևտրային հարթակում իրակա
նացվել են մի շարք տեխնիկական բարեփոխում
ն եր՝ համաշխարհային լավագույն փորձի ներդրման
համար: Կենտրոնական դեպոզիտարիան, այնուամենայնիվ, դեռևս որոշակի գործառնական բարե
փոխում
ն երի, մասնավորապես՝ թղթաբանության և գործառնությունների իրականացման ժամ
կ ետի
կրճատման կարիք ունի: ՆԱՍԴԱՔ-ՕԷՄԷՔՍ-ի մուտքից հետո ընդունվեց օրենսդրական լրացում՝
արժեթղթերի շուկայում ցուցակված ընկերությունների հարկային բեռի թեթևացման մասին: Այդուա
մենայնիվ, այս քաղաքականությունը չունեցավ որևէ ազդեցություն արժեթղթերի շուկայի վրա՝ հիմ
նականում այն պատճառով, որ դա առանձին, ոչ համալիր միջոցառում էր, մինչդեռ արժեթղթերի
շուկայի զարգացումը խթանելու համար անհրաժեշտ է նախաձեռնությունների համալիր շրջանակ:

Հայաստանն ունի պետական պարտատոմսերի աճող շուկա, սակայն եկամտաբերու
թյան կորը դեռևս չի կարող որպես արդյունավետ ուղենիշ ծառայել:
Հայաստանի ներքին պետական պարտքը կայուն կերպով աճել է՝ 2013թ. կեսին հասնելով ՀՆԱ-ի մոտ
6.5%-ին: Կառավարությունը սահմանել է հանրային պարտատոմսերի թողարկման բավականին կայուն
և թափանցիկ համակարգ: Առաջնային տեղաբաշխումները համակարգված են և իրականացվում են
նախապես սահմանված տարեկան ժամանակացույցով, իսկ պետական պարտքի կառավարման վերա
բերյալ կանոնավոր կերպով թողարկվում են կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ:
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Մլրդ ՀՀ դրամ

Գծապատկեր 3-22: Շրջանառվող պետական պարտատոմսեր

Աղբյուր՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
*2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ

Այնուամենայնիվ, թողարկման կատարողականից զատ պետք է նշել, որ պետական պարտատոմ
սերի շուկայում իրացվելիության մակարդակը ցածր է, իսկ շուկայական մեխանիզմ
ն երը հիմ
ն ակա
նում ֆորմալ բնույթ են կրում, քանի որ ներդրողների մեծամասնությունը պահում է պարտատոմսերը
մինչև դրանց մարման ժամ
կ ետը: 2013 թվականի hունիսի դրությամբ պետական պարտատոմսերի
հիմ
ն ական սեփականատերերը բանկերն էին (ընդհանուր շրջանառվող պարտատոմսերի ~50%),
որոնց հաջորդում է Կենտրոնական բանկը (ընդհանուր շրջանառվող պարտատոմսերի ~40%):
Կարճաժամ
կ ետ պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը Հայաստանում բավականին
բարձր է՝ համեմատած համադրելի երկրների հետ, ինչն արդեն իսկ նշանակում ոչ ռիսկային տո
կոսադրույքի (risk free rate) բարձր մակարդակ:
Եթե կարճաժամ
կ ետ պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորը ձախողի ծառայել որ
պես ուղենիշ, դա բացասական ազդեցություն կունենա ամբողջ ֆինանսական համակարգի վրա՝
հաշվի առնելով փողի շուկայի դերը՝ որպես ֆինանսական շուկաների զարգացման հիմք:
Գծապատկեր 3-23: Պետական կարճաժամ
կ ետ պարտատոմսերի տոկոսադրույքները (%), 2012թ.
Լատվիա
Լեհաստան
Ալբանիա
Ղրղզստան
Մոլդովա
Ռումինիա
Վրաստան
Հունգարիա
Հայաստան 2013*
Հայաստան

Աղբյուր՝ Արժույթի միջազգային հիմ
ն ադրամ
Նշում. Լեհաստանի տվյալները միջնաժամկ ետ և երկարաժամկ ետ պետական պարտատոմսերի համար են:
*2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ

Ներկայումս թողարկվում են նաև երկարաժամկետ պարտատոմսեր, սակայն երկու-երեք տարի
անց դրանց հետգնումը տարածված պրակտիկա է դարձել: Այսպիսով, երկարաժամ
կ ետ պար
տատոմսը փաստորեն դառնում է երկու տարվա մարման ժամ
կ ետ ունեցող բարձր եկամտաբե
րությամբ պարտատոմս: Այս պրակտիկան խեղաթյուրում
ն եր և ճեղքվածքներ է առաջացնում
եկամտաբերության կորի մեջ, ինչի պատճառով վերջինս որպես արդյունավետ ուղենիշ չի կարո
ղանում ծառայել:
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Տոկոսադրույք, %

Գծապատկեր 3-24: Տեղական արժույթով բիզնես վարկերի և պետական պարտատոմսերի
տոկոսադրույքները, 2013թ. հոկտեմբեր

Բիզնես վարկեր
Պետական
պարտատոմսեր

Մինչև 1 տարի

1-5 տարի

5 տարի և ավելի

Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ

Պետական պարտատոմսերի տոկոսադրույքների և մասնավոր բիզնես վարկերի տոկոսադրույքնե
րի միջև տարբերությունն անշան է, հատկապես երկարաժամ
կ ետ գործիքների դեպքում: Սա շու
կայական մեխանիզմի լուրջ խզում է, քանի որ պետական պարտատոմսը ռիսկ չպարունակող գոր
ծիք է, իսկ մասնավոր վարկերը ներառում են նաև ռիսկային հավելավճարներ:
Պետական պարտատոմսերի բարձր եկամտաբերությունը նաև խոչընդոտում է ընկերությունների
կողմից ՀՀ դրամով մասնավոր պարտատոմսերի թողարկումը: Արդյունքում ներդրողները նախա
պատվություն են տալիս ցածր ռիսկայնություն և բարձր եկամտաբերություն ունեցող պարտատոմ
սերին:
Այսպիսով, Հայաստանի պետական պարտատոմսերի շուկան ոչ միայն դեռևս արդյունավետ ուղե
նիշ չի ապահովում մասնավոր կապիտալի շուկաների համար, այլև որոշ առումով խոչընդոտում է
մասնավոր պարտատոմսերի զարգացումը` դրանք դարձնելով պակաս գրավիչ ինչպես թողարկող
ների, այնպես էլ ներդրողների համար:

Կառավարության կողմից եվրոբոնդերի թողարկումը առարկայական դեր կունենա ար
տարժույթով գնանշված արժեթղթերի համար ուղենիշ ձևավորելու գործում:
ԱՄՆ դոլարով կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում վերջերս նկատված ակտիվությունը չի
կարող երկարատև և կայուն լինել, եթե երկրում չձևավորվի արտարժութով փոխառությունների
տոկոսադրույքի ուղենիշ: Զարգացման միջազգային հաստատությունների կողմից տրամադրվող
վարկային ռեսուրսները չեն կարող այդ դերը ստանձնել, քանի որ դրա համար պահանջվում են
ազատ շուկայական պայմաններում ձևավորված տոկոսադրույքներ: Վերջինիս համար անհրա
ժեշտ է, որպեսզի երկիրը մուտք գործի կապիտալի միջազգային շուկա: Այս առումով Հայաստանի
կառավարության կողմից 2013 թվականին եվրոպարտատոմսերի թողարկումը շատ կարևոր իրա
դարձություն էր: Հայկական եվրոպարտատոմսերը կօգնեն արտարժութային եկամտաբերության
կորի ձևավորմանը՝ նպաստելով արտարժույթով գնանշված մասնավոր պարտատոմսերի շուկայի
զարգացմանը: Արտարժույթով գնանշված պետական պարտատոմսերի առկայությունը նաև դրա
կան ազդեցություն կունենա միջազգային շուկաներում Հայաստանի իմիջի ձևավորման ու միջազ
գային ներդրողների ներգրավման վրա:

Արտարժույթով գնանշված կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող են նպաստել մաս
նավոր պարտատոմսերի շուկայի վերակենդանացմանը:
Երկրում դոլարիզացման բարձր մակարդակը կրճատելու քաղաքականության շրջանակներում
հայկական ընկերություններին արգելված էր մինչև 2012 թվականը թողարկել արտարժույթով
գնանշված պարտատոմսեր: Այս խոչընդոտի վերացումը դրական քայլ էր մասնավոր պարտատոմ
սեր թողարկելու խրախուսման գործում: 2013 թվականի ապրիլի դրությամբ արժեթղթերի շուկայում
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ցուցակված յոթ կորպորատիվ պարտատոմսերից երեքը ԱՄՆ դոլարով է: ԱՄՆ դոլարով կորպո
րատիվ պարտատոմսերի թողարկման հետագա աճ է նախանշվում:
Կորպորատիվ պարտատոմսերի երկրորդային շուկան դեռևս չափազանց ոչ իրացվելի է: Կոր
պորատիվ պարտատոմսերի հիմ
ն ական գնորդները բանկերն են: Օրենսդրությունը թույլ է տա
լիս ռեպո գործարքների համար օգտագործել համապատասխան ռեյտինգ ունեցող կորպորատիվ
պարտատոմսերը, սակայն վերջիններիս մասնաբաժինն ընդհանուր ռեպո գործարքներում 5%-ից
բարձր չէ` համաձայն փորձագիտական գնահատականների (պաշտոնական վիճակագրությունը
բացակայում է):

Հայաստանում մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերի և վենչուրային ֆոնդերի
թույլ ներկայացվածությունը ֆինանսավորման հնարավորությունների հետագա
անհամասեռության պատճառ կարող են դառնալ:
Այս ինստիտուտներից յուրաքանչյուրը սպասարկում է տնտեսության որոշակի հատված և ոլորտ,
որոնք այսօր բավականաչափ զարգացած չեն Հայաստանում: Հայաստանում մասնավոր բաժ
նեմասնակցային ֆոնդերի ներդրում
ն երի ծավալը չնչին է: Հաճախ առկա ներդրում
ն երն էլ, ըստ
էության, պարզապես միանվագ մարումով ստորադաս կորպորատիվ պարտք են, քան` բուն
բաժնեմասային ներդրում: Հայաստանում մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերի ներդրում
ն երի
ընդհանուր ծավալը գնահատվում է 60 մլն ԱՄՆ դոլարի շրջանակներում 2012թ. դրությամբ: Ել
քի սահմանափակ հնարավորություններն ստիպում են մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերին
գործարքների մեծ մասում կիրառել վաճառքի օպցիոններ (put options)՝ նախապես սահմանված
գնով: Սովորաբար ներդրողները վաճառքի օպցիոնների կիրառման համար լրացուցիչ վարկային
ռեսուրս են տրամադրում ընկերությանը՝ բաժնետոմսերը հետ գնելու նպատակով: Ներդրում
ն երի
այսպիսի ձևերը տարածված չեն բաժնետիրական կապիտալի զարգացած շուկա ունեցող երկրնե
րում և չեն նպաստում Հայաստանում այս ոլորտի մասսայական զարգացմանը:
Հայաստանում կապիտալից ելքի ուղիների (բաժնետոմսերի վաճառքի) բացակայությունը մասամբ
պայմանավորված է միաձուլում
ն երի, կլանում
ն երի և առաջնային հանրային տեղաբաշխումների
թերզարգացած շուկաներով: Հայաստանում կորպորատիվ ոլորտի զարգացման ցածր մակարդա
կը լրացուցիչ խոչընդոտ է: Շատ ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման պրակտիկանե
րի բացակայությունը, ինչպես նաև թափանցիկության խնդիրները և միջազգային պրակտիկաների
վերաբերյալ տեղեկացվածության ցածր մակարդակը մեծացնում են մասնավոր բաժնեմասնակ
ցային ֆոնդերի վերադիր ծախսերը և ներդրում
ն երը դարձնում պակաս շահութաբեր:
Ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային փորձը, մասնավոր կապիտալում ներդրում
ն եր ունեցող
ընկերությունները սովորաբար ավելի հասուն և պատրաստված են կապիտալի շուկայի համար:
Սա կարող է բացատրվել մի քանի գործոններով`
-	Մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերը խիստ պահանջներ են ներկայացնում կառա
վարման որակի ստանդարտների վերաբերյալ` աստիճանաբար նվազեցնելով ստվերի մաս
նաբաժինը ընկերություններում և խթանելով կորպորատիվ կառավարման ստանդարտները:
-	ֆոնդերի ելքի հիմ
ն ական ուղիներից մեկը հանրային տեխաբաշխումն է:
-	Մասնավոր կապիտալի ֆինանսավորմամբ ընկերությունները սովորաբար կապիտալի շու
կաների վերաբերյալ տեղեկացվածության ավելի բարձր մակարդակ ունեն:
Հայկական ընկերությունների շրջանակում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ մասնավոր
բաժնեմասնակցային ֆոնդերից ներդրում ունեցող ընկերություններն ավելի տեղեկացված են կա
պիտալի շուկաների տրամադրած հնարավորությունների վերաբերյալ: Այսպիսով, մասնավոր
բաժնեմասնակցային ներդրում
ն երի ակտիվության խթանումը կարող է դառնալ երկրի կապիտալի
շուկաների զարգացման քաղաքականության գործիք: ԿԱԵ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ
մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերում միջոցների ներգրավման հիմ
ն ական աղբյուրներն են
միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, պետությունը և կենսաթոշակային ֆոնդերը:
Հայաստանը կարող է օգուտ քաղել ԿԱԵ փորձից՝ ակտիվորեն ներգրավելով ֆինանսավորման
նշված աղբյուրները տեղական ներդրումային ֆոնդերի համակարգ ստեղծելու նպատակով:
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Այս ոլորտի համար կարևոր իրադարձություն էր Հայաստանում առաջին վենչուրային ֆոնդի
(Գրանատուս Վենչուր Ֆոնդ I) ստեղծումը 2013թ: Ակնկալվում է, որ այն վենչուրային ոլորտի հա
մար ճանապարհ կբացի Հայաստանում: Այսօր բարձր ռիսկայնություն ունեցող նախագծերի ֆի
նանսավորման պակասը պատճառաբանվում է Հայաստանում տեխնոլոգիական ձեռնարկատիրու
թյան մշակույթի զարգացման ցածր տեմպերով: Մասնավոր կապիտալ ներդրում
ն երի մշակույթի
պակասը, միջազգային փորձի վերաբերյալ անբավարար տեղեկացվածությունը, տեղեկատվու
թյան անհամաչափությունը և շուկայի անկայունությունը Հայաստանում ռիսկային ֆինանսավոր
ման զարգացման խոչընդոտներն են:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աճի հիմ
ն ական խոչընդոտը ֆինանսական համակարգի միակողմանիությունն է: Տնտեսու
թյան ֆինանսական խորությունը հիմ
ն ականում ապահովվում է բանկերի միջոցով: Ֆինանսական
համակարգի սահմանափակությունը խոչընդոտում է տնտեսության հնարավոր աճը և ներդրու
մային հնարավորությունները՝ ֆինանսավորման սահմանափակ հասանելիության և ֆինանսավո
րում ստացող ընկերությունների վերաբերյալ խիստ պահանջների պատճառով:
Բանկային ոլորտի խիստ կարգավորումն ինքնին սահմանափակում է վերջինիս ճկունությունը:
Ապահովված վարկերի աճը, որը հանդիսանում է բանկերի հիմ
ն ական ֆինանսական գործիքը,
բնականորեն սահմանափակված է տնտեսության վարկունակ հատվածի ակտիվն երի ծավալով:
Արդյունքում ընկերությունների աճի հնարավորությունները հայտնվում են փակ շրջանի մեջ. ավե
լի մեծ աճը հնարավոր է միայն արտաքին ֆինանսավորման միջոցով, իսկ արտաքին ֆինանսա
վորումը հնարավոր է միայն հիմ
ն ական միջոցների մեծ ծավալի` որպես գրավ ծառայելու պարա
գայում: Ներդրումային գործիքների պակասը սահմանափակում է ընկերությունների՝ ավելի շատ
հիմ
ն ական միջոցներ ձեռք բերելու և հետագայում ընկերությունների կողմից փոխառու միջոցնե
րի օգտագործումն ավելացնելու հնարավորությունները: Տոկոսադրույքներին վերաբերող հարցերը
բխում են այս խնդիրներից և պայմանավորված են ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացված աղբյուր
ների բացակայությամբ:
Ապագային միտված ֆինանսավորման հաստատությունները կլինեն տնտեսական աճի
հիմ
ն ական աղբյուրները:
Բանկային համակարգի ներկայիս դիրքորոշումը հօգուտ այն ընկերությունների է, որոնք անցյա
լում արդեն կուտակել են որոշակի ակտիվներ: Այն չի օժանդակում աճի ներուժ ունեցող ընկե
րություններին, որոնք այսօր չունեն կուտակված ակտիվն եր: Նմանատիպ «անցյալի պար
գևատրման» մեխանիզմը չի նպաստում աճին, քանի որ աճի համար անհրաժեշտ է ներուժի բա
ցահայտում, փորձեր և ռիսկի ստանձնում: Ցանկացած բարձր տեմպերով աճող տնտեսություն
գտնում է մեխանիզմ
ն եր՝ ապագային միտված վարքագիծը, այլ ոչ` անցյալի հաջողությանը վե
րագրվող ակտիվն երը, եկամտի հոսքերը և հարստությունը ֆինանսավորելու համար:
Կապիտալի շուկաների, շրջանառու կապիտալի և երկարաժամ
կ ետ նոր գործիքների, մասնավոր
կապիտալում ներդրում
ն երի և վենչուրային ֆինանսավորման զարգացումը կարող են ֆինանսա
վորման հասանելիությունը հավասարակշռության բերել և ֆինանսավորումն ուղղել դեպի ապագա
յամետ նախագծեր: Ընդհանուր առմամբ, կենսաթոշակային հիմ
ն ադրամ
ն երի, ավելի երկարաժամ
կետ ապահովագրական գործիքների և մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերի հետ մեկտեղ
կապիտալի շուկաները կարող են նպաստել մասնավոր հատվածում երկարաժամ
կ ետ մտածողու
թյան զարգացմանը և պլանավորման ինստիտուտի ներդրմանը: Սրանք առաջին կառույցները կլի
նեն, որ կխթանեն երկարաժամ
կ ետ պլանավորման, ներդրում
ն երի և ռազմավարության մշակման
պրակտիկաները մասնավոր ոլորտում:
Առանց մասնավոր ոլորտի զարգացմանն ուղղված զուգահեռ ջանքերի՝ ֆինանսական հա
մակարգը կառուցելու ջանքերն ապարդյուն կլինեն: Թափանցիկ, կառավարման զարգացած
համակարգ ունեցող և ֆինանսապես կայացած մասնավոր ոլորտի զարգացումը որոշիչ դեր ունի
տոկոսադրույքների կրճատման և ֆինանսավորման առավել կատարելագործված գործիքների
զարգացման հարցում: Ընկերությունների ավելի ցածր ռիսկայնությունը և բարձր թափանցիկու
թյունը կհանգեցնեն ֆինանսավորման ավելի ցածր տոկոսադրույքների: Մասնավոր ոլորտի հա
սունության դերը մեծ նշանակություն ունի երկրում կապիտալի շուկայի աճի հնարավորության նա
խանշման գործում:
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ԳԼՈՒԽ 4. ԱՃԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՑՈՒՄԸ
Հայաստանում կայուն և բարձր տեմպերով աճը պահանջում է առանցքային սահմանափակում
ն ե
րի վերացում: Եթե այդ սահմանափակում
ն երը չվերացվեն, Հայաստանում բարձր աճի ապահով
մանն ուղղված բազմաթիվ ջանքերը ապարդյուն կանցնեն: Կվատնվեն սահմանափակ ֆինանսա
կան և կառավարչական ռեսուրսները:
Քաղաքականության մեջ առաջնահերթության սահմանումը պետք է ներկայիս ֆորմալ ձևաչա
փից վերափոխվի գործիքի, որը թույլ կտա ընդունել բարդ որոշում
ն եր: Առաջնահերթությունների
սահմանումը ենթադրում է լավագույն ռեսուրսների մեծ կենտրոնացում հենց սահմանված առաջ
նային խնդիրների լուծման ասպարեզում: Այն բացառում է այլընտրանքները և ընդունում նմանա
տիպ ընտրության հետևանքները: Այն նաև բացառում է համաձայնությունների վրա հիմնված, բո
լոր օրինական շահերին հարմարեցվող որոշում
ն երը: Աճի հրամայականն այժմ վերածվել է առաջ
նահերթության սահմանման հրամայականի:
Սահմանափակում
ն երի միջև առաջնահերթություններ սահմանելու և ընտրված առանցքային
սահմանափակում
ն երի վերացման վրա կենտրոնանալու ռազմավարության շահավետությունը
կայանում է նրանում, որ այն առաջին հերթին հասցեագրում է փոքրաթիվ խնդիրներ: Հազարա
վոր խնդիրների վրա ջանքեր թափելու փոխարեն` կառավարության՝ փոփոխություններ իրակա
նացնելու օրակարգը պետք է կենտրոնացած լինի մասնավոր ոլորտի զարգացմանն ուղղված
փոքրաթիվ առաջնային կարիքների վրա:
ՀՄԶ-ն առանձնացրել է չորս հիմ
նա
կան ո
լորտ
նե
րը, ո
րոնք այ
սօր խո
չըն
դո
տում են կայուն և
երկարաժամկետ աճը՝ սահմանափակելով տնտեսությունում ավելի արտադրողական և խոշորա
մասշտաբ ներդրում
ն երը: Դրանք են՝
- Անկատար մրցակցային դաշտը,
- Հնարավորությունների բացահայտման պակասը,
- Մարդկային կապիտալի ոչ բավարար որակները,
- Միաչափ ֆինանսական համակարգը:
 ե՛ աճի սահմանափակումները և թե՛ դրանք հասցեագրող լուծումները յուրաքանչյուր երկրի համար
Թ
յուրահատուկ են: Չնայած սահմանափակումների վերացման ռազմավարություններն ու մարտավարու
թյունները միատարր չեն` համաշխարհային և հայկական պրակտիկաներն առաջարկում են մի շարք
նախադրյալներ, որոնց միջոցով հնարավոր է որոշակի լուծումներ գտնել: Խեղաթյուրված մրցակային
դաշտը պետք է վերանա հավասար դաշտ ստեղծելու հետևողական և համակողմանի ջանքերի միջո
ցով: Հնարավորությունների բացահայտման պակասը սովորաբար լուծվում է արդյունաբերական քաղա
քականության միջոցով, որը տարբեր երկրներում ներկայանում է տարբեր առանձնահատկություններով:
Մարդկային կապիտալի սահմանափակումները կարող են վերացվել՝ կրթությունը խոշոր ներդրումների
համար գրավիչ ոլորտ դարձնելու միջոցով: Միաչափության վերացումը հնարավոր է ֆինանսական հա
մակարգի ընդհանուր զարգացումը նոր գործիքների, հաստատությունների և խաղի կանոնների փոփո
խության միջոցով: Այսպիսով՝ թե՛ պետական, թե՛ մասնավոր ոլորտների փոփոխությունների օրակարգն
ընդգրկում է քաղաքականությունների հետևյալ չորս հիմնական ուղղությունները:
Գծանկար 4-1: Աճի սահմանափակում
ն երի վերացման օրակարգ
Անկատար մրցակցային
միջավայր

Հնարավորությունների Մարդկային կապիտալի ոչ
բացահայտման պակաս
բավարար որակ

Միաչափ ֆինանսական
համակարգ

Պետություն-մասնավոր հատված փոփոխությունների օրակարգը

Գործունեության արդար
դաշտի ստեղծումը

Արդյունաբերական
քաղաքականությունը

Կրթության մեջ խոշոր
ներդրումները

Ֆինանսական համակարգի
զարգացումը
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4.1 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐ ԴԱՇՏԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
Օրակարգ
Թափանցիկ և արդար դաշտի ստեղծումը բոլոր ընկերությունների և տնտեսական դաշտի մասնա
կիցների հիմ
ն ական օրակարգային խնդիրն է, որն ունի հետևյալ հիմ
ն ական բաղադրիչները.
-

Երկրում ստվերային տնտեսության վերացումը,

-

Ընկերությունների նկատմամբ հարկային և մաքսային խտրական վերաբերմունքի արմա
տական վերացումը,

-

Շուկայական իշխանության չարաշահման և այլ հակամրցակցային վարքագծերի առանձ
նացման և կանխարգելման պրակտիկաների բարելավումը,

-

Մասնավոր սեփականության իրավունքի պահպանումը և պաշտպանությունը,

-

Թափանցիկ, արդար և մրցակցային պետական գնում
ն երի համակարգի ձևավորումը:

Այս գործոնները սերտորեն փոխկապակցված են: Նրանք ձևավորում են երկրի ինստիտուցիոնալ
միջավայրի առանցքը: Այնուամենայնիվ, մեկ գործոն ունի առաջնային դերակատարում առանց
որի մնացած գործոնների հասցեագրումը չի տալու ցանկալի արդյունքներ: Դա ստվերային տնտե
սության վերացումն է և ընկերությունների լիակատար թափանցիկության ապահովումն է: Ստվե
րային շրջանառության պարագայում հակամրցակցային գործելակերպերի կանխարգելման, պե
տական գնում
ն երի արդար համակարգի ապահովմանն ուղղված գործողություններն ամբողջապես
արդյունավետ չեն լինի: Հետևաբար, այս բաժնում մենք հիմ
ն ականում կանդրադառնանք թափան
ցիկության խնդրին՝ որպես արդար մրցակցային դաշտի ապահովման նախապայման:
Բոլոր ընկերությունների համար գործունեության հավասար և արդար պայմաններով դաշտի
ստեղծումն ընդհանուր առմամբ երկրում ձեռնարկատիրության համար «կանաչ լույսի» դեր կու
նենա և տնտեսության մեջ համապարփակ, աճին նպատակաուղղված զարգացման ճանապարհ
կսահմանի:

Հասցեագրվող արմատական գործոնները
Մրցակցային միջավայրի խաթարմանը հանգեցրած ինստիտուցիոնալ միջավայրը բարեփոխելու
իրագործելի ռազմավարության մշակման համար չափազանց կարևոր է խորապես հասկանալ դրա
հիմքում ընկած արմատական պատճառները: Առկա իրավիճակի արմատները կարող են հասնել
ընդհուպ մինչև երկրում իրականացվող քաղաքական ընտրությունները: Հայաստանի ներկայիս
տնտեսական կառուցվածքն արտացոլում է երկրի անկախությունից ի վեր ձևավորված տնտե
սական և քաղաքական ինստիտուտների շահագործողական (extractive) և ոչ ներառական (noninclusive) բնույթը:
Ներկայացնենք որոշ դիտարկում
ն եր, որոնք բարդացնում են առկա իրավիճակի բարեփոխում
ները.
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-

Հայաստանում քաղաքական և գործարար էլիտաների միջև ուժեղ կապերը: Սա նշանա
կում է, որ գործարար շահերը շատ մեծ ազդեցություն ունեն քաղաքական ընտրությունների
վրա:

-

Գործարար և քաղաքական էլիտաների տարբեր խմբերի միջև դինամիկ հավասարակշռու
թյունը: Դրա արդյունքում ձևավորվում է մի իրավիճակ, երբ ոչ ոք հետաքրքրված չէ ներկա
իրավիճակն արմատապես փոխելու հարցով: Այս պարագայում ցանկացած փոփոխություն
որոշակի խմբերի դիրքերը վատթարացնելու ռիսկեր ունի իր մեջ:

-

Մերիտոկրատիայի սկզբունքներով առաջնորդվող գերիշխող և միասնական իշխանական
այնպիսի խմբի բացակայությունը, որը բավականաչափ ներուժ կունենա` գործողություննե
րի ծրագիր իրականացնելու համար:

-

Երկրին բնորոշ տնտեսական սահմանափակում
ն երն ու արտահանման գրավիչ հնարա
վորությունների բացակայությունը: Վերջինիս բերում է նրան, որ դեպի ներքին շուկա
կողմնորոշված առաջատար բիզնես խմբերը սահմանափակ տեղական շուկայից դուրս են
մղում ներդրումային հնարավորությունները:

Գործունեության արդար դաշտ ստեղծելու և թափանցիկություն հաստատելու ռազմա
վարական տարբերակները
Բարդ խնդիրների լուծումը պահանջում է լավ մտածված ռազմավարություն և անթերի իրագոր
ծում: Ռազմավարությունները կախված են նրանից, թե ինչպիսի ուժային հարաբերություններ են
ձևավորվելու այդպիսի փոփոխություն իրագործելու համար: Ռազմավարություն իրագործողը
կառավարությունը չէ որպես «ընդհանրական և վերացական հասկացություն»: Կառավարությունը
հստակ ձևավորված նպատակներով, միատարր ամբողջություն չէ: Այն արտացոլում է իշխանա
կան և տնտեսական խմբերի հարաբերությունները: Ավելին, քանի որ խոշոր բիզնեսները մեծա
մասամբ վերահսկվում են իշխանական էլիտաների կողմից, հետևաբար նրանք գտնվում են խաղի
երկու տարբեր կողմերում՝ որպես քաղաքականության սուբյեկտներ և օբյեկտներ: Տարբեր խմբե
րի շահերի փոխհարաբերությունները ձևավորում են օրակարգ` կառավարության ցանկացած գոր
ծողության համար: Այսպիսով, Հայաստանում հավասար և թափանցիկ միջավայրի ստեղծման
խնդրի լուծումն իր մեջ ներառում է քաղաքական ուժերի այնպիսի դասավորվածություն, որի դեպ
քում կառավարության մի մասը կազմող իշխանական խումբը շահադրդվում է փոփոխություններ
իրականացնել:
Միաժամանակյա մոտեցում
ն եր

Փուլային մոտեցում
ն եր

Լայնամասշտաբ
մոտեցում

Ոլորտ առ ոլորտ
մոտեցում

Հաջորդական մո
տեցում

Այլընտրանքային ոլորտի
ստեղծման մոտեցում

ԼԱՅՆԱՄԱՍՇՏԱԲ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Էությունը: Այս մոտեցումը ենթադրում է համընդգրկուն վարչական բարեփոխում
ն երի միաժամա
նակյա իրականացում տնտեսության բոլոր սեգմենտներում, երբ խաղի նոր կանոններն ուժի մեջ
են մտնում ժամանակային որոշակի կետից սկսած: Մոտեցումը հիմնված է կրիտիկական շրջա
դարձային կետի վրա, երբ յուրաքանչյուր տնտեսական գործակալ անվերապահորեն ընդունում է
միևնույն խաղի կանոններին ենթարկվելու անհրաժեշտությունը:
Իրագործում: Այս մոտեցման իրագործումը ենթադրում է նախկին` ոչ պաշտոնական ֆինանսա
կան հոսքերի «լուռ համաներում» և նոր սկիզբ «դատարկ էջից»: Խաղի նոր կանոնների ուժի մեջ
մտնելը պետք է տարածվի ամբողջ տնտեսության վրա: Անհրաժեշտ է պահպանել որոշակի զգու
շություն, որպեսզի ընկերությունները չկարծեն, թե ոչ թափանցիկ գործելաոճը ընդունելի է, իսկ
զիջում
ն երը՝ հնարավոր: Այս ռիսկը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է հետագա ժամանակա
հատվածներում իրագործել փոփոխությունների ուժեղ և անզիջում կատարում: Շատ տնտեսական
գործակալներ բնականաբար շահադրդված կլինեն բացահայտելու մրցակիցների և այլ գործակալ
ների կողմից ցուցաբերվող «խոտոր» վարքագիծը և պատեհապաշտությունը, ինչը կօգնի մեծաց
նել նմանատիպ գործակալների վրա գործադրվելիք ճնշում
ն երը: Այնուամենայնիվ, փոփոխություն
ների նկատմամբ վախը և իշխանության տարաբաշխվածությունը էլիտաների միջև մեծ քաղաքա
կան կամք կպահանջի` այս ռազմավարությունը իրագործելու համար:
Ազդեցությունը: Ազդեցությունը կլինի ամբողջ տնտեսության մասշտաբով: Դա կամրապնդի ար
դարության զգացողությունը: Բոլոր տնտեսական գործակալների, ներառյալ՝ կառավարության, նոր
վարքագիծը կնշանավորի հաջողությունը: Վերջինս նաև կնշանակի, որ թափանցիկությունը նոր
կանոն է և սովորական երևույթ է գործարարության պրակտիկայում:
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Ամբողջ տնտեսության մասշտաբով տեղի կունենան գնային փոփոխություներ՝ ծախսերի նոր կա
ռուցվածքին հարմարվելու համար: Ի լրումն դրան՝ մրցակցային ոլորտներում կորպորատիվ վար
քագծի վրա ճնշումն ավելի ուժեղ կլինի, քան առավել բարձր կենտրոնացմամբ ոլորտներում: Այս
ամենը որոշ ոլորտներում կհանգեցնի կոնսոլիդացման, իսկ հատուկ դեպքերում՝ նույնիսկ սնան
կացում
ն երի: Երկարաժամ
կ ետ հատվածում մրցունակության չափման հիմ
ն ական ցուցանիշն ամե
նայն հավանականությամբ կդառնա արտադրողականությունը, այլ ոչ` շուկայում արտոնյալ դիրքը
և վարչական ռեսուրսների հասանելիությունը: Այս մոտեցումը կարող է հանգեցնել կարճաժամ
կ ետ
հատվածում հարկային եկամուտների ամենամեծ ավելացմանն ու բնակչության խոցելի խմբերի
սոցիալական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ հասանելի ռեսուրսների ավելացմանը:
Իրագործման ռիսկը: Ձախողման ռիսկը հակադարձ համեմատական է փոփոխությունն իրակա
նացնող իշխանական էլիտայի հետևողականությանն ու իրագործման կարողություններին: Սա
կայն ավելի բարձր ռիսկեր կան կառավարության՝ այս ռազմավարությունն իրագործելու կարողու
թյուններում, քանի որ բոլոր ոլորտներին անհրաժեշտ է անդրադառնալ միանգամից, ինչի դեպ
քում մոնիթորինգի ու իրագործման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների նկատմամբ պահանջները
չափազանց բարձր են:

ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Էությունը: Այս մոտեցման էությունն այն է, որ պետք է սկսել մի քանի մեծ նշանակություն ունե
ցող դեպքերից՝ որպես ցուցադրական օրինակներ, և դրանից հետո շարունակել համակարգի հե
տագա «մաքրումը»: Այդ նպատակով ընտրված ընկերությունները պետք է շատ կապեր ունենան
սպասարկող ոլորտների հետ մատակարարման շղթաների միջոցով, ինչը կապահովի գործընթա
ցի մուլտիպլիկատիվ ազդեցությունը ամբողջ տնտեսության վրա: Նման դեպքերը նպատակային
ազդանշան կուղարկեն ամբողջ համակարգին, եթե դրանք քաղաքականապես շահադրդված չեն
և նպատակ չեն հետապնդում միայն ճնշել քաղաքական հակառակորդներին: Այս մոտեցումը պա
հանջում է նման հատվածական միջամտությունների և դրան հաջորդող համակարգային տարած
ման միջև ճկուն հավասարակշռության պահպանում:
Իրագործում: Այս մոտեցման գործնական իրագործումը պահանջում է վճռականության, քաղա
քական կամքի, ինչպես նաև իրագործման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ամենաբարձր մա
կարդակի առկայություն: Կառավարությանն ահրաժեշտ է հայտարարել և իրագործել դա՝ գործնա
կանորեն ցուցադրելով, թե որքան բարձր է հակառակ պարագայի գինը: Լավագույն արդյունքները
հասանելի կլինեն, եթե միջամտությունը նպատակաուղղված լինի մի քանի խոշոր բիզնես խմբերի
կողմից հարկերի ամբողջական վճարմանը և լիակատար թափանցիկության ապահովմանը: Հար
կերից խուսափելը տարածված բիզնես պրակտիկա է և ունի ամենամեծ բացասական ազդեցու
թյունը ընդհանուր գործարար միջավայրի վրա: Հետևաբար, միջամտությունը ուղղված կլինի հենց
այդ արմատական խնդրի լուծմանը: «Ընտրանքային արդարության» իրագործումն ամբողջ տնտե
սության համար կարող է ազդանշանի դեր ունենալ, եթե այն ուղեկցվի կայուն և լայնամասշտաբ
տարածմամբ ամբողջ համակարգով մեկ: Այլապես, այն կարող է դառնալ խտրական վերաբեր
մունքի առավել ցայտուն դրսևորում:
Ազդեցությունը: Միջամտության հետևանքով կարող են «տուժել» խոշոր բիզնեսներ: Հետագա
բարելավում
ն երը կախված կլինեն ոչ միայն թիրախավորված բիզնեսների, այլ նաև արժեքային
շղթայով դրանց հետ կապված բիզնեսների արձագանքից: Իրագործմանը հաջորդող ժամանակա
հատվածը ցույց կտա տնտեսության մեջ դերերի նոր բաշխումը: Հաջող իրագործումը կհանգեցնի
նոր վարքագծային օրինաչափությունների, որոնք ավելի հարմարեցված կլինեն խաղի նոր կանոն
ներին և առավել հակված` թափանցիկությանը:
Այս մոտեցումն առաջին հերթին թիրախավորում է տնտեսության մեջ այսօր էական դերակատա
րում ունեցող խոշոր ընկերություններին և բիզնեսներին, որպես թափանցիկության ապահովման
առաջատարներ: Սա կնշանակի տնտեսության մեջ մրցակցային ուժերի նոր դասավորություն,
որտեղ ավելի մրցունակ ընկերությունները երկարաժամ
կ ետ հատվածում ունենում են ավելի մեծ
շուկայական մասնաբաժիններ: Բարեփոխում
ն երի և նոր ընկերությունների մուտքի համար պա
հանջվող ժամանակային լագը կարող է երկրից պահանջել որոշակի ոլորտներում տնտեսական

86

ակտիվության կրճատում: Բարձր թափանցիկության համար իրականացվող կորպորատիվ բարե
փոխում
ն երը կարող են հանգեցնել որոշակի ապրանքների գների բարձրացմանը, մինչդեռ ար
տադրողականության նկատմամբ բարձր պահանջները հանգեցնում են աշխատուժի նկատմամբ
ավելի ցածր պահանջարկի դրսևորմանը և հետևաբար` աշխատաշուկայի վրա ավելի մեծ ճնշում
ների գործադրմանը: Դա կարելի է փոխհատուցել, եթե բարձր հարկային եկամուտներն ուղղվեն
առավել նպատակային և լայնամասշտաբ սոցիալական ապահովության իրականացմանը:
Իրագործման ռիսկը: Առ
կա է այ
սօր գոր
ծող ուժեղ և խո
շոր բիզ
նես խմ
բե
րի կող
մից ուժեղ
հակազդման ռիսկ: Սա կընդգրկի քաղաքական ազդեցության լծակներն ու կվտանգի համակարգի
կայունությունը: Այնուամենայնիվ, ամենակարևոր ռիսկն այն է, որ ընտրված միջամտություններին
չի հետևի ամբողջ համակարգով մեկ թափանցիկության ապահովումը:

ՈԼՈՐՏ ԱՌ ՈԼՈՐՏ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Էությունը: Այս ռազմավարությունը ենթադրում է փուլային մոտեցում և կենտրոնանում է ոլորտ
առ ոլորտ, այլ ոչ` ամբողջ տնտեսության մասշտաբով միաժամանակյա թափանցիկության ապա
հովման վրա: Խաղի նոր կանոններն այս պարագայում հաստատվում են ոլորտի բոլոր մասնակից
ների և կառավարության միջև ոչ ֆորմալ «կոլեկտիվ համաձայնագրի» հիման վրա: Այս դեպքում
անհրաժեշտ է սկսել խոշոր ոլորտներից: Քանի որ նույն ոլորտի շուկայի մասնակիցներն ուղղակի
մրցակիցներ են, հետևապես այս մոտեցումն ուղղված է խաղի կանոնների պահպանման դեպքում
յուրաքանչյուրի նկատմամբ հավասար և անկողմնակալ վերաբերմունքի երաշխավորմանը: Ստվե
րային տնտեսության վերացման ամենամեծ խոչընդոտներից մեկը լիակատար թափանցիկության
առաջինը անցնողի թերությունն է, որը հատկապես զգալի է որոշակի ոլորտներում/սեգմենտնե
րում: Գնային ճշգրտում
ն եր տեղի չունենալու պարագայում չգրանցված գործունեության մասնա
բաժնի կրճատումը լուրջ ճնշում է գործադրում ընկերությունների շահույթի մարժաների վրա: Միև
նույն ժամանակ գների անհատական ճշգրտում
ն երը կստիպեն ապրանքների ավելի բարձր գներ
ունեցող ընկերություններին կորցնել շուկայի էական մասնաբաժիններ: Ոլորտ առ ոլորտ մոտեցու
մը շուկայի անհատ մասնակիցներին թույլ կտա խուսափել դրանից և ոլորտի ներսում խաղի հա
վասար պայմաններ հաստատել բոլոր ընկերությունների համար:
Իրագործում: Այս ռազմավարության իրագործումը հենված կլինի կառավարության և ոլորտի
բոլոր մասնակիցների միջև «համաձայնագրի» պահպանման վրա: Ցանկացած կողմից (ներա
ռյալ կառավարական մարմինները) կանոնների խախտումը պետք է «բացահայտվի» «համաձայ
նագրի» բոլոր մասնակիցների համար և միասնական լուծում ստանա: Այս մոտեցման ընդհանուր
հաջողությունը կախված է կառավարական մարմինների արդար և անաչառ մասնակցությունից և
շուկայի մասնակիցների՝ ինքնակարգավորման և պատեհապաշտական վարքագիծը կանխելու
հնարավորություններից:
Ազդեցությունը: Ոլորտային մոտեցումը ենթադրում է տնտեսության աստիճանական փոփոխու
թյուններ և ավելի դանդաղ վերափոխում: Ժամանակի ընթացքում այն կստեղծի բիզնեսի ավելի
թափանցիկ սեգմենտներ: Այս գործընթացը անհավասարաչափ է լինելու՝ զուգակցվելով անխու
սափելի նահանջներով և ընդդիմացում
ն երով: Այդուհանդերձ, նույնիսկ թիրախավորված ոլորտնե
րում լիակատար թափանցիկություն և հավասար դաշտ ստեղծելը բարդ կլինի, եթե զուգահեռա
բար ջանքեր չգործադրվեն գործարար միջավայրում ընդհանրական խոչընդոտները վերացնելու
համար:
Իրագործման ռիսկը: Այս մոտեցումն ինքնին ենթադրում է, որ կառավարության կամ վերջինիս
պրոգրեսիվ հատվածի կարողություններն անբավարար են ամբողջ տնտեսությունն ընդգրկելու
համար: Սա նշանակում է, որ իրագործման ռիսկերը սահմանափակված են թիրախային ոլորտնե
րով: Այս մոտեցման հատուկ ռիսկն այն է, որ եթե «մաքրումը» չի ընդգրկում ամբողջ տնտեսությու
նը, որոշ ընկերությունների համար պրակտիկորեն անհնար կլինի 100%-ով թափանցիկ գործելը:
Մյուս կողմից՝ այնպիսի խնդիրները, ինչպիսիք են պետական գնում
ն երի թափանցիկ համակարգը,
ոչ խտրական և արդյունավետ մաքսային գործընթացները հիմ
ն ականում հատուկ չեն առանձին
ոլորտներին և չլուծվելու պարագայում կարող են ռիսկի ենթարկել ռազմավարության իրագործումը:
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ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Էությունը: Այս մոտեցումն ուղղված է տնտեսության նոր և ավելի թափանցիկ սեգմենտների
ստեղծմանն ու զարգացմանը՝ նպատակ ունենալով տարածել դրա արդյունքներն ամբողջ տնտե
սության մասշտաբով: Այս ռազմավարությունը խուսափում է խաթարված մրցակցային միջավայրի
ուղղակի վերացմանն ուղղված քայլերից և փորձում է հաղթահարել այն այլընտրանքի միջոցով՝
հուսալով, որ այն կդառնա կարևոր և բավականաչափ հզոր՝ տնտեսության մնացած հատվածն
ընդգրկելու համար: Իդեալական իրավիճակում այդպիսի այլընտրանքային ոլորտները մեծա
մասամբ բաղկացած են լինում ԱԱԿ-երից: Վերջիններիս դրական արտաքին ազդեցությունները
տնտեսության վրա բազմակողմանի են և լայնորեն ընդունված են:
Իրագործում: Այս մոտեցումը չի բացառում այլ մոտեցում
ն երն ու կարող է իրագործվել թե՛ առան
ձին, թե՛ երեք մոտեցում
ն երից մեկի հետ համակցված: Նախնական փուլերում այս մոտեցման
իրագործումը կարող է պահանջել ֆիզիկապես և վարչականորեն առանձնացված տարածքների
ստեղծում, որտեղ օտարերկրյա ընկերությունները կգործեն առանց ընթացիկ իրավական դաշտի
ակտիվ միջամտության: Դա կարելի է իրագործել, օրինակ, ազատ տնտեսական գոտիների միջո
ցով (չնայած դրանք հաճախ հանգեցնում են տեղական տնտեսության հետ թույլ կապերին): Սա
նաև պահանջում է արմատական վերափոխում
ն եր ՕՈՒՆ խթանման քաղաքականության մեջ,
օտարերկրյա ներդրում
ն երի և իրագործման համաշխարհային դասի կարողությունների ասպարե
զում:
Ազդեցությունը: Կարճաժամ
կ ետ հատվածում մրցակցային միջավայրի վերափոխման ազդեցու
թյունը սահմանափակ կլինի: Այն կաճի տնտեսության մեջ «այլընտրանքային ոլորտի» մասնա
բաժնի ավելացմանը զուգընթաց: Ոլորտի կարևորությունը թույլ կտա բարեփոխում իրականաց
նողներին այն վերածել լծակի, որն առաջ կմղի հետագա բարեփոխում
ն երի օրակարգը: Այդուհան
դերձ, ընդհանուր հաջողությունը կախված կլինի նրանից, թե որքան հաջող կիրագործվի վերա
փոխում
ն երի հաջորդ փուլը, որը կրկին կպահանջի առաջին երեք մոտեցում
ն երի բաղադրիչների
համակցումը:
Իրագործման ռիսկը: Այս մոտեցման հիմ
ն ական դժվարությունը վերաբերում է օտարերկրյա ըն
կերությունների ներգրավման կարողություններին և հնարավորություններին՝ վարչական, ինչպես
նաև յուրահատուկ շուկայական և ռեսուրսային սահմանափակում
ն երի պայմաններում: Ռիսկի մեկ
այլ կողմ է մեկուսացման մեջ այդպիսի ոլորտի զարգացման կարողությունը և այնուհետև` լավա
գույն պրակտիկայի փոխանցումը տնտեսության այլ սեգմենտներ:
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4.2 ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ
ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
Օրակարգ
Աճի ախտորոշումը ցույց է տալիս, որ արտաքին շուկայում հնարավորությունների բացահայտման
(ինքնաբացահայտման) և կյանքի կոչելու պրակտիկայի պակասը հայկական տնտեսության մեջ
աճի արագացմանը խոչընդոտող առանցքային սահմանափակում
ն երից է: Ունենալով սահմանա
փակ տեղական շուկա՝ Հայաստանը չունի այլ տարբերակ, քան արտահանման միջոցով իր մրցու
նակ ոլորտների ընդլայնումը: Այսպիսով՝ տնտեսական վերափոխման հիմ
ն ական օրակարգը կլինի
արժեքների ստեղծման համար տնտեսական հիմքի ընդլայնումը.
− Գոյություն ունեցող ապրանքների արտահանման ծավալների ավելացում,
− Մուտք դեպի նոր ապրանքային շուկաներ, որտեղ հայ արտադրողները կկարողանան ունե
նալ մրցակցային առավելություններ:

Հասցեագրվող արմատական գործոններ
Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից իրականացված հետազոտությունները, մասնավորապես՝ արտա
հանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության և ոլորտային ռազմավարությունների
մշակման շրջանակներում, բացահայտում են արտահանման զարգացվածության ցածր մակարդա
կի հետևյալ կրիտիկական գործոնները.
− Մասշտաբով պայմանավորված անարդյունավետություն, որը սահմանափակում է արտա
հանման շուկաների համար բավարար քանակությամբ ապրանքներ արտադրելու ունակու
թյունը և մարքեթինգի ու նորարարությունների ոլորտում ներդրում
ն երի իրականացման հա
մար անհրաժեշտ ռեսուրսների ստեղծումը:
− Ապրանքի որակի անկայունություն՝ որակի ապահովման ժամանակակից համակարգի պա
կասի պատճառով:
− Տրանսպորտային անբարենպաստ պայմաններ՝ կապված աշխարհագրական դիրքի, ինչ
պես նաև մաքսակետերի բարդ վարչարարական խոչընդոտների հետ:
− Կարևորագույն ռեսուրսների (մարդկային ռեսուրսներ, լաբորատոր ենթակառուցվածք և
այլն) առկայության ապահովումը կոորդինացնելու հետ կապված ձախողում
ն եր:
− Սահմանափակ նորարարություններ, նոր ապրանքի մշակման համար անհրաժեշտ շու
կայի անբավարար գիտելիքներ, սպառողների կարծիքների ուսում
ն ասիրության, ՀուՄ-ում
իրականացվող ներդրում
ն երի, ինչպես նաև ակադեմիական և հետազոտական հաստատու
թյունների հետ համագործակցության պակաս:
− Թերզարգացած ձեռնարկատիրական հմտություններ և միջազգայնացման սահմանափակ
ձգտում
ն եր:
− Համագործակցության համար անհրաժեշտ հաստատությունների պակաս. թերզարգացած
ոլորտային ասոցիացիաներ և միություններ:
− Տնտեսության և ապրանքների հետ նույնականացվող երկրի որոշակի իմիջի բացակայու
թյուն՝ բացառությամբ ավանդական շուկաներում առկա մի քանի ապրանքների և ծառայու
թյունների:
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Ռազմավարական տարբերակներ
Բեկում
ն ային առաջընթաց գրանցած և արդյունաբերական երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ
կառավարությունն ակտիվ դեր է ունեցել կրիտիկական շուկայական ձախողում
ն երի վերացման և
արդյունաբերական քաղաքականության միջոցով կառուցվածքային վերափոխում
ն երի խթանման
հարցերում: Տարբեր երկրներում կառավարությունների նախաձեռնությունների շրջանակն ու չա
փերը տարբերվում են՝ հիմնված լինելով տվյալ երկրի տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական
կառուցվածքների առանձնահատկությունների վրա: 2011թ. ընդունված արտահանմանն ուղղված
արդյունաբերական ռազմավարությամբ նախանշվեց Հայաստանում աճի քաղաքականության
ընդհանուր տրամաբանության փոփոխություն: Մոտեցումը հիմնված է նոր արդյունաբերական քա
ղաքականության հայեցակարգի հիմքերի վրա:
Նոր արդյունաբերական քաղաքականությունը նախաձեռնում է նոր հնարավորություննե
րի բացահայտման գործընթացներ՝ ներգրավելով մասնավոր և պետական ոլորտի առանց
քային շահառուներին: Մասնավոր-պետական հատված համագործակցության հարթակնե
րը կհանգեցնեն միասնական տեսլականի, ռազմավարության և համաձայնեցված գործո
ղությունների ձևավորմանը:
Արդյունաբերական քաղաքականության նպատակն է լրացնել մակրոտնտեսական քաղաքակա
նության ու գործարար միջավայրի բարեփոխում
ն երը՝ տնտեսության կառուցվածքային վերափո
խումը խթանելու համար, որը նշանակում է անցում կատարել ռեսուրսահենքից դեպի գիտելիքա
հենք ոլորտներ: Անորոշ, անընդհատ փոփոխվող միջավայրում այս գործընթացը պետք է լինի դի
նամիկ ու թափանցիկ և ներկայացնի կառավարության, ակադեմիական և մասնավոր ոլորտների՝
տնտեսության ցանկալի վիճակին հասնելու միասնական որոնում
ն երը, որոնք գործողությունների
անընդհատ վերանայում
ն եր և ճշգրտում
ն եր կպահանջեն: Մասնավոր հատվածի մասնակցությունն
ու ամբողջ գործընթացի թափանցիկությունը՝ սկսած ռազմավարության պլանավորումից մինչև
իրագործում, չափազանց կարևոր է:
Սահմանափակ ռեսուրսներն ու կարողությունները պահաջում են առաջնայնությունների հաստա
տում և կենտրոնացվածություն: Կրկնություններից խուսափելու և ներդրվող ջանքերից առավելա
գույն արդյունավետություն ստանալու համար չափազանց կարևոր է առկա և գալիք նախաձեռ
նությունների հնարավոր դրական փոխազդեցությունների գնահատումը: Հայաստանի արտա
հանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականությունը սահմանում է զարգացման տարբեր
հորիզոններ ունեցող վեց քլասթերներ, որոնք պետք է թիրախավորվեն առաջին հերթին սննդի,
առողջապահության, զբոսաշրջության, ոսկերչության/ադամանդագործության, բարձր տեխնո
լոգիաների և ռեսուրսահենք ոլորտները: Քաղաքականության նպատակն է ավելացնել ներկայիս
կարողությունները միջնաժամ
կ ետ հատվածում (Հորիզոն 1 և 2 ոլորտներ) և խթանել բարձր ավե
լացված արժեք ունեցող կարևորագույն ոլորտների աճի ներուժը երկարաժամ
կ ետում (Հորիզոն 3):
Այս եռափուլ մոտեցումը նախատեսում է երեք տեսակի ջանքերի անընդհատ ներդաշնակեցում`
1) գոյություն ունեցող կարողությունների զարգացում, 2) արտասահմանյան կարողությունների
ներգրավում և 3) նոր կարողությունների կառուցում: Ջանքերի առաջին տեսակը պետք է ուղղորդ
վի տեղական արտահանմանը միտված քլասթերների կառուցմանն ու զարգացմանը: Ջանքե
րի երկրորդ տեսակը պետք է կենտրոնացած լինի զարգացած տեխնոլոգիաների և շուկա ազատ
մուտք ունեցող արտասահմանյան ընկերությունների (մասնավորապես` անդրազգային կազմակեր
պությունների) վրա: Ջանքերի երրորդ տեսակը պետք է ուղղված լինի տեղական նորարարական
համակարգի ստեղծմանը և խթանի նոր արտադրողական և նորարարական ընկերությունների
ստեղծմանը: Այսպիսով` արդյունաբերական քաղաքականությունը պետք է կառուցել երեք հիմ
ն ա
կան հենասյուների վրա` ունենալով քաղաքականության որոշակի կիզակետ:
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Արտահանմանն ուղղված ընկերությունների
տեղական քլասթերների կառուցում
• Երկարաժամկետ կապիտալ ներդրումների ներգրավ
ման և արտահանման ֆինանսավորման հասանե
լիություն
• Որակի ապահովման բարձրակարգ համակարգի
ներդրում
• Կարևորագույն ոչ նյութական ներդրանքների ապա
հովում
• Երկրի/ապրանքի բրենդավորման իրականացում թի
րախային շուկաներում և արտահանման խթանում
որոշակի ոլորտային մակարդակով

ՕՈՒՆ ներգրավում
• Երկրի առաջմղում՝ եզակի արժեքային
առաջարկի միջոցով
• Սփյուռքի կողմից տրամադրված ռե
սուրսների արդյունավետ օգտագործում
• Թիրախավորված
սահմանում

ՕՈՒՆ

խթանների

• Թիրախավորված օտարերկրյա ընկե
րությունների հետ ակտիվ և ուղղակի
աշխատանք

• Փոխհամագործակցության մշակույթի սերմանում.
համագործակցության հարթակների և քլասթերների
ներսում երկխոսության ամրապնդում
Ընդհանրական՝ նորարարական կարողությունների զարգացում
• Նորարարության համար տեղական էկոհամակարգի կառուցում:
• Նորարարության գործընթացում հիմ
ն ական գործող անձանց` մասնավոր հատվածի, համալսարանների,
հետազոտական հաստատությունների և նորարարության այլ կենտրոնների միջև համագործակցության
խթանում:
• Հայաստանում ԱԱԿ-երի ՀուՄ գործառույթների ներգրավում և տեղական հետազոտական համայնքի հետ
համագործակցության հիմ
ն ում:
• Տեխնոլոգիական ձեռներեցության խթանում` կապիտալի, գիտելիքի և ցանցերի հասանելիությունը
դյուրինացնելու միջոցով:

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆՆ ՈՒ ՂղվԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ
ՔԼԱՍԹԵՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Էությունը: Նպատակն է բարձրացնել թիրախավորված տեղական քլասթերների միջազգային
մրցունակությունը արժեքային շղթաներում խոչընդոտները հեռացնելու միջոցով: Այն անդրադառ
նում է այնպիսի կարևորագույն խնդիրներին, ինչպիսիք են որակի ապահովումն ու տեխնոլոգիա
կան վերազինումը, ռեսուրսների հասանելիությունը, գործարար միջավայրի ստեղծումը, առևտ
րային համաձայնագրերի միջոցով դեպի օտարերկրյա շուկաներ մուտքի արտոնյալ պայմանների
ձևավորումը և երկրի իմիջի ստեղծումը:
Իրագործում: Ռազմավարության, գործողությունների և ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ
քննարկում
ն երի կազմակերպման և երկկողմանի համաձայնության հասնելու համար ստեղծվել են
պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության հարթակներ՝ ՀՀ վարչապետին կից ար
դյունաբերական խորհուրդը և ոլորտային խորհուրդները: Վերջինների կատարողականը զգալի
որեն տարբերվում է ոլորտից ոլորտ, որը հիմ
ն ականում պայմանավորված է այդ ոլորտներում ըն
կերությունների միջև ձևավորված համագործակցության մշակույթով: Դրա անմիջական արտացո
լումն է նաև համագործակցման ինստիտուտների՝ գործարար միությունների զարգացման ցածր
մակարդակը:
Միաժամանակ բոլոր ներգրավված կողմերի կառուցողական երկխոսության և համակարգված
գործողությունների ապահովման տեսանկյունից չափազանց կարևոր է պետություն-մասնավոր
հատված համագործակցության գործընթացի արդյունավետ կառավարումը: Համապատասխան
կառույցներում ոլորտային փորձառության, կառավարման, պրոֆեսիոնալ բանակցային և հա
ղորդակցման հմտությունների պակասը հաճախ գործողությունների ծրագրերի թերակատարման
պատճառ են հանդիսանում:
Արդյունաբերական քաղաքականությունը, հանդիսանալով քաղաքականության շատ բարդ և հա
մալիր տիրույթ, պահանջում է նախագծերի կառավարման, արտահանումը խթանելու և ենթակա
ռուցվածքների զարգացման բնագավառներում իրագործման բարձրակարգ կարողություններ: Այն
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պահանջում է նաև պետական հատվածի համապատասխան տիրույթներում մարդկային ռեսուրս
ների և վարձատրության քաղաքանակությունների արմատական վերանայում:
Պետության կողմից տրամադրվող աջակցության համար անհրաժեշտ է սահմանել ժամ
կ ետայ
նության և դադարեցման հստակ կանոններ: Այն պետք է գործի որպես խթանիչ` ռազմավարա
կան ուղղություններով գործողությունների նախաձեռնումն ու իրականացումն ապահովելու համար՝
զերծ մնալով անարդյունավետ, զուտ սուբսիդավորման մեխանիզմի վերաճելուց:
Ազդեցությունը: Արտահանման նոր շուկաներ մուտք գործելը և տեղական ընկերություննների
կողմից ներկայիս շուկաների ընդլայնումը երկարաժամ
կ ետ և ծախսատար նախաձեռնություններ
են: Վերափոխումը կարող է պահանջել ավելի շատ ժամանակ, կառավարության առավել ինտեն
սիվ ներգրավվածություն և մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող ավելի մեծ ներդրում
ն եր`
հատկապես զարգացող ոլորտների համար: Այսպիսով` քաղաքականության իրական պտուղնե
րը կարող են քաղվել երկարաժամ
կ ետ հեռանկարում: Այնուամենայնիվ, առավել հասուն մի շարք
ոլորտներ ունեն արագ արդյունքներ ցույց տալու և գործընթացի մասնակիցներին շահադրդելու
ներուժ: Արդյունաբերական քաղաքականության շրջանակում ծավալվող երկխոսությունն արդեն
իսկ դրական ազդակ է մասնավոր հատվածին՝ հետաքրքրություն առաջացնելով ոլորտի նկատ
մամբ և մղելով վերանայել ռազմավարական հավակնությունները:

ՕՈՒՆ ՆԵՐգրԱՎՈՒՄԸ
Էությունը: ՕՈՒՆ-ը կարող է դառնալ արդյունավետ կարողությունների արագ ընդլայնման, տեխ
նոլոգիաների փոխանցման միջոցով արտահանման իրագործման, կառավարման փորձի և դեպի
շուկաներ մուտքի աղբյուր:
Հայաստանն ունի օտարերկրյա ներդրողների համար որոշակի ծախսային և ոչ ծախսային առա
վելություններ, որոնք անհրաժեշտ է հստակ ձևակերպել և պրոֆեսիոնալ կերպով ներկայաց
նել պոտենցիալ ներդրողներին: Հայաստանի արժեքային առաջարկի առանցքային մասը պետք
է կազմի լավագույն մարդկային կապիտալի հասանելիությունը (ներառյալ Հայաստանի` Սփյուռ
քին ներգրավելու կարողությունը) և այնպիսի ակտիվն երը, ինչպիսիք են ԱՊՀ-ի հետ արտոնյալ
առևտրի ռեժիմը (Եվրասիական մաքսային միությանը սպասվող անդամակցությունը կարող է
արդյունավետորեն օգտագործվել ՕՈՒՆ ավելի լավ դիքավորման համար), մրցունակ իրավական
դաշտի, որոշակի ռեսուրսների (գազ, էլեկտրաէներգիա, հեռահաղորդակցության որոշակի ծառա
յություններ) դիմաց հարաբերականորեն ցածր ծախսերն ու հմուտ աշխատուժը31:
Իրագործում: Հաջողության համար չափազանց կարևոր են արդյունավետ և բիզնես ուղղվածու
թյամբ գործակալության առկայությունը, որը կզբաղվի ՕՈՒՆ խթանմամբ, ինչպես նաև Սփյուռքի
ռեսուրսների ներգրավումը:
Հայաստանը չունի հստակ ձևակերպած ՕՈՒՆ ներգրավման քաղաքականություն: ԱՊՀ և Արևե
լյան Եվրոպայի համադրելի երկրների համեմատությամբ Հայաստանն առաջարկում է ՕՈՒՆ
խթանների (հարկային և ֆինանսական արտոնություններ) սահմանափակ գործիքակազմ: Դրան
հավելվում է թույլ ինստիտուցիոնալ կարողությունները ՕՈՒՆ խթանման պատասխանատու հիմ
նական կառույցում՝ Զարգացման հայկական գործակալությունում՝ պայմանավորված ռեսուրսների
տեղաբաշխմամբ, անհրաժեշտ գործառույթների իրականացման կարողությունների և հմտություն
ների պակասով: Սփյուռքի գործարար և անձնական ցանցերը Հայաստանի եզակի ակտիվն երից
են, ինչը լիարժեք չի օգտագործում խոշոր արտասահմանյան ընկերությունների ղեկավարների
հետ կապեր հաստատելու, ինչպես նաև բանակցությունների գործընթացներին նպաստելու հա
մար:
Ազդեցությունը: ՕՈՒՆ-ը կարող է արագացնել տնտեսական վերափոխումը «ներմուծված» կա
րողությունների (տեխնոլոգիա, հմտություններ, շուկայի հասանելիություն) միջոցով: Սակայն այս
պարագայում կառուցվածքային փոփոխություններն ավելի շատ կախված կլինեն օտարերկրյա
31 Ի-Վի Քոնսալթինգ, 2013. «Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների խթանման քաղաքականությունները և գործելա
կերպերը Հայաստանում. ՕՈՒՆ մակարդակի փոփոխության և օգուտների մաքսիմալացման վերաբերյալ առաջար
կություններ»:

92

ներդրողի օրակարգից, քան կառավարության առաջնահերթություններից: Հավանականություն
կա նաև, որ օտարերկրյա ընկերությունները կտրված կլինեն տեղական տնտեսությունից` ստեղ
ծելով միայն սահմանափակ ներքին կապեր տեղական մատակարարների հետ և չինտեգրվելով
ներքին արժեքային շղթաներում:

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Էությունը: Գիտելիքահենք տնտեսության վերափոխումը պահանջում է նորարարության կայա
ցած էկոհամակարգ: Բացի լավ գործող «կոշտ» բաղադրիչներից (կրթական, հետազոտական, ֆի
նանսական ենթակառուցվածքներ), չափազանց կարևոր է որոշակի ձեռնարկատիրական մտածե
լակերպի և նորարարության համար համապատասխան միջավայրի առկայությունը:
Նորարարության դերն ու կարևորությունը տարբեր ոլորտների համար տարբեր է` կախված ար
դյունաբերական քաղաքականության թիրախավորումից: Նորարարությունը չափազանց կարևոր
է այնպիսի գիտելիքահենք ոլորտների համար, ինչպիսիք են ճարտարագիտությունը և ՏՏ-ն: Այն
կարող է նպաստել նաև ավելի բարձր ավելացված արժեք ունեցող գործառույթների ավելացմա
նը հմտություններ պահանջող այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են սննդի արդյունաբերությունը,
դեղագործությունը և ոսկեգործությունը: Յուրաքանչյուր ուղղության համար անհրաժեշտ են որո
շակի մեխանիզմ
ն եր: Սկսնակ ընկերությունների (ներառյալ` միջազգային տեխնոլոգիական ընկե
րությունների կամ հետազոտական հաստատություններից ստեղծված ընկերությունների (spin-off))
ավելացումն ու ԱԱԿ-երի ՀուՄ գործառույթների ներգրավումը կենտրոնացված կլինի ՏՏ և այլ
բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներում:
Իրագործում: Կայուն նորարարական համակարգի կառուցումը պահանջում է համալիր մոտեցում
և երկարաժամ
կ ետ ներդրում
ն եր: Դրան զուգահեռ պետք է միջոցներ ձեռնարկել պահանջարկի
և առաջարկի գործոնների զարգացման համար: Պահանջարկի առումով չափազանց կարևոր են
բարձրագույն կրթության և գիտության բարեփոխում
ն երը: Բարեփոխումը պահանջում է արմա
տական մոտեցում` ի հակադրություն այսօր կիրառվող աստիճանական և հատվածական քայլերի:
Չնայած նորարարության բնագավառում մի քանի մասշտաբային նախագծեր են իրականացվում
(Ազգային ինժեներական լաբորատորիա (ԱՆԵԼ), Մայքրոսոֆթի նորարարական կենտրոն, Հայհնդկական գերազանցության կենտրոն, Գիտական եվ տեխնոլոգիական ձեռներեցության ծրագիր
(ՍՏԵՊ) և այլն), այնուամենայնիվ դրանք կենտրոնացած են հիմ
ն ականում ՏՏ ոլորտում: Հայաս
տանում դեռևս բացակայում է նորարարության խթանման համապարփակ ռազմավարությունը:
Ազդեցությունը: Մինչև նորարարական տեղական քլասթերների կառուցման շոշափելի արդյունք
ների ձեռք բերումը կարող է անցնել մեկ տասնամյակ: Սակայն երբ նորարարությունը դառնում է
հայկական ընկերությունների մրցակցային ռազմավարությունների համար կենսական գործոննե
րից մեկը, այն կարող է վերափոխել բիզնես վարելու եղանակները:
Արդյունաբերական քաղաքականության իրականացման հիմ
ն ական մարտահրավերներն
ու ռիսկերը Հայաստանի համար
•

Կառավարության և մասնավոր հատվածի միջև վստահության պակաս

Կառավարության և մասնավոր հատվածի միջև կուտակված զգալի անվստահություն կա: Անհրա
ժեշտ է, որպեսզի տեղի ունենա վարքագծային փոփոխություն, որի նախաձեռնողը պետք է լինի
կառավարությունը: Կառավարության կողմից արդյունաբերության ոլորտին առաջնահերթություն
տալու ու վերջինիս համար ռազմավարության մշակման մասնակցային գործընթացի շնորհիվ
ստեղծվել է սոցիալական կապիտալ և առաջացել են որոշակի ակնկալիքներ: Այժմ շոշափելի ար
դյունքներ` արագ հաղթանակներ ցույց տալու ժամանակն է` կողմերի հանձնառությունները պահ
պանելու և ավելի բարդ նախաձեռնություններ ծրագրելու համար:
•

Սահմանափակ ռեսուրսներ և իրագործման համար անհամապատասխան կարողություններ

Արդյունաբերական քաղաքականության իրականացման առկա բյուջեն համապատասխան չէ
(նույնիսկ հաշվի առնելով ՓՄՁ Ներդրում
ն եր ՈՒՎԿ կողմից տրամադրած վարկային ռեսուրսնե
րը)` տասը տարվա ընթացքում արտահանումը եռապատկելու հավակնոտ նպատակներին:
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Իրագործման կարողությունն էլ ավելի է թուլանում տարբեր գործակալությունների միջև գործա
ռույթների ոչ հստակ բաշխման և արդյունաբերական քաղաքականությանը վերաբերող նոր պար
տականությունների հետ կապված հմտությունների անհամապատասխանության պատճառով: Ար
դյունաբերական քաղաքականությունը բարդ և համալիր տիրույթ է և պահանջում է ամենաբարձր
մակարդակի կառավարչական կարողություններ` առաջ քաշելով բնագավառում մարդկային ռե
սուրսների կառավարման արմատական վերանայման անհրաժեշտություն:
•

Կառավարության չհամակարգված գործունեություն

Կառավարության տարբեր քաղաքականություններում իրականացվող չհամաձայնեցված փոփո
խությունները գրեթե զրոյացնում են դրանց արդյունավետությունը: Շատ հաճախ կարճաժամ
կ ետ
ֆինանսական նպատակները գերակայություն ունեն երկարաժամ
կ ետ աճի նպատակների հան
դեպ: Որոշ դեպքերում պետական ներդրում
ն երը կամ կարգավորում
ն երը չեն համապատասխա
նում մասնավոր հատվածի ռեալ իրավիճակին: Օրինակ, 2012 թվականից ՀՀ տարածքից դուրս
ոչ ռեզիդենտից որոշ ծառայությունների գնման դեպքում ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի կիրա
ռումը 20 տոկոս դրույքաչափով էականորեն բարձրացրեց արտահանողների մարքեթինգի և
առաջմղման ծախսերը:
Ենթադրվում է, որ արդյունաբերական քաղաքականությունը պահանջարկ կներկայացնի մասնա
վոր հատվածին վերաբերող կառավարության քաղաքականությունների (հարկեր և մաքսատուր
քեր, կրթություն և գիտություն, որակի ապահովում) մշակման նկատմամբ: Տնտեսության վերա
փոխման համար հստակ սահմանված ռազմավարական նպատակները կարող են օգնել կառավա
րությանը այդ քաղաքականությունների համար օրակարգ սահմանելու և համաձայնեցված գործո
ղություններ ապահովելու հարցերում:
•

Մասնավոր հատվածի ռիսկերը

Տնտեսական վերափոխումը տեղի է ունենում մասնավոր ընկերություններում փոփոխությունների
պարագայում: Օտարերկրյա շուկաների վերաբերյալ տեղեկատվության պակասը, կառավարչա
կան պրակտիկաների վերաբերյալ սահմանափակ գիտելիքները և հմտությունները, ինչպես նաև
նոր ապրանքների մշակման և նոր շուկաներ մուտք գործելու հետ կապված ծախսերն ու ռիսկերը
կարող են հետ պահել ընկերություններին փոփոխություններ նախաձեռնելուց:
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4.3 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐ
Օրակարգ
Մարդկային կապիտալի որակի բարձրացման խնդիրն օրհասական է Հայաստանում: Արատավոր
շրջանակի կազմաքանդումը հնարավոր է սկսել` առաջինը հասցեագրելով մարդկային կապիտալի
որակի խնդիրը, այլ ոչ` հակառակը:
ի

ալ

իտ
ապ կ
կ
յին որա
դկա ծր
ր ցա
 ա
Մ

տ

նտ

Ց
ես ած
ա ր
կա
ն
ա

ճ

Մարդկային կապիտալի
բարելավման համար անբավարար
ռեսուրսներ

Սա ենթադրում է նախահարձակ մոտեցում մարդկային կապիտալի մեջ ներդրում
ն երի տեսանկյու
նից: Ընդ որում, բարեփոխման օրակարգի անկյունաքարը պետք է լինի ինքնազորացնող համա
կարգի ստեղծումը, որը ոչ միայն կսպասարկի աճող տնտեսությանը, այլև կհանդիսանա տնտեսա
կան զարգացման և արտադրողականության բարձրացման շարժիչ ուժը:

Հասցեագրվելիք հիմ
ն ապատճառներ
Մարդկային կապիտալի զարգացման մակարդակը կանխորոշող գործոնների համախումբը բարդ
է, իսկ պատճառահետևանքային կապերը՝ ոչ ակնհայտ: Ժամանակը խորացնում է դրանք և
խճճում պատճառային կապերի ազդեցությունները: Վերլուծական նպատակներով խնդիրը կարելի
է բաժանել երեք հարթությունների` ըստ որակյալ աշխատուժի առաջարկը ձևավորող գործոնների՝
բարձրագույն կրթության որակ (մուտք), մասնագիտական զարգացման ենթակառուցվածք (զար
գացում) և միգրացիա (պահպանում):
Բարձրագույն կրթության ցածր որակ32
Տնտեսության արտադրողականության համատեքստում բարձրագույն կրթության որակը հանդես է
գալիս թե՛ որպես պատճառային և թե՛ հետևանքային ցուցանիշ: Մի կողմից, աշխատանքային ռե
սուրսների ցածր որակավորումը պայմանավորում է վերջիններիս ցածր արտադրողականությունը
և ընկերությունների ցածր մրցունակությունը: Մյուս կողմից, նմանատիպ ընկերություններն իրենց
ցածր եկամտաբերության պատճառով չեն կարողանում ներգրավել բարձր որակավորմամբ կադ
րեր, իսկ կրթական համակարգը՝ արձագանքելով ընկերությունների կողմից պահանջարկի բա
ցակայությանը, չի արտադրում բարձրակարգ մասնագետներ՝ առաջացնելով պատճառահետևան
քային կապերի արատավոր շրջան:
Այսպիսով, Հայաստանում բարձրագույն կրթության ներկայիս մակարդակի հիմքում ընկած է մի
շարք գործոնների համախումբ, որոնք արտահայտում են միաժամանակ և՛ պահանջարկի, և՛ առա
ջարկի ցածր կատարելագործվածությունը: Ամենաառանցքային պատճառային գործոնները դա
սակարգվում են հետևյալ հիմ
ն ական խմբերի.
-

Հստակ, տնտեսության ընդհանուր ռազմավարությանը համապատասխանեցված կրթու
թյան ազգային ռազմավարության բացակայություն:
Կրթության ոլորտում ժամանակակից կառավարչական հմտություններով օժտված և հեռա
հար տեսլական ունեցող առաջնորդների կրիտիկական զանգվածի բացակայություն:
Փոխվում են հասարակական արժեքները և բարձրագույն կրթություն ստանալու մոտիվա

32 Զեկույցն անդրադառնում է միայն բարձրագույն կրթության խնդիրներին և չի դիտարկում հանրակրթության ոլորտը:
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ցիան, որոնք, ըստ էության, ձևավորում են կրթության որակի նկատմամբ պահանջարկի
մակարդակը: Արդյունքում հասարակությունը սկսում է կասկածի տակ դնել կրթության ար
ժեքը և առավել մեծ կարևորություն է տալիս նյութական ակտիվն երին, կապերին և իշխա
նությանը, որը հանգեցնում է մասնագիտական ունակությունների արժեզրկմանը:
Կրթական հաստատությունների միջազգայնացման ցածր մակարդակը:
Հնացած ուսում
ն առության մոտեցում
ն երը չեն զարգացնում պրակտիկ կարողություններ,
որոնք մեծապես պահանջված են գործատուների կողմից:

Մասնագիտական վերապատրաստման և զարգացման պակաս
Հայաստանում շարունակական կրթության ինստիտուտը, կարելի է ասել, դեռևս լիովին չի ձևա
վորվել: Մասնագիտական զարգացման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծա
ռայությունների բացակայությունը հայաստանյան ձեռնարկությունների կարծիքով մասնագիտա
կան կրթության ասպարեզում ամենամեծ բացերից մեկն է:
Ընդ որում, առանցքային խնդիրները հյուսվում են երկու գործոնների շուրջ` ընդհանուր կառավար
չական հմտությունների պակաս և հատուկ գործառույթին կամ ոլորտին առնչվող մասնագիտական
կարողությունների պակաս: Ընդհանուր կառավարչական ռեսուրսների պակասը հիմ
ն ականում
պայմանավորված է այս բնագավառում կրթության ցածր որակով, մինչդեռ հատուկ ոլորտային
հմտությունների զարգացման հիմ
ն ական խոչընդոտն է մասնագիտական զարգացման ծառայու
թյունների ներքին շուկայի փոքրությունը: Այս պայմաններում անձնակազմի վերապատրաստման
կամ հատուկ մասնագիտական կարողությունների զարգացման համար ընկերությունները ստիպ
ված են աշխատակիցներին գործուղել արտասահման, ինչը չափազանց ծախսատար է և ոչ արդա
րացված՝ հաշվի առնելով ընկերությունների եկամտաբերության ներկայիս մակարդակը:
Խնդիրը հատկապես հրատապություն է ստանում արդյունաբերական քաղաքականության համա
տեքստում, որի առանցքը կազմում են ոլորտային ռազմավարությունները, որոնք, իրենց հերթին,
պահանջում են նեղ մասնագիտացած հատուկ կարողությունների և հմտությունների զարգացում:
Բարձր որակավորմամբ աշխատուժի միգրացիա
Բարձր որակավորմամբ աշխատուժի արտագաղթը այսօր Հայաստանի տնտեսական և ժողովր
դագրական կայունությանը սպառնացող ամենաբարդ մարտահրավերներից է: Ի տարբերություն
նախորդ տարիներին Հայաստանին բնորոշ աշխատանքային միգրացիային, որը ենթադրում էր
ցածր որակավորմամբ աշխատուժի սեզոնային արտագաղթ, այսօր արտագաղթի առաջնային
ախտանիշներից է կառավարչական և մասնագիտական ռեսուրսների արտահոսքը:
Կառավարչական և մասնագիտական ռեսուրսների արտագաղթի պատճառահետևանքային կա
պերի առանձնահատկություններից են.
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Երկրում եկամուտների և գործազրկության մակարդակը սոցիալական բոլոր շերտերում ար
տագաղթը կանխորոշող առաջնային գործոններից է: Վերջինս Հայաստանին հատուկ գոր
ծոն չէ, այլ բնորոշ է համաշխարհային տնտեսությանը:

-

Տնտեսության փոքրությունը սահմանափակում է մասնագիտական զարգացման դաշտը:
Նշվածն իրականության մեջ երկու դրսևորում ունի: Նախ, տնտեսության չափը և դիվերսի
ֆիկացիան կանխորոշում են տնտեսական գործունեության տեսակների և հնարավոր մաս
նագիտացում
ն երի քանակը: Վերջինս ազդում է աշխատանքային մասնագիտություն ընտրե
լու, աշխատանքի տեղավորվելու կամ նոր աշխատանքի տեղափոխվելու գործընթացներում
աշխատուժի ճկունության վրա: Մյուս կողմից, տնտեսության չափերի հետ անմիջականորեն
կապված են գործող ընկերությունների չափերը: Ընկերության շրջանառության փոքր ծավալ
ները, արտաքին շուկաներին սպասարկելու սահմանափակ կարողությունները, աճի ցածր
հնարավորությունները մեծապես զսպում են ընկերություններում ներգրավված մասնագետ
ների մասնագիտական ինքնաիրացման հնարավորությունները և մասնագիտական աճը:

-

Տնտեսական գործակալների սպասում
ն երը, ինչպես հայտնի է, տնտեսական զարգացման
ընթացքը կանխորոշելու մեծ ներուժ ունեն: Հայաստանի արտագաղթի միգրացիոն ալիքնե
րը հավասարապես պայմանավորված են ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ոչ տնտեսական
սպասում
ն երով:

Ռազմավարական այլընտրանքներ
Կրթությունը որպես ազգային առավելության գաղափար
Մարդկային կապիտալը կարող է դառնալ ազգային մրցունակության հիմ
ն աքար, եթե հայ հանրու
թյան մեջ տեղի ունենա կրթության դերակատարության արմատական փոփոխություն: Մարդկային
կապիտալը մրցակցային առավելության աղբյուր դարձնելու համար՝ այն ձևավորող կարևորա
գույն հաստատությունը (դպրոցական համակարգը) պետք է դառնա ամենաառաջնային զարգաց
ման թիրախ: Եթե ավելի օրգանական զարգացում ապրած տնտեսությունների համար սա կարող
է տեղի ունենալ տնտեսական զարգացմանը համընթաց, Հայաստանի պարագայում անհամաչափ
զարգացման խթան է անհրաժեշտ: Վերջինս հնարավոր է, եթե կրթությունը ամբողջ հայ հանրու
թյան համար դառնա ազգային հարատևման և մրցակցային առավելություն ձևավորող գաղափար:
Շարունակ կրթվող հասարակության գաղափարը նոր չէ33, այնուամենայնիվ, դեռևս չկան դրա լա
վագույն կիրառության օրինակները: Հայաստանի չափերը, սահմանափակում
ն երը և կրթության
նկատմամբ պատմականորեն ձևավորված հակումը ստեղծում են ավելի բարենպաստ նախադրյալ
ներ նման հանրություն ստեղծելու համար։ Ավելին, ունենալով կրթության շուրջ համախմբվելու
տևական և դրական փորձ, հայ հանրությունը այն կարող է դարձնել զարգացման առանցքներից
մեկը:
Կրթության տեսլականը ենթադրում է արմատական փոփոխություններ մտածելակերպի և
վարքագծի մեջ:
Այս տեսլականի իրագործումը ենթադրում է հետևյալ մտածելակերպային և վարքագծային փոփո
խությունները.
1. Կրթության մեջ մասշտաբային ներդրում
ն երը արագ զարգացման նախադրյալ են:
Մարդկային կապիտալի որակի բարձրացմանն ուղղված ներդրում
ն երը նախորդելու են զարգաց
մանը և աճին: Նման գործառույթ կատարելու համար այդ ներդրում
ն երը պետք է լինեն մասշտա
բային: Ներդրում
ն երը, որոնք չեն ստեղծում համաշխարհային մակարդակով մրցունակ գիտելիք և
ունակություններ, պետք է դիտարկվեն որպես անարդյունավետ: Վերջիններս չեն կարող չափվել
տեղական չափանիշներով:
Կրթության բնագավառում իրագործված ծախսերը պետք է դիտարկվեն ոչ միայն որպես կարևոր
հանրային գործառույթի իրագործմանն ուղղված միջոցներ, այլև տնտեսական աճի սահմանա
փակում
ն երը վերացնելուն ուղղված ռեսուրսներ: Նմանապես, մասնավոր հատվածի ներդրում
ն ե
րը անձնակազմի կրթության և վերապատրաստման մեջ պետք է դիտարկվեն որպես մրցակցային
առավելություն ձեռք բերելու միջոց, իսկ ընտանիքների կողմից ներդրումը՝ լավագույն ապագա
ապահովելու վստահելի միջոց:
2. Կրթության մեջ հեղափոխական փոփոխությունների համատեքստում Հայաստանը կարող է
դառնալ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման կենտրոններից մեկը:
Թվային տեխնոլոգիաները հիմ
ն արար կերպով վերափոխել և վերափոխում են տարբեր բնագա
վառներ, սակայն կրթությունը դեռևս նման հեղափոխական փոփոխության նախաշեմին է: Ամ
բողջ աշխարհում ակտիվ փնտրտուք և փորձեր են կատարվում: Փոխվում են պատկերացում
ն երը
այն մասին, թե ինչպես, որտեղ և երբ է տեղի ունենում սովորելու գործընթացը: Հայաստանը կարող
է դառնալ կրթական նոր մոտեցում
ն երի մշակման, կիրառման և զարգացման կենտրոններից մե
կը: Խմորումը կարող է սկսվել մի քանի փոքր օջախներից, որտեղ կենտրոնացված է նպատակաս
լաց պրոֆեսիոնալ ռեսուրսը: Վերջերս, համաշխարհային մակարդակի կրթական հավակնություն
ներ ունեցող մի քանի նման օջախների ձևավորումը (Թումո, «Այբ» ավագ դպրոց, UWC Դիլիջան
միջազգային դպրոց, ԱՆԵԼ լաբորատորիան ՀՊՃՀ-ում) լավ նախադրյալներ է ստեղծում։
3.	Ուսուցիչը (լայն իմաստով) պետք է դառնա հասարակության ամենահեղինակավոր մասնա
գիտություններից և ունենա մրցունակ վարձատրություն:
Շարունակապես կրթվող հասարակության կարևորագույն գործիչը ուսուցիչն է: Այդպիսին լինե
լու համար կրթության ոլորտը պետք է գրավի լավագույն մարդկային ռեսուրսները, որին հասնե
33 Senge P., 1990. “The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization”
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լու միակ ճանապարհը ոլորտում փոխհատուցման մակարդակը միջինից միշտ բարձր պահելն է։
Միևնույն ժամանակ պետք է ուժեղացնել նաև այն պրոֆեսիոնալ ֆիլտրերը, որոնք թույլ չեն տա ոչ
պրոֆեսիոնալ կադրերի մուտքը ոլորտ:
Լավագույն կրթություն ապահովող համակարգը ապահովելու է համաշխարհային մակարդակով
մրցունակ մարդկային ներուժ: Կարճաժամ
կ ետ հատվածում համակարգը զիջելու է այդ ներուժի մի
մասը այն համակարգերին, որոնք ապահովում են առավել լավ պայմաններ այդ ներուժի մասնա
գիտական իրացման համար: Սակայն շատ արագ նման ներդրում
ն երը վերադառնալու են, և մաս
նագիտական հոսքերը միակողմանիից դառնալու են երկկողմանի, քանի որ որակյալ մարդկային
կապիտալն է, որ ստեղծում է նոր տնտեսական հնարավորություններ:

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բարձրագույն կրթության վերափոխումը ենթադրում է ոչ միայն կրթական հաստատությունների
մեծամասնության որակի բարձրացում, այլև առաջատար հաստատությունների ստեղծում և հա
մաշխարհային լավագույն կրթական բովանդակության ինտեգրում ներքին կրթական հարթակ:
Նման նպատակադրումը ենթադրում է եռաստիճան բրգաձև համակարգի կառուցում, որտեղ դե
րակատարներն են միջազգային կրթական սեգմենտը, առաջատար տեղական հաստատություննե
րը և ընդհանուր «տեղական» սեգմենտը:

Միջազգային
կրթական սեգմենտ

Տեղական առաջատար սեգմենտ

Տեղական ընդհանուր սեգմենտ

Կրթական տարածքի գլոբալացման պայմաններում միջազգային կրթական ծրագրերը, ըստ էու
թյան, դառնում են նաև ներքին կրթական համակարգի մի մասը: Եթե դիմորդը ընտրում է տեղա
կան և օտարերկրյա բուհերի միջև, սա նշանակում է, որ վերջիններս դիմորդների այդ սեգմենտի
տեսանկյունից մրցակցում են միմյանց հետ: Մյուս կողմից, նոր առցանց բովանդակության տա
րածման միջոցները (օրինակ՝ մասսայական առցանց բաց դասընթացների (massive online open
courses- MOOC) հարթակները, ինչպիսիք են Coursera-ն, Udacity-ն, EdEx-ը) ուղղակիորեն դառնում
են որևէ տեղական կրթական համակարգի մասը: Ապագայում այս սեգմենտը շատ լուրջ մրցակից
է դառնալու տեղական հաստատությունների համար, և խնդիր է առաջանալու տեղական հատվա
ծի կողմից նման համաշխարհային մակարդակի հետ համատեղելի բովանդակության ապահովու
մը: Այս առումով կարևորվում է առաջատար կրթական հատվածի ստեղծումը, որը ոչ միայն կա
րողանում է ներառել լավագույն միջազգային կրթական բովանդակությունը և տեխնոլոգիաները,
ստեղծել և տրամադրել նոր միջազգայնորեն մրցունակ կրթական ծրագրեր, այլև դրանք կարողա
նալ տարածել ամբողջ համակարգով մեկ: Այլաբանորեն ասած, առաջատար հաստատությունների
սեգմենտի դերը մնացած զանգվածային սեգմենտների համար լավագույն միջազգային բովանդա
կությունը «թարգմանելն» է: Այն, ունենալով ավելի մեծ կարողություններ միջազգային փոխանա
կում
ն երի, միջազգային լավագույն ծրագրերի տեղայնացման և կիրառման սպարեզում, կարող է
խողովակ ծառայել նման փորձը ամբողջ համակարգով մեկ տարածելու գործում: Առաջատար սեգ
մենտի կառուցումը և համակարգով մեկ «վեր» ու «վար» կապերի ստեղծումը դառնում է բարձրա
գույն կրթության վերափոխման կրիտիկական բաղադրիչը:
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Վերափոխման մոտեցման ուղիները
Բարձրագույն կրթության վերափոխման վերը նկարագրված տրամաբանությունը երկու հնարավոր
ուղիներով կարող է ընթանալ: Առաջինը, որը կարելի է անվանել տարբերակված մոտեցում, են
թադրում է, որ «կրթական բուրգը» լինելու է շատ ավելի սրածայր և հիերարխիկ: Երկրորդ՝ չտար
բերակված մոտեցումը, ենթադրում է ավելի «տափակ» բուրգի կառուցում:
Տարբերակված մոտեցումը հիմնվում է այն սկզբունքի վրա, որ սահմանափակ ռեսուրսների պա
րագայում անհրաժեշտ է նպատակադրել «կրիտիկական ճնշման կետերը», դրանց վրա կենտ
րոնացնել միջամտությունները և արդյունքները տարածել ամբողջ համակարգով: Այս մոտեցումը
առավել շեշտադրում է փոքրաթիվ գերազանցության կենտրոնների ստեղծումը, որոնք դառնում
են համակարգի փոփոխության շարժիչ ուժը: Ստեղծելով համապատասխան կրթական և հետա
զոտական միջավայր՝ այդ կենտրոններն ունակ են ներգրավելու լավագույն մասնագիտական ռե
սուրսները և այդ կենտրոնացումից ստանալու ուժեղ սիներգետիկ ազդեցություններ: Նման գերա
զանցության կենտրոնները սահմանում են հավակնոտ, միջազգային լավագույն պրակտիկաներին
համապատասխան չափանիշներ, որոնք սակայն հասանելի են դառնում նաև տեղական միջա
վայրում: Մոտեցման հաջողությունը կախված է նրանից, թե որքանով են մնացյալ հատվածի հետ
ստեղծվող կապերը ուժեղ և արդյունավետ:
Երկրորդ՝ չտարբերակված ռազմավարությունը, ենթադրում է ավելի համաչափ զարգացում
կրթական տարածքի բոլոր հատվածներում: Այս մոտեցման շրջանակում առաջատար հատվածը թե
պետ նույնպես ունի նշված «թարգմանական» դերակատարումը, սակայն այն սփռված է շատ ավելի
մեծ թվով հաստատությունների միջև, և լավագույն մասնագիտական ռեսուրսները առավել սփռված
են ամբողջ համակարգով մեկ: Ավելին, նման սփռումը այս պարագայում հատուկ խրախուսվում է:
Որևէ մոտեցման արդյունավետ իրագործման համար առաջատար սեգմենտի ստեղծումը տրամաբա
նորեն առաջնային քայլերից է, քանի որ միջազգայնորեն մրցունակ կրթական տարածքին ներդաշ
նակվելու համար նախ տեղական համակարգի ներսում անհրաժեշտ է ունենալ այդ մակարդակին
համահունչ որոշակի տարրեր: Այլապես, նման նպատակադրումը կլինի բավականին վերացական և
ոչ շոշափելի: Առաջատար սեգմենտի բովանդակային բաղադրիչները կարող են ներառել վերապատ
րաստման կենտրոններ, հետազոտական և նորարարական կենտրոններ, լաբորատորիաներ, ձեռ
ներեցության զարգացման կենտրոններ և վերջապես ամբողջական բուհեր: Բարձր տեխնոլոգիանե
րի ոլորտում նմանատիպ հաստատությունների օրինակներից կարող է լինել միջազգային լավագույն
համալսարանների հետ համատեղ նորարարական-կրթական կենտրոնի ստեղծումը: Վերջինս հնա
րավորություն կտա իրագործելու համատեղ հետազոտական ծրագրեր, համաշխարհային լավագույն
մասնագետների և թվային բովանդակության ներառմամբ դասավանդել դասընթացներ, որին կարող
են մասնակցել տարբեր բուհերի ուսանողներ՝ ստանալով կրեդիտներ այդ կենտրոնից: Այս մոտեցման
առավել արմատական իրագործումն առաջատար տեխնոլոգիական համալսարանի ստեղծումն է՝ տա
րածաշրջանային տեխնոլոգիական կրթության կենտրոններից մեկը դառնալու հավակնությամբ (օրի
նակ՝ Հոնկոնգի գիտության և տեխնոլոգիաների համալսարանը - HKUST):
Ընդհանուր համակարգի բարելավման տեսանկյունից կարևոր են այնպիսի համակարգային քայ
լերը, ինչպիսիք են հետազոտությունների և կրթության ինտեգրումը (համալսարանները դարձնելով
գիտական հետազոտությունների կենտրոններ և վերացնելով ակադեմիական գիտության և բարձ
րագույն կրթության միջև խզվածությունը), միջազգային փոխանակում
ն երի ակտիվացումը, բուհերի
վարկանշավորումը, դրանց քանակի և մասնագիտացումների օպտիմալացումը, կորպորատիվ կա
ռավարման սկզբունքների կիրառումը բուհերի կառավարման մեջ, ֆինանսավորման կառուցվածքի
փոփոխությունները՝ շեշտադրելով հետազոտական դրամաշնորհների, շրջանավարտների հատկա
ցում
ն երի և դրամագլխային հիմ
ն ադրամ
ն երի դերը:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մասնագիտական զարգացման նախաձեռնությունները պետք է լինեն Հայաստանի տնտեսական
զարգացման ուղղություններին և ոլորտային ռազմավարություններին համահունչ: Կարևորագույն
սկզբունքները, որ պետք է հասցեագրվեն մասնագիտական զարգացման նախաձեռնություննե
րում, հետևյալն են.
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-

Դրանք պետք է առավելագույնս ներդաշնակեցվեն գերակա ոլորտների ռազմավարական
այլ նախաձեռնությունների հետ, հասցեագրեն դրանց հետագա զարգացման կարիքները:

-

Նախաձեռնությունները պետք է իրականացվեն մասնավոր ընկերությունների կողմից ակտիվ
ներգրավվածությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ, որպեսզի ոլորտի ընկերություններն
առավել պատասխանատվությամբ մոտենան կրթության բարելավման խնդրին և մանրակր
կիտ կերպով ընտրեն կրթության մեջ ներդրումների բնագավառները:

Մասնագիտական զարգացման նախաձեռնությունների օրինակներ են համալսարաններում համա
տեղ լաբորատորիաների ստեղծումը, համալսարաններին կից սկսնակ ընկերությունների ինկուբա
ցիան, ոլորտի ներկայացուցիչների ներգրավումը համալսարանական ուսում
ն ական պլանի կազմ
ման մեջ, արտադրական պրակտիկաների ապահովումը, ընկերությունների պատվերով հատուկ
կադրերի պատրաստումը և շարունակական կրթության հնարավորությունները՝ վերապրոֆիլավոր
ման և նեղ մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման նպատակով:
Նման համագործակցային մոդելի կայացման համար անհրաժեշտ է ունենալ այն խթանող և
աջակցող կառույցներ: Այսպես, հանրային և մասնավոր համագործակցության ձևաչափը պետու
թյան և մասնավոր հատվածի համաֆինանսավորման տեսքով կիրառվում է ՀՀ արդյունաբերա
կան զարգացման ռազմավարության շրջանակում մշակված ոլորտային ռազմավարություններում,
որին աջակցում է Արդյունաբերության զարգացման հիմ
ն ադրամը: Կրիտիկական մասշտաբի հաս
նելու համար անհրաժեշտ է ընդլայնել հաջողված ծրագրերը՝ ներգրավելով բիզնեսի և կրթական
հաստատությունների հնարավորինս մեծ շրջանակ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ
Որակյալ մասնագիտական ռեսուրսների բացը լրացնելու ուղիներից մեկը հայրենադարձությունն է:
Այն Հայաստանի աշխատանքային ռեսուրսները որակյալ կադրերով համալրելու ամենակարճ ճա
նապարհն է: Մյուս կողմից, որակյալ մասնագիտական ռեսուրսները կարող են իրենք ստեղծել նոր
գործարար հնարավորություններ երկրի ներսում: Այս հոսքի մեջ ներառվում են ինչպես սփյուռքա
հայերը, այնպես էլ արտասահմանում բարձրագույն կրթություն ստացած և որոշակի աշխատան
քային փորձառություն ձեռք բերած հայաստանցիները: Ի տարբերություն զանգվածային ներգաղ
թի՝ նման հայրենադարձությունը ավելի փոքրամասշտաբ է, սակայն ունի երկրի զարգացման վրա
ազդելու առավել մեծ ներուժ: Դրա իրագործելիությունը հավաստող փաստերից է, մասնավորա
պես, հասարակական հիմունքներով ստեղծված «Վերադարձ Հայաստան» կազմակերպության
հաջող մեկնարկը, որի օժանդակությունը մեծ մասով ուղղվում է հենց նշված կատեգորիայի հայրե
նադարձներին:
Եղած մարտահրավերների և սահմանափակում
ն երի պարագայում հաջողության գրավական
ներն են.
-

Հայրենադարձության համար ներուժ ունեցող երկրների և ոլորտների ընտրություն և լայնա
մասշտաբ հաղորդակցական արշավ` Հայաստանում մասնագիտական կայացման հնարա
վորությունների վերաբերյալ:

-

Կյանքի որակը պայմանավորող բարձրակարգ օջախների առկայություն: Վերջին շրջանում
կառուցվող մի քանի որակյալ դպրոցները, երեխաների զարգացման համար անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքը, մշակութային օջախները բարձր վարձատրությամբ մասնագետների
համար հնարավոր են դարձնում բարենպաստ սոցիալ-մշակութային պայմանների ապահո
վումը:

-

Ինքնության պահպանումը կարևոր խթան է շատերի համար:

-

Ֆորս-մաժորային իրավիճակների արդյունավետ կառավարում. քաղաքական զարգացում
ների հետևանքով պարտադրված ներգաղթի հոսքերը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես
տնտեսական հնարավորություն, որը պետք է համապատասխան արձագանք գտնի (սի
րիահայերի պարագայում այդ հնարավորությունը օգտագործվեց մասնակիորեն):

Այս ջանքերի նպատակը պետք է լինի Հայաստանից «ուղեղների արտահոսքը» «ուղեղների
շրջապտույտի» վերափոխելը:
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4.4 ԲԱԶՄԱՉԱՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ
Օրակարգ
Հայաստանում ֆինանսավորման աղբյուրների դիվերսիֆիկացումն ու ընդլայնումը հետագա
տնտեսական աճը խթանող առարկայական գործոններ են:
Հայաստանի տնտեսական աճի համար չափազանց կարևոր է առողջ բազմաչափ ֆինանսական
համակարգի առկայությունը, որը կառաջարկի կարճաժամ
կ ետ և երկարաժամ
կ ետ, պարտքային,
բաժնեմասնակցային և քվազիբաժնեմասնակցային գործիքների ընտրանի: Ներկա միաչափ ֆի
նանսական համակարգը զսպում է աճը՝ չապահովելով ընկերությունների տարբեր սեգմենտների
կարիքներին համապատասխանեցված ֆինանսավորման գործիքների բազմազանությունը:

Հասցեագրվող արմատական գործոնները և ռազմավարական տարբերակները
Հիմնախնդիրներ

Ռազմավարական
տարբերակներ

Հատուկ
գործողություններ

Վարկունակ միջին և
խոշոր ընկերությունների
պարտքային
ծանրաբեռնվածության
բարձր մակարդակը

Պարտքով գերբեռնված
հատվածի պարտքի
մակարդակի կրճատում

Կապիտալի շուկաների,
բաժնեմասնակցային և
քվազիբաժնեմասնակցային
գործիքների զարգացում

Ռիսկային ՄՓՄՁ-ների
համար ֆինանսավորման
ցածր հասանելիությունը

Բարձր ռիսկային
ընկերությունների համար
մշակված ֆինանսավորման
մեխանիզմներ

Կառավարության/
դոնորների երաշխիքով
ֆինանսավորման սխեմաների
ընդլայնում, նորարարության
ֆինանսավորում, «հրեշտակներդրողների» ակումբներ

Կառավարման
համակարգերի բարելավում

Որակի և գերազանցության
ստանդարտներ, մասսայական
վերապատրաստումներ
և բիզնես աջակցության
մեխանիզմներ

Մասնավոր հատվածի
(հատկապես ՄՓՄՁ-ների)
կառավարման ցածր որակը

ՊԱՐՏՔՈՎ ԳԵՐԲԵՌՆՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾԻ ՊԱՐՏՔԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
ԿՐՃԱՏՈՒՄ
Հայաստանում բանկային համակարգի համեմատաբար հասուն վիճակը հանգեցրել է վարկունակ
և խոշոր ընկերությունների պարտքի մակարդակների արագ աճին: Դրանց մեծ մասը սպառել է
պարտք կլանելու ներուժը` սեփական կապիտալի նկատմամբ պարտքի մակարդակը հասցնելով
առավելագույն ընդունելի չափի: Հետագա աճը պահանջում է սեփական կապիտալի ներարկում,
որի համար Հայաստանի ֆինանսական համակարգը չունի միջամտության պատշաճ մեխա
նիզմներ:
Խնդրի ակնհայտ ռազմավարական լուծումը կապիտալի շուկայի զարգացումն է: Այնուամենայնիվ,
վերջինս, լինելով երկրաժամ
կ ետ հորիզոնի բարդ խնդիր, անմիջապես շտկվել չի կարող: Որպես
միջանկյալ լուծում կարող է հանդես գալ այն պարտքային գործիքների ներմուծումը, որոնք են
թադրում են բաժնեմասային ներդրում
ն երին նման դրամական հոսքերի ցիկլ: Հետևաբար` հարցն
ունի և՛ կարճաժամ
կ ետ, և՛ երկարաժամ
կ ետ լուծման կարիք:
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•

Կարճաժամ
կ ետ միջամտության մոտեցում. քվազիբաժնեմասնակցային ֆինանսա
վորման մեխանիզմ
ն երի ներդրում և ընդարձակում:

Հաշվի առնելով Հայաստանում բաժնեմասնակցային կապիտալի շուկայի մարտահրավերները`
քվազիբաժնեմասնակցային գործիքները կարող են էականորեն թեթևացնել պարտքի բարձր մա
կարդակ ունեցող կորպորատիվ հատվածի պարտքի բեռը և խթանել երկարաժամ
կ ետ ներդրում
ները: Քվազիբաժնեմասնակցային գործիքներն այն պարտքային գործիքներն են, որ դրամական
հոսքերի առումով ունեն բաժնեմասնակցային գործիքների առանձնահատկությունները, սակայն
չեն ենթադրում բաժնեմասնակցային սեփականության փոխանցում և չունեն բաժնեմասնակ
ցային ներդրում
ն երի այլ հատկանիշներ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տոկոսադրույքնե
րը ներդրում
ն երի աճը խոչընդոտող առանցքային գործոնը չեն (ինչպես ցույց է տրված վերոնշյալ
վերլուծության մեջ), ուստի այս գործիքների ներգրավման ծախսերի ավելի բարձր մակարդակը
էական խոչընդոտ ևս չի հանդիսանա, ինչպես նաև այս գործիքներն ավելի լավ հարմարեցված
կլինեն գործունեության ընդարձակման ֆինանսավորման համար: Այդպիսի ֆինանսական գոր
ծիքները կարող են մշակվել գլխավորապես երկարաժամ
կ ետ պարտքի տեսքով (ավելի քան 8-10
տարի մարման ժամ
կ ետներով) և մարման ժամ
կ ետին մոտ մարում
ն երի ավելի արագացված գրա
ֆիկով կամ ավելի «թափանցիկ դեպքերում»` որպես ստորադաս փոխառություն կամ «մեզանին»
(mezzannine ) գործիք: Այսօր շուկայում նման գործիքների բացակայությունը փաստում է պետա
կան քաղաքականության միջոցներով դրանց ներդրումը խթանելու անհրաժեշտությունը: Զար
գացման միջազգային հաստատությունների հատկացրած զգալի ռեսուրսները նույնպես կարող են
պարզ պարտքային գործիքների փոխարեն ուղղվել այդպիսի լուծում
ն երին: Իրագործումը կարող է
սկսվել պետական հաստատություններում, օրինակ՝ «ՓՄՁ Ներդրում
ն եր»-ում կամ Համահայկա
կան բանկում փորձարկմամբ, և այնուհետև ընդարձակվել միջազգային ֆինանսկան հաստատու
թյունների կողմից առևտրային բանկերում խոշոր կապիտալ ներարկում
ն երի միջոցով:
Այդպիսի գործիքները պետք է ունենան հատուկ նշանակության կարգավիճակ և հասցեագրվեն
տնտեսության առաջնային ոլորտներում գործող ընկերություններին: Պետական աջակցություն
ունեցող ֆինանսական հաստատությունների և զարգացման ֆինանսավորման կառույցների կող
մից այսպիսի նախաձեռնության դրական ազդեցությունը երկակի է.
-

Ֆինանսական համակարգի զարգացումը խթանող ազդեցություն. առաջինը նախաձեռ
նելով նման բարեփոխում` ճանապարհ կհարթվի և տվյալ ֆինանսական պրոդուկտը
արդեն բավականաչափ հասուն կլինի մասնավոր ֆինանսական հաստատությունների
կողմից օգտագործման համար:

-

Տնտեսական աճը խթանող ազդեցություն. տնտեսության կարևորագույն ոլորտներում
աճող ընկերությունները կունենան լրացուցիչ աճի/ներդրումային կապիտալի հուսալի
երկարաժամ
կ ետ աղբյուր:

• Երկարաժամ
կ ետ միջամտության մոտեցումը կապիտալի շուկայի զարգացման փորձ:
Կապիտալի շուկայի զարգացումը պահանջում է համապատասխան հանրային շուկայական ֆինան
սավորման գործիքների թե՛ առաջարկի, թե՛ պահանջարկի ընդլայնմանն ուղղված ջանքեր: Շուկանե
րի կայունությունն ու հուսալիությունը հատկապես պայմանավորված է երկարաժամ
կ ետ ֆինանսա
վորման ներդրմամբ, ինչպիսիք են երկարաժամ
կ ետ բաժնետոմսերն ու պարտատոմսերը:
• Մոտ ապագայում կապիտալի շուկայի գործիքների պահանջարկի խթանումը տեղի
կունենա կենսաթոշակային բարեփոխում
ն երի շնորհիվ:
2014թ. գործարկվող կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ոչ միանշանակ ընդունելություն
ստացավ հասարակության կողմից: Հիմնական քննարկումները վերաբերում են կենսաթոշակային
համակարգի պարտադիր մասհանումների խնդրին, հասարակության ընթացիկ եկամուտների
նվազմանը, ապագա եկամուտների երկարաժամկետ բնույթին և ըստ էության խնայողություն
պարտադրող ռեֆորմի այլ հիմնախնդիրներին: Այս բարեփոխումների առաջնային նպատակը
կենսաթոշակային համակարգի ռադիկալ վերափոխումն է, ինչը, սակայն, նաև էական ազդե
ցություն կունենա Հայաստանում ֆինանսական համակարգի վրա: Այն հնարավորություն է ըն
ձեռում զգալիորեն խթանել կապիտալի շուկայի զարգացումը Հայաստանում՝ նպաստելով
խնա
յողական ավելի երկարաժամկետ և բազմազան գործիքների առաջացմանը և ստեղծելով
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կապիտալի շուկայի գործիքների համար կառուցվածքային պահանջարկ, այն դեպքում եթե կեն
սաթոշակային հիմնադրամի միջոցներն ուղղվեն դեպի տեղական շուկա: Բարեփոխման առաջին
տարում կենսաթոշակային կուտակային ֆոնդի հավաքագրվող գումարի չափը մասնագետների
կողմից գնահատվում է մոտ 110 մլն դոլար: 2018թ. կուտակված գումարի չափն ակնկալվում է, որ
կգերազանցի մեկ միլիարդ դոլարի շեմը:
Կապիտալի շուկայի գործիքների հանդեպ պահանջարկ ձևավորելուց զատ, կենսաթոշակային
համակարգի բարեփոխումը կնպաստի նաև ֆինանսական համակարգի մասնակիցների ավե
լի երկարաժամկետ մտածողության և վարքագծի ձևավորմանը: Երկարաժամկետ պլանավորման
պայմաններում գործարար ոլորտում կձևավորվեն կառավարման և ֆինանսական ռազմավարու
թյան ավելի զարգացած մոդելներ: Կառավարման պրակտիկայում ավելի երկարաժամկետ մտա
ծողությունն իր հերթին կնպաստի ֆինանսական միջնորդության զարգացմանն առհասարակ և
հատկապես կապիտալի շուկայի զարգացմանը, որի համար երկարաժամկետ պլանավորումն
առանցքային է:
• Հանդիսանալով երկարաժամ
կ ետ թիրախ՝ կապիտալի շուկաները կարող են զարգա
նալ միայն համակարգային մոտեցման և անհրաժեշտ կրիտիկական քայլերի ապա
հովման շնորհիվ:
Հաջող ջանքերի արդյունքում կձևավորվի անհրաժեշտ ֆինանսական ենթակառուցվածքի և գոր
ծընթացների բազա հետագա զարգացման համար: Զարգացման միակ ուղի գոյություն չունի, այ
նուամենայնիվ, ներքևում բերված ռազմավարական ուղիները կարող են դիտարկվել որպես համա
լիր բարեփոխում
ն երի անհրաժեշտ մաս:
− Մասնավոր ոլորտի թափանցիկության և պատշաճ կորպորատիվ կառավարման պրակ
տիկայի աստիճանական բարելավում
Տեղական ընկերությունների հանդեպ վստահության պակասը պայմանավորված է թափանցիկու
թյան բացակայությամբ և պաշտոնական ու իրական ֆինանսական հաշվետվությունների միջև
տարբերություններով: Թափանցիկ և պրոֆեսիոնալ կորպորատիվ կառավարումն անհնար է
առանց պատշաճ ֆինանսական հաշվետվողականության և տնտեսությունից ստվերային հատվա
ծի վերջնական վերացման: Այս խնդիրը բարձրացվել է զեկույցի նախորդ բաժիններում:
Որպես կորպորատիվ կառավարման զարգացման մաս՝ կարելի է նաև հիմ
ն ադրել անկախ, լիցեն
զավորված ոչ գործադիր տնօրենների ինստիտուտ: Ոչ գործադիր տնօրենների անհրաժեշտու
թյունը դեռևս չի ընկալվում տեղական ընկերությունների մեծամասնության կողմից, և դրա պատ
ճառը մասամբ որակավորված մասնագետների պակասն է: Այս պրակտիկայի խթանումը կարող է
հանգեցնել այդ անհրաժեշտության գիտակցմանն ու կորպորատիվ որոշում
ն երի կայացման բնա
գավառում նոր մոտեցում
ն երի՝ հետևաբար ավելացնելով ընկերությունների կառավարման որակը:
Հայաստանում կորպորատիվ կառավարման և թափանցիկության խթանմանն ուղղված մեկ այլ
քայլ է կորպորատիվ վարկանշային համակարգի ստեղծումը: Վարկանշային գործակալություննե
րը կմեղմեն արտաքին ներդրողների և ընկերությունների միջև տեղեկատվական անհամաչափու
թյան խնդիրը: Վարկանշավորման խթանները (արդյունաբերական քաղաքականության շրջանակ
ներում սուբսիդավորվող վարկեր, ՀՀ ԿԲ կողմից կորպորատիվ արժեթղթերով իրականացվող ռե
պո գործառնությունները և այլն) պետք է ընկերություններին մղեն դեպի առավել բարձր թափան
ցիկություն և ավելի լավ վարկանիշների ապահովում:
Վարկանշային համակարգը պետք է անկախ կլինի և ներդրողներին հուսալի տեղեկատվություն
տրամադրի, որոնց հիման վրա վերջիններս կկարողանան ավելի տեղեկացված որոշում
ն եր կա
յացնել: Ելնելով Հայաստանում ընկերությունների մեծամասնության համար միջազգային վար
կանշային ծառայությունների անհասանելիությունից՝ տեղական անկախ վարկանշային ծառայու
թյան ստեղծումը կամ վարկանշավորման ծախսերի սուբսիդավորումը կարող է դիտարկվել որպես
այլընտրանքային տարբերակ:
– Հանրային տեղաբաշխման համար հարկային խթաններ
Բաժնետոմսեր թողարկելու հարկային խթաններ կիրառվել են շատ երկրներում և ունեցել են տար
բեր արդյունքներ: Նկատելի ազդեղություն ունենալու համար հարկային խթանները պետք է լի
նեն առարկայական (ընդհուպ մինչև շահութահարկից ազատում մի քանի տարով) և ուղեկցվեն այլ
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լրացուցիչ համալիր միջոցառում
ն երով: Ընկերությունների համար հարկային խթանների արդյուն
քում «խնայողության» ծավալը պետք է թույլ տա փոխհատուցել թափանցիկության ավելացման
արդյունքում «կորցրած եկամուտը»:
Հայաստանում հարկային խթաններ մեկ անգամ կիրառվել են` առաջնային հանրային տեղաբաշ
խում
ն երը խթանելու նպատակով առանձին միջոցառման տեսքով: Այս նախաձեռնության ձախո
ղումը վկայում է այն մասին, որ առանձին գործողությունների փոխարեն անհրաժեշտ է համակար
գային մոտեցում:
−	Տոկոսադրույքերի կայուն եկամտաբերության ուղենշային կորի ձևավորում
Տարբեր ժամ
կ ետայնությամբ պետական պարտատոմսերի հետևողական թողարկումը, որը կու
նենա թափանցիկ և իրատեսական գնանշում, կաջակցի արդյունավետ եկամտաբերության ուղե
նշային կորի ձևավորմանը: Ներկայումս կորն ունի թերացում
ն եր մարման միջին և երկար ժամ
կետների համար և չի ծառայում որպես ուղենիշ: Վերջերս եվրոբոնդերի թողարկումը շատ կարևոր
քայլ էր, որը կնպաստի արտարժույթով ուղենիշների ձևավորմանը ու կօգնի կորպորատիվ թողար
կողներին դուրս գալ կապիտալի միջազգային շուկաներ:
− Մասնավոր բաժնեմասային ներդրումային հիմ
ն ադրամ
ն երի խթանումը
Մասնավոր բաժնեմասնային ներդրումային հիմ
ն ադրամ
ն երը կարող են ճանապարհ հարթել ըն
կերությունների՝ հանրային թողարկման համար: Չնայած «Ներդրումային հիմ
ն ադրամ
ն երի մա
սին» օրենքը բավականին ազատական ռեժիմ է ապահովում բաժնեմասային ներդրումային հիմ
նադրամ
ն երի համար` մասնավոր բաժնեմասային ներդրում
ն երի շուկայի զարգացման խթանման
մեջ դրա դերն աննշան է: Կառավարությունը կարող է դյուրինացնել մասնավոր բաժնեմասային
ներդրողների մուտքը համաֆինանսավորման և այլ խթանների միջոցով: Բաժնեմասային ներդրու
մային մեխանիզմ
ն երը, որոնց թիրախը կլինի մինչև բաժնետոմսերի առաջնային տեղաբաշխում
ֆինանսավորումը, կունենան ելքի ավելի լավ հնարավորություններ և կապիտալի շուկաների զար
գացումը խթանելու ներուժ:
− Մասնավոր պարտատոմսերի թողարկման երաշխավորման մեխանիզմ
ն եր
Երաշխիքային մեխանիզմները կարող են ապահովագրել մասնավոր պարտատոմսերը` թողարկո
ղի սնանկությունից ներդրողներին պաշտպանություն առաջարկելով: Շուկայում ներդրված մի քա
նի փորձնական մեխանիզմներ (մասնավորապես ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ գործող մեխանիզմը)
կարող է վերափոխվել ավելի մշակված և պակաս ժամանակատար մեխանիզմի: Սա ընկերություն
ներին կդրդի բանկային վարկի փոխարեն ընտրել պարտատոմսերի թողարկումով ֆինանսավոր
ման տարբերակը և նվազեցնել ռիսկերը գնորդների համար՝ խթանելով տեղական արժույթով
պարտատոմսերի շուկայի զարգացումը:
− Առկա խոշոր պետական ակտիվն երի մասնավորեցում
Առաջնային արդյունքը կլինի բաժնետոմսերի շուկայի կապիտալիզացիայի և ցուցակված ընկերու
թյունների թվի ավելացումը: Այն նաև հետաքրքրություն կստեղծի առաջնային տեղաբաշխումների
նկատմամբ և կբարձրացնի կորպորատիվ հատվածում կապիտալ ֆինանսավորման վերաբերյալ
իրազեկվածությունը: Հայռուսգազարդում 20% պետական բաժնեմասի՝ վերջերս տեղի ունեցած
վաճառքը հակառակ ուղղությամբ քայլ է:

ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՇԱԿՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱ
ՎՈՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
Հայաստանի՝ գերակշիռ բանկային հատված ունեցող ֆինանսական համակարգն իր բնույթով
բարձր ռիսկից խուսափող է, ինչի արդյունքում ընդունվածից բարձր ռիսկի մակարդակ ունեցող
ընկերությունները ֆինանսավորման խնդիրներ ունեն: Դրանք հիմ
ն ականում ՄՓՄՁ-ներն են,
որոնց շրջանակը ներառում է դրամական հոսքերի բարենպաստ պատմություն չունեցող սկսնակ
ընկերություններից մինչև գրավի համար բավարար կամ իրացվելի ակտիվն եր չունեցող ընկերու
թյունները: Տնտեսության այս առավել խոցելի հատվածը տնտեսական աճի ամենակարևոր շար
ժիչներից է, որն այսօր զրկված է պոտենցիալ աճի ֆինանսավորման աղբյուրներից: Հայաստանի
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կառավարությունը այսօր իրականացնում է ՄՓՄՁ-ների աջակցության ծրագրեր` հիմ
ն ականում
ՓՄՁ ԶԱԿ-ի, Արդյունաբերական զարգացման հիմ
ն ադրամի և «ՓՄՁ Ներդրում
ն եր» ՈՒՎԿ-ի մի
ջոցով: Վերջերս առաջին անգամ իրագործվեց նաև սկսնակ տեխնոլոգիական ընկերությունների
համաֆինանսավորման դրամաշնորհների տրամադրման ծրագիրը: Այս գործիքները (պետական
երաշխիքներ միկրովարկերի համար, փոքր չափերով սկզբնական ֆինանսավորում, այլ գործիք
ներ) այսօր սպասարկում են միայն սահմանափակ հատվածների և սահմանափակ ծավալներով:
ՄՓՄՁ ֆինանսավորումը կարող է ավելացվել այս գործիքների ընդլայնման միջոցով: Այսպիսի
ընկերությունների համար զարգացման ֆինանսավորման ընդլայնումը պետք է ունենա հետևյալ
ձևաչափերը.
− Պետական երաշխիքներ փոքրից մինչև միջին ծավալի վարկերի դեպքում տնտեսությունում
գրավի սահմանափակությունը հաղթահարելու համար:
− Ստորադաս փոխառություններ պարտքի ծանրաբեռնվածության ավելի բարձր մակարդակ
ներ ունեցող ընկերությունների համար:
− Սկզբնական ֆինանսավորում սկսնակ, սակայն հեռանկարային բիզնես ներուժ ունեցող ըն
կերությունների համար:
− Նորարարության դրամաշնորհներ աճի բարձր ներուժով սկսնակ տեխնոլոգիական ընկե
րությունների համար:
Բարձր ռիսկային անհատ ներդրողների (angel investors - «հրեշտակ ներդրողներ») ասո
ցիացիաները կարող են լավ հարթակ լինել առավել բարձր ռիսկային ընկերությունների
ներդրում
ն երի հասանելիության համար:
Երկրում քաղաքատնտեսական զարգացում
ն երը հանգեցրել են հարստության խորը բևեռացման.
ընկերությունների/բաժնետերերի որոշակի մասը մշտապես գործում է կանխիկի ավելցուկի պայ
մաններում, մինչդեռ մյուսների համար ցածր է շրջանառու միջոցների ու ներդրումային ծրագրերի
ֆինանսավորման հասանելիությունը: Բանկերը` որպես միակ ֆինանսական միջնորդներ, առա
ջարկում են միջնորդության սահմանափակ ծառայություններ: Ուղղակի ներդրումային գործիքներ
հազվադեպ են գործածվում, մինչդեռ վերջիններս տնտեսությունում ձեռնարկատիրական հնարա
վորությունների դեռ չօգտագործված հարթակ են: Որոշ գործակալների մոտ կուտակված կանխիկի
ավելցուկը կարող է ուղղվել այլ ընկերությունների աճի ֆինանսավորմանը:
Բարձր ռիսկային անհատ ներդրողների ցանցերն ու ակումբները կարող են լինել այդպիսի հար
թակներից մեկը: Դրանք հիմ
ն ականում գործում են առավել զարգացած երկրներում՝ խոշոր կապի
տալով անհատների ներդրում
ն երն ուղղելով դեպի սկսնակ բիզնեսներն ու ներդրումային ծրագրե
րը: Հայաստանում և Սփյուռքում նման անհատների ակտիվությունն աճում է: Այդ ակտիվությանը
որոշակի կառուցվածք հաղորդելու միջոցով կարելի է ունենալ նկատելի ազդեցություն: Նորահայտ
«մասսայական ֆինանսավորման» մեխանիզմ
ն երը (crowd funding) ևս կարող են դառնալ միջնոր
դության հզոր միջոց:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
Ֆինանսական միջնորդության ծավալները չեն կարող զգալիորեն աճել առանց կորպորատիվ
հատվածում կառավարչական պրակտիկայի մասսայական բարելավման: Տնտեսության` ընթացիկ
«ակտիվն երով ապահովված» ֆինանսավորման մշակույթը մասամբ կորպորատիվ հատվածում
կառավարման ցածր մակարդակի հետևանք է: Ցածր թափանցիկությունը, ֆինանսական հաշվետ
վությունների, կառավարչական որոշում
ն երի կայացման ցածր որակն ու տեղական ընկերություն
ների կազմակերպական վիճակը ներդրողների ու ֆինանսական հաստատությունների անվստա
հությունն են հարուցում:
Այս ուղղությամբ աշխատանքները պետք է համաձայնեցվեն կառավարության քայլերի հետ, ինչ
պիսիք են արտահանման խթանումը, արդյունաբերական աճի քաղաքականությունը և այլն: Այսօր
ընկերություններն ունեն կառավարչական հմտությունների և որակյալ կադրերի լուրջ պակաս: Նա
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խաձեռնությունները կարող են համաձայնեցվել մասնագիտական հմտությունների զարգացման,
ինչպես նաև գործունեության արդար պայմանների ստեղծման ու թափանցիկության ապահով
մանն ուղղված միջոցառում
ն երի հետ: Միջոցառում
ն երի շարքը պետք է ընդգրկի հետևյալ ոլորտ
ները.
− ՄՓՄՁ-ների կարիքներին համապատասխանեցված թրեյնինգներ և ուղղորդում:
− Բիզնես խորհրդատվության համաֆինանսավորման նախաձեռնություններ:
− Կառավարման որակի գնահատում
ն եր և պարգևատրումների ու մրցույթների միջոցով գե
րազանցության որակի ստանդարտների տարածում:
− Հայրենադարձությանն ուղղված միջոցառում
ն երի միջոցով Սփյուռքից կառավարչական
տաղանդի ներգրավում:
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4.5 ՀՐԱՏԱՊՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ
Աճի խոչընդոտների արդյունքում սահմանափակված հնարավորությունները, արտագաղթի բարձր
տեմպերը և տարածաշրջանային ու համաշխարհային աճող մրցակցությունը բոլորի համար ան
խուսափելիորեն կկրճատեն Հայաստանի «տնտեսական կարկանդակի» չափերը: Հայաստանի
տնտեսական համակարգի երկարաժամ
կ ետ կենսունակությունը պահանջում է արմատական վե
րափոխում
ն եր և բոլոր տնտեսական գործակալների համար հավասար դաշտի ստեղծում: Թերևս,
այս տեսակետը կիսում են Հայաստանի հասարակության բոլոր շերտերը` ներառյալ իշխանական
էլիտան: Երկարաժամ
կ ետ հատվածում մրցակցային միջավայրի վերափոխումը դրական ազդե
ցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության շահառուների մեծամասնության համար: Այդուհան
դերձ, կարճաժամ
կ ետ հատվածում ռեսուրսների հասանելիությունից և գերիշխող դիրքերից մեծ
եկամուտներ ստացող խմբերի արմատացած շահերը փոփոխության իրագործման հիմ
ն ական խո
չընդոտն են հանդիսանում: Մասնակիցները միշտ վախենում են ավելի վատ իրավիճակում հայտն
վելուց՝ խաղի գործող կանոնների փոփոխության և բիզնեսի վարման նոր եղանակների ներդրման
հետևանքով, քանի որ փոփոխությունը կարող է վերացնել շուկայում իրենց առաջատար դիրքերը:
Այս առումով Հայաստանը չի տարբերվում աշխարհի այլ երկրներից: Այս վախը հասարակության
մեջ աճող լարվածություն է ստեղծում: Վերջերս տեղի ունեցող հաճախակի սոցիալական բողոքնե
րը, սոցիալական ակտիվությունը և իշխանական էլիտաների միջև տեղի ունեցող «ծայրամասային
ճակատամարտները» նշված երևույթի ընդամենը մի քանի ախտանիշներն են:
Փոփոխությունը տեղի կունենա, երբ երկարաժամ
կ ետ օրակարգ ունեցող առաջադեմ խումբը
կդառնա փոփոխությունների տանող դաշինքի կենտրոնը: Իսկ այդ դաշինքի առանցքային շարժիչ
և շահադրդող գործոնը կլինի երկարաժամ
կ ետ օգուտները կարճաժամ
կ ետների վերափոխելու ըն
դունակությունը:
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԱԿՆԱՐԿ
Բարձր տնտեսական աճի հրամայականն այսօր թելադրված է ինչպես ժողովրդագրական այնպես
էլ ազգային անվտանգության նկատառում
ն երով: Տեղում դոփող տնտեսությունն ու մեղմ բարեփո
խում
ն երն այլևս ընդունելի չեն կարող լինել Հայաստանի համար:
Տնտեսական բարձր աճը պետք է ուղեկցվի տնտեսության մեջ կառուցվածքային վերափոխում
ն ե
րով, որոնք կապահովեն նվազող գործազրկություն աճող արտադրողականության պայմաններում:
Սա բազմագործոն և համալիր գործընթաց է, որը պահանջում է բազմաթիվ դժվարին որոշում
ն երի
կայացում:
Արդյունավետ կառավարման հրամայականը ստիպում է առաջնահերթություններ սահմանել զար
գացման խոչընդոտների միջև և առաջին հերթին կենտրոնանալ առանցքային խոչընդոտների
վրա: Մեր վերլուծությունը վեր է հանել 4 նմանատիպ խնդիրներ, որոնց լուծման համար անհրա
ժեշտ է անհապաղ և արդյունավետ միջամտություն:
Մարդկային կապիտալի ցածր որակը. Մարդկային կապիտալի որակի բարձրացումը և նոր
մրցունակ հմտությունների զարգացումը պետք է ապահովի տնտեսության մեջ կառուցվածքային
վերափոխում
ն երը և աշխատուժի հոսքը ցածրից դեպի բարձր արտադրողականությամբ ճյուղեր:
Անկատար մրցակցային միջավայր. Մրցակցային դաշտի առողջացումն ու բոլոր ընկերություն
ների համար հավասար դաշտի ստեղծումը կխթանի Հայաստանում ձեռնարկատիրության զար
գացմանը: Սա կնպաստի գործունեության թափանցիկ և վստահելի դաշտի ձևավորմանը, սեփա
կանության իրավունքների ինստիտուտի ուժեղացմանը:
Հնարավորությունների բացահայտման պակաս. Հայաստանի աճի հեռանկարներն անխուսա
փելիորեն կապված են արտահանման հետ: Այնուամենայնիվ, հնարավորությունների բացահայտ
ման թույլ կարողությունները սահմանափակում են այս ասպարեզում աճի ներուժը: Խնդիրը հա
տուկ արդիականություն է ստանում Մաքսային միությանը անդամակցելու համատեքստում, որի
դեպքում Հայաստանը պետք է փորձի ամենաարդյունավետ կերպով օգտագործել առաջ եկող
հնարավորությունները:
Միաչափ ֆինանսական համակարգ. Տնտեսության աճը սպասարկելու համար անհրաժեշտ է
ունենալ արդյունավետ և դիվերսիֆիկացված ֆինանսական համակարգ: Ֆինանսավորման բազ
մազան գործիքների առկայությունը առանցքային է արտադրողականության կայուն աճի և տնտե
սական կատարողականի բարելավման համար:
Նմանատիպ էական բարեփոխում
ն երը պահանջում են արդյունավետ և կամային առաջնորդու
թյուն թե՛ հանրային, թե՛ մասնավոր ոլորտներում: Միատեղված ջանքերի արդյունքում միայն հնա
րավոր կլինի էական նվաճում
ն եր ապահովել:
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԱԿ

Անդրազգային կորպորացիաներ

ԱԱՀ

Ավելացված արժեքի հարկ

ԱՄԿ

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

ԱՄՆ ՄԶԳ

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն

ԱՊՀ

Անկախ Պետությունների Համագործակցություն

ԱՎԾ

Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայություն

ԲՀԱ

Բացահայտված համեմատական առավելություն

ԿԱԵ

Կենտրոնական և Արևել յան Եվրոպա

ԿՄՍԴ

Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում

ՀԲ ՀԶՑ

Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշներ, Համաշխարհային բանկ

ՀԿՀԿ

Հիմ
ն ական կապիտալի համախառն կուտակում

ՀՀ ԿԲ

ՀՀ կենտրոնական բանկ

ՀՀ ՏՄՊՊՀ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով

ՀՆԱ

Համախառն ներքին արդյունք

ՀՊՃՀ

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան

ՀՏՖ ՀՄԶ

Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի Համաշխարհային մրցունակության
զեկույց

ՄԱԿ

Միավորված ազգերի կազմակերպություն

ՄԱԿ ԱԱՎ

ՄԱԿ-ի ապրանքային առևտրի վիճակագրության տվյալների բազա

ՄԱԿ ԱԶՀ

ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման համաժողով

ՄՓՄՁ

Միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններ

ՈւՎԿ

ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններ

ՏԹՎ

Տնտեսության թիրախային վիճակ

ՎԶԵԲ

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ

ՏՀԶԿ

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

ՏՀՏ

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ

ՏՏ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

ՓՄՁ ԶԱԿ

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն

ՓՄՁ

Փոքր և միջին ձեռնարկություններ

ՕՈՒՆ

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրում
ն եր
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ԱՄՆ ՄԶԳ կենսաթոշակային և աշխատուժի շուկայի բարեփոխման ծրագիր
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
ԱՌԿԱ լրատվական գործակալություն. «Հայաստանի բանկերի կատարողականի ցուցանիշները», շարք
Արժույթի միջազգային հիմ
ն ադրամ
Գործատուների հարցում, Ի-Վի Քոնսալթինգ, 2011
Եվրոստատ
Համաշխարհային բանկ, Գործարարության զեկույց, պարբերական
Համաշխարհային բանկ, Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշներ
Համաշխարհային բանկ, Ֆինանսական զարգացման տվյալների ցանց
Համաշխարհային ներդրում
ն երի զեկույց, պարբերական
Համաշխարհային տնտեսական ֆորում
Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, «Տնտեսություն և արժեքներ հետազոտական կենտ
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Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայություն
Հեռահաղորդակցության համաշխարհային միություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ կենտրոնական բանկ
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
ՀՀ մաքսային ծառայություն
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ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
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ՄԱԿ-ի՝ տնտեսական և սոցիալական հարցերի դեպարտամենտ
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