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«ԷԿՈնո մի կա ԳԻՏԱԿԱՆ» գի տա կան պար բե րա կա նը հրա տա րակ վում է Երև ա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի տնտե սա գի տու թյան և կա ռա վար ման ֆա կուլ տե տի գի տա կան խորհր դի երաշ-
խա վո րու թյամբ /Հիմ քը` քաղ վածք 2019թ. հու նի սի 17-ի որո շու մից/:

Խմբագ րա կան խոր հուրդ՝

Գլխա վոր գոր ծըն կեր ներ՝

Հրանտ Բագ րա տյան
տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր, 
ՀՀ նախկին վարչապետ

Հայկ Սարգ սյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Սամ վել Ավե տի սյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Սամ սոն Դա վո յան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Արա րատ Զա քա րյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր 

Եր վանդ Զօ րե ան
դոկ տոր, գյու տա րար, ԱՄՆ,
Սի լի կո ն յան հո վիտ, Սի նոփ սիս 
ընկ. գլխա վոր ճար տա րա գետ, 
Սի նոփ սիս Ար մե նիա ընկ. 
պրե զի դենտ

Թո րոս Թո րո սյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Բաբ կեն Թու նյան
տնտե սա գետ

Ար կա դի Խա չատ րյան
տնտե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, 
դո ցենտ 

Վիլեն Խաչատրյան
տնտե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, 
դո ցենտ 

Հրա չյա Ծպնե ցյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Վլա դի միր Հա րու թյու նյան
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, 
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Էդո ւարդ Ղա զա րյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Ատոմ Մարգարյան 
տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ 

Էլյա նո րա Մա թև ո սյան
տնտե սա գի տու թյան թեկ նա ծու 

Աշոտ Մար դո յան
տնտե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, 
դո ցենտ

Մի քա յել Մել քու մյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր 

Մի քա յել Մի քա յե լյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Կարեն Ներսիսյան 
տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ, 
Արցախի Հանրապետություն

Ամա լյա Սա րի բե կյան
տնտե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, 
պրո ֆե սոր 

Վահագն Վարդանյան
 Հոնկոնգի Հան (չինական) 
ակադեմիայի փոխտնօրեն և 
Միջազգային բակալավրիատի (IB) 
Դիպլոմային ծրագրի ղեկավար, 
«Աշխարհաքաղաքականություն և 
քաղաքական աշխարհագրություն» 
մասնագիտության դոկտոր

Գլխա վոր խմբա գիր՝
Աշոտ Մար կո սյան
տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբագ րի տե ղա կալ 
Վա հագն Խա չա տու րյան

Թո ղարկ ման 
պա տաս խա նա տու խմբա գիր՝
Լու սյա Մեհ րա բյան

Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րող նե րի
և գոր ծա րար նե րի մի ու թյուն
Արսեն Ղազարյան
նախագահ

ԵՊՀ տնտե սա գի տու թյան և 
կա ռա վար ման ֆա կուլ տե տի 
գի տա կան խոր հուրդ
Հայկ Սարգսյան
ֆակուլտետի դեկան

Գի տա կան հան դես

• տնտե սա գի տու թյան տե սու թյուն
• կա ռա վա րում
• նո րա րա րա րու թյուն նե րի տնտե սա գի տու թյուն
• ար տա քին առև տուր և մի ջազ գա յին տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ
• ֆի նանս ներ, բյու ջե տա յին գոր ծըն թաց և հար կա յին քա ղա քա կա նու թյուն
• տնտե սու թյան ոլորտ նե րի տնտե սա գի տու թյուն
• բնօգ տա գործ ման տնտե սա գի տու թյուն

«էԿՈնո մի կա ԳԻՏԱԿԱՆ» 
պար բե րա կա նի հիմ նա կան 
խո րագ րե րը

►
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Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րող նե րի և գոր ծա րար նե րի մի ու թյան հետ գոր ծըն կե րու թյամբ տասն հինգ տա րի 
լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նող «ԷԿՈնո մի կա» պար բե րա կա նի հե ղի նա կա կազ մը ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում է պա հել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե սա կան զար գաց ման բո լոր ոլորտ նե րը՝ նե րա ռե լով 
թե բիզ նե սը, թե տե սա կան, հե տա զո տա կան և կի րա ռա կան տնտե սա գի տու թյու նը, կրթու թյու նը և մշա կույ թը՝ 
որ պես երկ րի առ ջև դրված խնդիր նե րի լուծ ման կա րև ո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ և լո կո մո տիվ: Պար բե րա կա նի էջե-
րում վա վե րագր վել է մի շարք ոլորտ նե րի հիմ քից զար գաց ման և երկ րի տնտե սա կան կյան քում կա րև ո րա գույն 
դե րա կա տա րում ձեռք բե րե լու պատ մու թյու նը, մաս նա վո րա պես, առա ջին ան գամ հիմ նա վո րա պես և հըն թացս 
ներ կա յաց վել է տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի և զու գա հեռ կազ մա կերպ վող նո րա րա րա կան բու հա կան 
կրթու թյան ողջ պատ մու թյու նը՝ մին չև բա ցա ռիկ նվա ճում ներն ու ՏՏ ոլոր տում հա մաշ խար հա յին ներդր ման հա-
մար սահ ման ված ՀՀ նա խա գա հի բարձ րա գույն պար գև ին ար ժա նա ցած ան վա նի մարդ կանց Հա յաս տան այ ցե-
լու թյուն ներն ու նրանց հա ջո ղու թյան պատ մու թյուն նե րը հան րայ նաց նե լը: Վա վե րագր ված է նաև հան րա պե տու-
թյու նում ապա հո վագ րա կան ոլոր տի զար գաց ման ճա նա պար հը: Բո լոր ոլորտ նե րում ու շադ րու թյան կենտ րո նում 
է պահ վել բիզ նե սի զար գա ցու մը, խո չըն դոտ նե րի վեր հա նումն ու մաս նա գի տա կան վեր լու ծու թյուն նե րով՝ դրանց 
հաղ թա հար ման ու ղի նե րը մատ նան շե լը: ՀԱԳ մի ու թյան հետ հա մա տեղ ամ փոփ վեր լու ծա կան նե րով հինգ թո-
ղար կում է հրա տա րակ վել մի ու թյան հեր թա կան հա մա գու մա րին ըն դա ռաջ: Ամ սագ րի գոր ծըն կեր ներ դար ձած 
Սի նոփ սիս Ար մե նիա և Ին գո Ար մե նիա ըն կե րու թյուն նե րի հետ նույն պես հա մա տեղ թե մա տիկ ամ փոփ թո ղար-
կում ներ են հրա տա րակ վել ՏՏ և ապա հո վագ րու թյան ոլորտ նե րի հա մար: Խմբագ րա կան խորհր դի ան դամ նե րը 
ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյուն ու նեն ընտր վող թե մա նե րի և ներ կա յաց վող նյու թի բո վան դա կու թյան հրա տա պու-
թյան և խոր քա յին վեր լու ծու թյամբ ներ կա յաց վե լու հար ցում: Ակ տիվ աջակ ցու թյուն է ցու ցա բեր վել տնտե սու թյան 
վի ճա կի և անհ րա ժեշտ քայ լե րի վե րա բե րյալ հրա պա րա կում նե րին, ինչ պես նաև հետ խորհր դա յին իրո ղու թյուն նե-
րին նախ կին հան րա պե տու թյուն նե րում:

Պար բե րա կանն իր առ ջև դրված ու ներ տար բեր ոլորտ նե րի զար գաց ման պատ կե րի շուրջ վեր լու ծա կան անդ-
րա դարձ նե րով, քննար կում նե րով, զրույց նե րով, ակ նարկ նե րով հան րա յին իրա զե կում ապա հո վելն ու հատ կա պես 
մար զա յին ըն թեր ցո ղին այն հասց նե լը: Մաս նա վո րա պես, որ պես թի րա խա յին ըն թեր ցո ղա կան մի ջա վայր ընտր-
վել են տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, կրթօ ջախ նե րը, այն նկա տա ռու մով, որ այս հա մա կար գե-
րում շա րու նա կա կան կրթու թյու նը, նոր մո տե ցում նե րը, գի տե լի քը, փոր ձի փո խա նա կումն ու տար բեր ոլորտ նե-
րում տե ղի ու նե ցող զար գաց ման պատ մու թյուն նե րի մա սին իրա զեկ ված լի նե լը օրախն դիր անհ րա ժեշ տու թյուն է: 
Իրա զեկ ման շրջա նակն ընդ լայ նե լու նպա տա կով մշտա պես բազ մա քա նակ օրի նակ նե րի նվի րատ վու թյուն է ար վել 
ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը և Ար ցա խի հան րա պե տու թյա նը:

Բո լոր տասն հինգ տա րի նե րին պար բե րա կա նի հոդ վա ծա գիր նե րի առ ջև դրված է եղել բարձր նշա ձող: Հատ կա-
պես կա րև որ վել են նոր մտա ծե լա կեր պը, կի րա ռա կան նշա նա կու թյան հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, լուրջ և 
վեր լու ծա կան մո տե ցու մը ներ կա յաց վող թե մա յի կամ խնդրի հան դեպ: Բարձր նշա ձող է սահ ման վել նաև լեզ վի, 
նյու թը շա րադ րե լու մա կար դա կի վրա:

Յու րա քան չյուր հա մա րում ար դեն հայտ նի, կա յա ցած մաս նա գետ նե րի հետ մի ա սին պար տա դիր հրա տա րակ-
վել են նաև երի տա սարդ գիտ նա կան նե րը: Նրանց հոդ ված նե րը տպագր վել են մի այն մաս նա գետ խմբագ րի կող-
մից տրված երաշ խա վո րու թյամբ: Մերժ վել են ոչինչ չա սող, նույ նիսկ գրա գո ղու թյամբ հոդ ված ներ:

Տասն հինգ տա րի նե րի ձեռք բե րում նե րի իրա վուն քով ՀՀ ԲՈԿ-ի կող մից հաս տատ ված «Ատե նա խո սու թյուն նե-
րի հիմ նա կան ար դյունք նե րի և դրույթ նե րի հրա տա րակ ման հա մար ըն դու նե լի գի տա կան հրա տա րա կու թյուն նե-
րի» ցան կում ընդգրկ վե լու հայտ է ներ կա յաց վել:

«ԷԿՈնո մի կա» պար բե րա կա նի գի տա կան գոր ծըն կե րը Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տնտե սա գի տու-
թյան և կա ռա վար ման ֆա կուլ տետն է: Մշտա կան գոր ծըն կե րը՝ Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րող նե րի և գոր ծա րար-
նե րի մի ու թյու նը: Այս հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում հրա տա րակ վել են նաև ԻՆՉ ԱՆԵԼ գի տա գործ նա-
կան խորհր դա ժո ղով նե րին ըն դա ռաջ հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու նե րը Գի տա կան հոդ ված նե րը հրա պա րակ վե լու են 
ԷԿՈ նո մի կա մայր պար բե րա կա նին կից ԷԿՈնո մի կա ԳԻՏԱԿԱՆ առան ձին ամ սագ րում: Եր կու ամ սագ րերն էլ 
կհրա տա րակ վեն տա րե կան առն վազն 2 ան գամ պար բե րա կա նու թյամբ:

• ¾ÎàÝá ÙÇ Ï³-·Ç ï³ Ï³ ÝÇ ³é³ çÇÝ Ñ³ Ù³ ñÇ ³é ÃÇí
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►ՏՆՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ 
————————————————————————————————————————
Վա հագն Խա չա տու րյան

Պե տու թյուն և շու կա նոր մար տահ րա վեր ներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5
Հայկ Սարգ սյան, Ռու բեն Գև որ գյան

Ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րի գոր ծառ նու մը 
սահ մա նադ րա կա նու թյան հա մա տեքս տում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․15

Սամ սոն Դա վո յան, Լու սյա Գա լո յան
Հա րավ կով կա սյան հան րա պե տու թյուն նե րում իրա կա նաց ված բազ մաբ նույթ 
վե րա փո խում նե րի հա մե մա տա կան ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման հիմ նա հար ցե րը․․․․․․․․․․․․29

Վա հագն Վարդանյան
Փոքր երկրի զարգացման փիլիսոփայություն. Սինգապուրի օրինակը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․40

►ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ 
————————————————————————————————————————
Աշոտ Մար կո սյան, Աշոտ Զա լի նյան

Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի և գոր ծու նե ու թյան ծրագ րա-
նպա տա կա յին փու լե րի իրա կա նաց ման մե թո դա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․59

Մի քա յել Մի քա յե լյան
ՀՀ պե տա կան ինք նա վար մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ան կա խու թյան
ապա հով ման հրա մա յա կա նը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․69

Ашот Маркосян, Марине Каграманян
Специфика ра з ра ботки типового проекта по оптимиз ации бизнес процессов....................................76

►ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՏՆՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ 
————————————————————————————————————————
Ка джик Оганян 

Теория и практи ка формирования и реал из ации управления человеческими 
ресурсами в условиях инновационной экономики․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․86

►ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԱՌԵՎ ՏՈՒՐ ԵՎ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
————————————————————————————————————————
Լի դա Աղա ջա նյան

Ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի լո գիս տի կա կան
գոր ծու նե ու թյան կան խա տե սու մը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․97

Левон Асатрян
Территориальные споры в Северо-Восточной Азии․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․103

►ՖԻ ՆԱՆՍ ՆԵՐ, ԲՅՈՒ ՋԵ ՏԱ ՅԻՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ԵՎ ՀԱՐ ԿԱ ՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
————————————————————————————————————————
Դա վիթ Հախ վեր դյան

Ուղ ղա կի հար կե րի ներ դաշ նա կեց ման հիմ նախն դիր նե րը ԵԱՏՄ շրջա նակ ներում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․109
Լև ոն Քո չա րյան

ՀՀ-ին բնո րոշ գյու ղատն տե սա կան ռիս կե րը. 
ապա հո վագ րու թյու նը որ պես այդ ռիս կե րի զսպման մե խանիզմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․119

►ՏՆՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ ՆԵ ՐԻ ՏՆՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ
————————————————————————————————————————
Սո նա Կա րա վար դա նյան

Ազ գա յին փո խադ րո ղը որ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան ավի ա ցի ա յի շար ժիչ ուժ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․124
Նու նե Պետ րո սյան, Ար մեն Նու րիջա նյան, Աշոտ Սարգ սյան

Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան էներ գե տիկ անվ տան գու թյան հա մա կար գը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․129
Ամալյա Սարիբեկյան

 Սպառողական գներ-ծախս-եկամուտ կապը. 
դրսևորումները և զարգացումները Հայաստանում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․135

ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇԵՐՈՎ 

2018թ.-ի ապ րիլ-մա յի սին տե ղի ու նե ցած ժո ղովր դա կան, խա ղաղ, թավ շյա հե ղա փո խու թյու-
նը նոր էջ բա ցեց Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյան պատ մու թյան մեջ, իսկ այդ հե ղա փո խու-
թյան առա ջին փուլն ավարտ վեց 2018թ.-ի դեկ տեմ բե րի 6-ի խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րով, 
որի ար դյուն քում իշ խող քա ղա քա կան ու ժը խորհր դա րա նում ստա ցավ ժո ղովր դի բա ցար ձակ քվեն՝ 
ապա հո վե լով խորհր դա րա նի ան դամ նե րի ձայ նե րի ավե լի քան 70%-ը: Դրա նով իսկ քա ղա քա կան իշ-
խա նու թյունն ան ցավ նոր ու ժին: 

Թավ շյա հե ղա փո խու թյան երկ րորդ փուլն սկսվեց 2019թ.-ի փետր վա րի 14-ին՝ Ազ գա յին ժո ղո-
վի կող մից ՀՀ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան 2019-2013 թվա կան նե րի ծրագ րի ըն դուն մամբ, որը 
կոչ ված է ՀՀ-ում իրա կա նաց նել տնտե սա կան հե ղա փո խու թյուն: Նշված փաս տա թուղ թը, որ պես եր-
կա րա ժամ կետ հե ռան կա րա յին զար գաց ման ծրա գիր, կա րև ո րում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու-
թյան հիմ նա րար ու ղե նի շե րը. ար տա քին և ներ քին անվ տան գու թյան ապա հով ման, կո ռուպ ցի ա յի դեմ 
պայ քա րի, ազատ, ար ժա նա պա տիվ և եր ջա նիկ քա ղա քա ցու վե րա բե րյալ, մրցու նակ, մաս նակ ցա յին և 
նե րա ռա կան տնտե սու թյան, տա րած քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման և են թա-
կա ռուց վածք նե րի, բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի, թվայ նաց ման ու ռազ մար դյու նա բե րու թյան, պե տա կան 
ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րի և դրանց լուծ ման ու ղի նե րի վե րա բե րյալ: 

Հան դե սի հիմ նա կան նպա տակն է լի նե լու օգ նել, աջակ ցել, օժան դա կել կա ռա վա րու թյա նը՝ 
ստանձ նե լով ծրագ րա յին առան ձին ուղ ղու թյուն նե րի մշակ ման և խորհր դատ վա կան ապա հով ման 
առա քե լու թյու նը: Դրա նով իսկ գի տակր թա կան հա մա լի րը, դրա մաս նա գի տա կան նե րու ժը կծա ռա-
յեց վի հա նուն տնտե սու թյան և նրա առան ձին ոլորտ նե րի կա ռա վար ման ու ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը: 

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ տնտե սա կան հե ղա փո խու թյան իրա կա նաց ման հիմ նադ րույթ նե րի 
մշա կու մը և գործ նա կան բնույ թի ու նշա նա կու թյան առա ջար կու թյուն նե րի և հանձ նա րա րա կան նե-
րի ներ կա յա ցու մը հոդ ված նե րի հե ղի նակ նե րից պա հան ջե լու է ու ժե րի և ստեղ ծա գոր ծա կան մտքի 
լա րում: Պետք է հի շել տնտե սու թյան պե տա կան կար գա վոր ման հիմ նադ րի, բո լոր ժա մա նակ նե րի 
ակա նա վոր տնտե սա գետ նե րից մե կի՝ Ջոն Մեյ նարդ Քեյն սի միտքն այն մա սին, որ. «Տնտե սա գի տու-
թյունն ան մի ջա պես տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ կի րառ վող ար դեն պատ րաս տի եզ րա կա-
ցու թյուն նե րի հա վա քա ծու չէ: Այն, ավե լի շուտ, մե թոդ է, քան ուս մունք, ին տե լեկ տո ւալ գոր ծիք, տեխ-
նի կա՝ օգ նե լու նրան, ով տի րա պե տում է դրան, հան գե լու ճիշտ եզ րա կա ցու թյուն նե րի»: 

Հան դե սում տեղ են գտնե լու այն հե ղի նակ նե րը, որոնց հոդ ված նե րը կու նե նան թե' տե սա կան և 
թե' գործ նա կան նշա նա կու թյուն, և դրանք կծա ռա յեն հան րա պե տու թյան սո ցի ալ-տնտե սա կան, ժո-
ղովր դագ րա կան, ար տա քին առևտ րաշր ջա նա ռու թյան ու բազ մա թիվ այլ հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը: 
Այս առու մով, ցան կա նում եմ մեջ բե րել գեր մա նա ցի հայտ նի իմաս տա սեր և մտա ծող Էմ մա նո ւել Կան տի 
խոս քե րը. «Առանց պրակ տի կա յի տե սու թյունն ան շունչ է, առանց տե սու թյան՝ պրակ տի կան կույր է»: 

Ցան կա նում եմ հի շել նաև իմ լա վա գույն ու սու ցիչ նե րից մե կի՝ ակա դե մի կոս Մի քա յել Քո թա նյա-
նի խոսքն այն մա սին, որն աս վել է մեզ տա րի ներ առաջ, երբ մենք ավե լի երի տա սարդ էինք. «Ով էլ որ 
լի նեք, որ տեղ էլ որ գտնվե լիս լի նեք, միշտ հի շեք, որ Դուք հայ տնտե սա գետ ներ եք և Ձեր գի տե լիք ներն 
ու մտա վոր նե րու ժը պետք է օգ տա գոր ծեք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե սու թյան հզո րաց-
ման և բնակ չու թյան բա րե կե ցու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար»: 

Այս խորհր դով և կար գա խո սով են առաջ նորդ վե լու «ԷԿՈ  նո մի կա  ԳԻՏԱԿԱՆ» հան դե սը և 
նրա հե ղի նակ նե րը: 

ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
գլխավոր խմբագիր

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
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Վա հագն Խա չա տու րյան

ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇՈՒ ԿԱ.ՆՈՐ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵՐ 

Հա մա ռո տա գիր. Պե տու թյուն-շու կա հա րա բե րու թյուն նե րի քննար կու մը 
կար ծես հա վերժ է դառ նում: Մի կող մից կա րող է թվալ, որ ամեն ինչ աս ված է, 
սա կայն իրա կա նում նոր իրա վի ճակ նե րում, որում հայտն վել է մարդ կու թյու նը, 
այն կրկին ար դի ա կան է դար ձել: Այս պես կոչ ված՝ չոր րորդ ար դյու նա բե րա կան 
հե ղա փո խու թյու նը փո խում է նաև պե տու թյան կամ շու կա յի մա սին մարդ-
կանց պատ կե րա ցում նե րը, դե րա կա տա րում նե րը: Հի մա, առա վել, քան եր բևէ, 
անհ րա ժեշ տու թյուն կա կրկին ան գամ անդ րա դառ նալ բո լոր ժա մա նակ նե րում 
գրե թե բո լո րին հե տաքր քող պե տու թյուն-շու կա հա րա բե րու թյուն նե րին: 

Բա նա լի բա ռեր. պե տու թյուն, շու կա, ինս տի տուտ ներ, պա տաս խա-
նատ վու թյուն, վար քա գիծ:

Իրա կա նում մարդ կանց մեծ մա սը ազա տու թյուն չի ու զում, 
որով հե տև այն են թադ րում է պա տաս խա նատ վու թյուն, 

իսկ պա տաս խա նատ վու թյու նը մարդ կանց մեծ մա սին վա խեց նում է: 

Զիգ մունդ Ֆրոյդ

Չնա յած տա րած ված այն տե սա կե տի, թե տնտե սա գետ նե րի շրջա նում չկա ոչ մի հա-
մա ձայ նու թյուն, իրա կա նում շատ քիչ են այն հար ցե րը, որոնց վե րա բե րյալ տնտե սա գետ նե-
րը հա մա ձայ նու թյան չեն գա լիս: Շատ հար ցե րի առու մով տա րի նե րի ըն թաց քում ընդ հա նուր 
հա մա ձայ նու թյուն է հաս տատ վել, և դա առա ջին հեր թին այն պատ ճա ռով, որ այդ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում որ պես գի տու թյուն տնտե սա գի տու թյու նը, աշ խա տե լով որո շա կի մե թոդ նե-
րով, սահ մա նել է ընդ հա նուր, ըն դու նե լի կա նոն ներ:

Հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր վել մի քա նի առանց քա յին խնդիր նե րի շուրջ: Առա ջին հեր-
թին դա մակ րոտն տե սա գի տու թյունն է: Բո լոր մակ րո տնտե սա գետ նե րը գի տեն, որ բյու ջեի 
պա կա սուր դը, ինֆ լյա ցի ան վատ է, և հաս կա նա լի է, գի տեն ինչ պես ինֆ լյա ցի ան նվա զեց նել:

Կա հա մա ձայ նու թյուն ինս տի տու ցի ո նալ առաջ նա յին հար ցե րի վե րա բե րյալ: Տնտե սա-
գետ նե րը գտնում են, որ մրցակ ցու թյու նը լավ է, սե փա կա նու թյան իրա վունք նե րը պետք է 
պաշտ պան վեն, բաց առև տու րը լավ է, և մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը նույն պես լավ է: Ոչ 
ոք չի վի ճում մաս նա վոր սե փա կա նու թյան կամ մրցակ ցու թյան լավ կամ վատ լի նե լու խնդրի 
շուրջ: Պար զա պես, պարզ չէ, թե ինչ պես ստեղ ծել խթան ներ, ինչ պես պաշտ պա նել սե փա-
կա նու թյան կամ գույ քա յին իրա վունք նե րը, ինչ պես պար տադ րել կա տա րել պայ մա նագ րե րը: 
Այս հար ցե րի պա հով տնտե սա գետ նե րը խնդիր ներ ու նեն: Եթե նույ նիսկ անդ րա դառ նանք 
այն պի սի տնտե սա գետ նե րի, ինչ պի սիք են Ջո զեֆ Սթիգ լի ցը1 կամ Դան նի Ռոդ րի կը2, որոնք 
հա մար վում են տնտե սու թյան զար գաց ման հիմ նա կան ուղ ղու թյան վե րա բե րյալ տե սա կետ-
նե րի հա կա ռա կորդ ներ, ակն հայտ է, որ նրանք հա մա ձայն են, որ տնտե սու թյան հիմ նա կան 
սկզբունք նե րը՝ սե փա կա նու թյան կամ գույ քա յին իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն, պայ մա-
նագ րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րում, մրցակ ցու թյուն, պետք է կա տար վեն: Ինչ պես 

1. Joseph E. Stiglitz (2006). Making Globalization Work. Norton, 358 p 
2. Rodrik, Dani (2011). The Globalization Paradox. Norton & Company, Inc. ISBN 978-0-393-07161-0.
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մակ րոտն տե սա կան կա յու նու թյու նը, դրանք նույն պես շատ կա րև որ են տնտե սա կան կա յուն 
աճի հա մար: Սա կայն դրա իրա կա նաց ման ճա նա պարհ ներն այն քան էլ հաս կա նա լի չեն: 

Ժա մա նա կա կից տնտե սու թյան վե րա բե րյալ հիմ նա կան վե ճը այն մա սին չէ, թե ինչ-
պի սի՞ն է տնտե սու թյան կա ռուց ված քը, ո՞րն է իդե ա լա կա նը, այլ նրա մա սին է, թե ինչ պես է 
տնտե սու թյունն աշ խա տում: Ո՞րն է ավե լի վատ. պե տու թյան մի ջամ տու թյու նը, որն ու ղեկց-
վում է լուրջ անար դյու նա վե տու թյամբ, թե՞ պե տու թյան չմի ջամ տու թյու նը, և այն, ին չը կոչ-
վում է շու կա յի ձա խո ղում՝ իր հետ բե րե լով մեծ խնդիր ներ. այն պի սի խնդիր ներ, որոնք կապ-
ված են նրա հետ, որ ընդ հան րա պես սե փա կա նու թյան իրա վունք նե րը ինչ-որ մե կը պետք է 
պաշտ պա նի, պայ մա նագ րե րը, պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րը ինչ-որ մե կը պետք է կա տա րի, 
մրցակ ցու թյու նը ինչ-որ մե կը պետք է պահ պա նի և, մակ րո տնտե սա կան քա ղա քա կա նու-
թյու նը ինչ-որ մե կը պետք է իրա կա նաց նի: Այ սինքն, պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի պա հան-
ջարկ կա, բայց պե տու թյու նը, իր հեր թին, չի կա րո ղա նում կա ռա վա րել սե փա կա նու թյու նը, 
բյու րոկ րատ նե րի հա մար խթան ներ ստեղ ծել, միշտ փոր ձում է ոչ թե պաշտ պա նել մրցակ ցու-
թյու նը, այլ սահ մա նա փա կում է այն:

Շու կա յի ձա խող ման և պե տու թյան ձա խող ման մի ջև ընտ րու թյու նը հենց ժա մա նա կա-
կից տնտե սա գի տու թյան հիմ նա կան խնդիրն է:

Հիմ նա կան խնդի րը, ինչ պես հա յե ցա կար գա յին, այն պես էլ գործ նա կան հար թու թյան 
մեջ, այն է, որ կա անհ րա ժեշ տու թյուն հստա կեց նել հան րա յին բա րիք նե րի սահ ման նե րը և 
պե տա կան պա տաս խա նատ վու թյան գո տի նե րը, այ սինքն, այն խնդիր նե րը և գոր ծա ռույթ-
նե րը, որոնք, ոչ ոք, բա ցի պե տու թյու նից, ար դյու նա վետ չի կա րող իրա կա նաց նել: Մնա ցա ծը 
պետք է փո խանց վի մաս նա վոր հատ վա ծին:

Մար դիկ սկսում են ավե լի շատ կա րիք զգալ պե տու թյան, երբ շու կան իր գոր ծու նե-
ու թյան ինչ որ մի շրջա նում ձա խող վում է, օրի նակ, ճգնա ժա մե րի ժա մա նակ, և դա ներ կա-
յաց վում է որ պես շու կա յա կան տնտե սու թյան կամ շու կա յի և ոչ թե պե տու թյան ձա խո ղում: 
Օրի նակ, վեր ջին ճգնա ժա մը, որ կոչ վեց հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան և տե ղի ու նե ցավ 
2008 թվա կա նին, հիմ նա կա նում պե տու թյան կամ պե տա կան հա մա պա տաս խան կա ռույց-
նե րի բաց թո ղումն էր, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ան պա տաս խա նա տու գոր ծու նե ու թյան ար-
դյունք էր, իսկ շու կան այս դեպ քում այ լևս չկա րո ղա նա լով դի մա նալ քա ղա քա կա նու թյուն 
իրա կա նաց նող նե րի ճնշում նե րին, ան տե ղի և ան հար կի մի ջամ տու թյուն նե րին, պար զա պես 
պա տաս խա նեց իրեն բնո րոշ ձև ով՝ ճգնա ժա մով: Սա կայն, ամե նա հե տաքր քի րը և կա րև ո րը 
ոչ թե ին քը՝ ճգնա ժա մի պա տ ճառն էր, այլ իրա վի ճա կից դուրս գա լու մե թոդ նե րը: Ար դյուն-
քում, պե տու թյան մի ջամ տու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը բե րեց նրան, որ պե տու թյան դե րը 
շատ երկր նե րի տնտե սա կան կյան քում մե ծա ցավ: Կար գա վո րի չի դե րա կա տա րու մից զատ՝ 
պե տու թյու նը մե ծաց րեց իր սե փա կա նու թյու նը, դար ձավ խո շոր սե փա կա նա տեր: Այս ամե նի 
ար դյուն քում մար դիկ՝ ան հատ ներ-քա ղա քա ցի ներ և իրա վա բա նա կան ան ձինք, շատ դեպ քե-
րում ինք նա կամ հրա ժար վե ցին իրենց սե փա կա նու թյու նից՝ հա նուն իրենց բիզ նե սի առող-
ջաց ման, ֆի նան սա կան վի ճա կի վե րա կանգն ման, և, ի վեր ջո, հա նուն ապա գա յի: 

Այս ամե նի ակա նա տե սը եղանք մենք, այս ամե նը տե ղի ու նե ցավ կա յա ցած շու կա յա-
կան տնտե սու թյուն ու նե ցող երկր նե րում: Քննարկ վող հար ցի շրջա նակ նե րում մեզ հա մար 
կա րև որ է ար ձա նագ րել, որ ճգնա ժա մը և դրա նից դուրս գա լու վե րը նշվածն այն ճա նա պարհ-
նե րից մեկն է, որը և՛ քա ղա քա կան, և՛ տնտե սա կան ոչ ճշգրիտ, ավե լի շուտ՝ չկան խամ տած-
ված քայ լե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տև անք էր, որը բե րեց պե տու թյան դե րի ար հես տա կան 
մե ծաց ման3:

Կա նաև այլ ճա նա պարհ, որը նույն պես մարդ կանց կամ հա սա րա կու թյուն նե րի մոտ 
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առա ջաց նում է պե տու թյան դե րի, մեր տե սան կյու նից՝ չհիմ նա վոր ված պա հանջ: Ամե նա տի-
պիկ և ամե նա ցայ տուն օրի նակ նե րը վե րա բե րում են նախ կին Խորհր դա յին Մի ու թյան շատ 
երկր նե րի, որոնց թվում կա րե լի է ընդգր կել նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը՝ իր կա-
ռա վար ման մինչ 2018թ. մո դե լով: Խոս քը վե րա բե րում է բո լոր այն երկր նե րին, որոնք իրենց 
զար գաց ման ճա նա պար հին նա խընտ րե ցին ավ տո րի տար կամ կի սա ավ տո րի տար կա ռա-
վար ման հա մա կար գը: Այդ երկր նե րում իշ խա նու թյուն նե րը, գոր ծե լով պե տու թյան անու նից, 
ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ ստեղ ծե լով սե փա կան երկ րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար՝ առօ րյա 
կեն ցա ղում, տնտե սա կան դաշ տում, սո ցի ա լա կան բնա գա վա ռում և հան րա յին կյան քի այլ 
բնա գա վառ նե րում, մարդ կանց առա ջար կե ցին այն պի սի կա ռա վար ման հա մա կարգ, որ տեղ 
բո լոր հար ցե րի, խնդիր նե րի լու ծո ղը պե տու թյու նը պետք է լի ներ: 

Մարդ կանց դրա նով զրկե ցին հան րա յին կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու իրա վուն քից, 
որն էլ հե տա գա յում մեծ անջր պե տի պատ ճառ դար ձավ պե տու թյուն - քա ղա քա ցի հա րա-
բե րու թյուն նե րում: Սա էլ իր հեր թին անվս տա հու թյան մի այն պի սի մթնո լորտ ձև ա վո րեց 
հա սա րա կու թյան մեջ, որը վե րած վեց պե տու թյան անվ տան գու թյան սպառ նա լի քի: Այդ պի-
սի վար քագ ծի դրսև ո րու մը, օրի նակ, պատ ճառ դար ձավ մարդ կանց զանգ վա ծա յին ար տա-
գաղ թի, դրա ար դյուն քում պե տա կան կա րև ո րա գույն ինս տի տուտ նե րի նկատ մամբ վստա-
հու թյու նը հա սավ շատ ցածր մա կար դա կի, որն էլ իր հեր թին ար գե լակ է դառ նում ցան կա ցած 
բա րե փոխ ման4: 

Ըստ էու թյան, այդ պի սի մո տե ցու մը բե րում է իշ խա նու թյան ան հա վա սար բաշխ ման, իշ-
խա նու թյան ասի մետ րի ա յի: Իհար կե, իշ խա նու թյու նը ան հա վա սա րա չափ է բաշխ վում ցան-
կա ցած հա սա րա կու թյու նում, մի և նույն ժա մա նակ, իշ խա նու թյան ասի մետ րի ան միշտ չէ, որ 
կոր ծա նա րար է: Մաս նա վո րա պես, այն կա րող է ապա հո վել ար դյու նա վե տու թյուն, օրի նակ՝ 
իշ խա նու թյան պատ վի րակ ման մի ջո ցով: Սա կայն, եթե ազ դե ցիկ գոր ծող ան ձինք վա խե նում 
են, որ բնակ չու թյան բա րե կե ցու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան այս կամ 
այն նա խա ձեռ նու թյու նը կա րող է թու լաց նել իրենց ազ դե ցու թյու նը (այժմ կամ ապա գա յում), 
ապա կա րող են փոր ձել ար գե լա փա կել դրանց ըն դու նու մը կամ խո չըն դո տել իրա կա նաց-
մա նը: Օրի նակ, շատ հե ռու պետք չէ գնալ, մեր եր կի րը եր կար տա րի ներ այդ սկզբուն քով է 
կա ռա վար վել: Այս մի տու մը զգա լի բա ցա սա կան հե տև անք ներ ու նի հատ կա պես ամե նա աղ-
քատ և մար գի նա լաց ված խմբե րի հա մար, որոնք իրենց շա հե րը պաշտ պա նե լու սահ մա նա-
փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն: Իշ խա նու թյան ասի մետ րի կու թյու նը կա րող է վնա սա կար 
հե տև անք ներ ու նե նալ և վտան գել ինս տի տուտ նե րի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը՝ կապ ված 
այն պի սի խնդիր նե րի հետ, ինչ պի սիք են մե կու սա ցու մը, յու րա ցու մը և հա ճա խորդ նե րի մո-
լորեցու մը/ կլի են տե լիզ մը (clientelism): Մար դիկ, մե ծա մա սամբ, չցան կա նա լով իրենց վրա 
պա տաս խա նատ վու թյուն վերց նել, պայ քա րել իրենց ազա տու թյուն նե րի հա մար, ըն դու նե ցին 
խա ղի առա ջարկ ված կա նոն նե րը: Շու կան այդ երկր նե րում դար ձավ ըն դա մե նը հա մա կարգն 
սպա սար կող, կորց րեց իր կար գա վո րիչ և զար գա ցում ապա հո վող դե րը: Նշված երկր նե րը չեն 
փայ լում իրենց զար գա ցա ծու թյամբ, քա ղա քա ցի նե րի բարձր կեն սա մա կար դա կով: Ընդ հա-
կա ռա կը, նրանք սո վո րա բար հայտ նի են որ պես ամե նա կո ռում պաց ված, ցածր մրցու նա կու-
թյուն և բա րե կե ցու թյուն ու նե ցող երկր ներ:
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Վե րը նկա րագր ված իրա վի ճակ նե րը ապա ցույց են այն բա նի, որ պե տու թյան և շու կա յի 
դե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րը ձև ա վոր վում են հիմ նա կա նում տե ղի ու նե ցող կամ ու նե ցած 
իրա դար ձու թյուն նե րի և՛ ոչ ամ բող ջա կան ներ կա յաց ման, և՛ շատ դեպ քե րում խե ղա թյուր ման 
ար դյուն քում: Դա միշտ էլ եղել է, երբ իշ խա նու թյուն ներն իրենց ձա խո ղում նե րը ներ կա յաց րել 
են որ պես շու կա յի ձա խո ղում ներ, սա կայն մարդ կու թյան պատ մու թյունն այլ կերպ է մեզ ներ-
կա յաց նում իրա վի ճա կը, որը փաս տում է շու կա յա կան տնտե սու թյան, ազատ շու կա յի կեն-
սու նա կու թյու նը, այն հա մա րում է մարդ կու թյան առա ջըն թա ցի գրա վա կան: 

Պե տու թյուն
Շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում ամե նա բարդ խնդի րը պե տու թյան և շու-

կա յի մաս նակ ցու թյան չափն է: Պե տու թյան բնու թագ րե րը տար բեր ժա մա նակ նե րում, տար-
բեր գիտ նա կան նե րի կամ քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի կող մից տրա մագ ծո րեն 
տար բեր վել են իրա րից: 

19-րդ դա րի հան րա հայտ ֆրան սի ա ցի հրա պա րա կա խոս, հա սա րա կա կան և քա ղա քա-
կան գոր ծիչ Ֆրե դե րիկ Բաս տի ան բնու թագ րե լով պե տու թյա նը, գրում է. «Ի՞նչ գի տենք նրա 
մա սին - այն խորհր դա վոր անձ նա վո րու թյուն է, ով, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, բո լո րից 
շատ է ան հանգս տա նում, բո լո րից շատ է ար գե լա կում, բո լո րից շատ է ծան րա բեռն ված աշ-
խա տան քով, ում հետ բո լո րից շատ են խորհր դակ ցում, ում բո լո րից շատ են մե ղադ րում, ում 
առա վել հա ճախ են դի մում և օգ նու թյուն խնդրում...Պե տու թյու նը հսկա յա կան ֆիկ ցիա է, 
որի մի ջո ցով բո լորն աշ խա տում են ապ րել բո լո րի հաշ վի ն»5, իսկ Հեն րի Լյո ւիս Մեն կեն իր 
«Կրկին դրա մա սի ն» էս սե յում, որը հրա տա րակ վել է 1925 թվա կա նին, գրում է. «Ինչ քան էլ 
սո վո րա կան մար դը թե րու թյուն ներ ու նե նա, նա բո լոր դեպ քե րում հի ա նա լի հաս կա նում է, որ 
պե տու թյու նը դուրս է նրա շա հե րից և շատ այլ մարդ կանց շա հե րից, որ այն հան դի սա նում է 
առան ձին, ան կախ և հա ճախ թշնա մի ուժ, որը մա սամբ է իրեն կող մից վե րահս կե լի և ի վի-
ճա կի է իրեն մեծ վնաս հասց նե լ»6:

Կառլ Պո պե րը այս պի սի բնո րո շում է տա լիս. «Պե տու թյունն անհ րա ժեշտ չա րիք է: Նրա 
իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րը չպետք է գե րա զան ցեն անհ րա ժեշտ չա փը: Այս սկզբուն քը 
կա րե լի է կո չել «ազա տա կան ածե լի» (հե տև ե լով Օք հա մի ածե լի ին, այ սինքն՝ այն հռչա կա-
վոր սկզբուն քին, որ մե տա ֆի զի կա կան էու թյուն նե րի թի վը չպետք է շա տաց վի անհ րա ժեշտ 
չա փից ավե լի): ...Սա կայն դժվար չէ նաև ցույց տալ, որ պե տու թյու նը մշտա կան վտանգ է և, 
այդ պի սով, նաև չա րիք, թեև անհ րա ժեշտ չա րիք: Քա նի որ, եթե պե տու թյու նը պի տի կա տա-
րի իր խնդի րը, ապա պի տի ավե լի շատ իշ խա նու թյուն ու նե նա, քան յու րա քան չյուր առան ձին 
քա ղա քա ցին: Ան գամ, եթե հաս տա տու թյուն ներ հո րի նենք, որոնք հնա րա վո րինս կսահ մա-
նա փա կեն այդ իշ խա նու թյան չա րա շահ ման վտան գը, մի և նույն է, այդ վտան գը եր բեք չենք 
կա րո ղա նա ամ բող ջու թյամբ վե րաց նել: Հա կա ռա կը, թվում է, թե միշտ ստիպ ված ենք լի նե լու 
վճա րել պե տու թյան իրա վա կան պաշտ պա նու թյան գի նը, այն էլ ոչ մի այն հար կե րի ձև ով, այ լև 
նույ նիսկ նվաս տաց ման ձև ով, որի հետ ստիպ ված ենք հաշ վի նստել («պաշ տո նյա նե րի ամ-
բար տա վա նու թյու նը»): Բայց այդ ամե նը չա փի հարց է: Ամե նա կա րև ո րը իրա վա կան պաշտ-
պա նու թյան հա մար չա փա զանց բարձր գին չվճա րելն է»7: 

Ժա մա նա կա կից նե րից Սեր գեյ Գու րի ևը, ով մինչ վեր ջերս հան դի սա նում էր Վե րա կա-

5. Տես՝ Бастиа Ф., Экономические гармонии.избранное-М,: Эксмо, 2007.- 1200с.
6. Տես՝ Генри Льюис Менкен, Вновь о том же, http://old.inliberty.ru/library/117-vnov-o-tom-zhe,
7. Տես՝ Կարլ Ռ. Պոպեր, «Ազատականությունը. մի քանի թեզեր», «Ազատականության հիմունքները», Եր., Էդիտ Պրինթ, 
2008թ., 90 էջ:
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ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բան կի գլխա վոր տնտե սա գե տը, անդ րա դառ նա-
լով վեր ջին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մից հե տո աշ խար հում ամ բո խա վա րու թյան տա րած ման 
դրդա պատ ճառ նե րին, պայ մա նա վոր ված նաև ան հա վա սա րու թյան չա փե րի մե ծաց մամբ, 
ընդգ ծում է ստեղծ ված իրա վի ճա կում բա րե փո խում նե րի իրա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու-
նը: Մաս նա վո րո պես, անդ րա դառ նա լով պե տու թյան դե րին, նա նշում է. «...Մենք ասում էինք 
այն մա սին, որ իրա կա նաց նե լով բա րե փո խում ներ, պետք չէ փոր ձել պե տու թյան դե րը հասց-
նել զրո յի: «Ինչ քան փոքր պե տու թյուն, այն քան լավ շու կա յի ն» մո տե ցու մը սխալ է: Ճիշ տը. 
«Ինչ քան լավն է պե տու թյու նը, այն քան դա լավ է շու կա յի հա մա ր»8: Հե տո, որ պես ապա ցույց 
ներ կա յաց նում է հե տև յալ հիմ նա վո րու մը. «Օրի նակ, մաս նա վո րե ցում իրա կա նաց նե լիս հնա-
րա վոր չէ բա վա րար վել մի այն նրա նով, որ սե փա կա նու թյան ան ցու մը մաս նա վո րին կբե րի 
աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց մա նը տվյալ ձեռ նար կու թյու նում: Վաղ թե 
ուշ դա լի նե լու է, տար բեր երկր նե րի փորձն է դա ասում: Սա կայն խնդիրն այն է, որ անհ րա-
ժեշտ է նոր հնա րա վո րու թյուն ներ տալ այն մարդ կանց, ով քեր մաս նա վո րեց ման ար դյուն քում 
ազատ վել են աշ խա տան քից: Դա ձեռ նար կու թյան ղե կա վա րու թյան խնդի րը չէ, դա հա սա րա-
կու թյան և պե տու թյան խնդիրն է: Եթե այդ խնդի րը լու ծում չի ստա նում, ապա սպաս վում է 
հա կա ռակ ար դյուն քը, որը խան գա րում է բա ե փո խում նե րի ն»9:

Այ սօր էլ պե տու թյուն-շու կա հա րա բե րու թյուն նե րը քննարկ ման կա րիք ու նեն: Մի կող-
մից կա րող է թվալ, որ ամեն ինչ աս ված է, սա կայն իրա կա նում նոր իրա վի ճակ նե րում, որում 
հայտն վել է մարդ կու թյու նը, այն կրկին ար դի ա կան է դար ձել: Տեխ նո լո գի ա կան դա րաշր ջա-
նը, այս պես կոչ ված՝ չոր րորդ ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյու նը, փո խում է նաև պե-
տու թյան կամ շու կա յի մա սին մարդ կանց պատ կե րա ցում նե րը, դե րա կա տա րում նե րը: Հի մա, 
առա վել քան եր բևէ, անհ րա ժեշ տու թյուն կա նո րից և նո րից անդ րա դառ նալ հա վեր ժու թյուն 
թվա ցող, բա նա վե ճի առար կա հան դի սա ցող թե մա յին՝ պե տու թյուն-շու կա հա րա բե րու թյա նը: 

Բայց, մինչ այդ, ըստ մեզ, կա րիք կա մեկ ան գամ ևս անդ րա դառ նալ նաև «շու կա յա կան 
տնտե սու թյու ն» եզ րույ թին, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հատ կա պես վեր ջին շրջա-
նում տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րը՝ կապ ված և մեր երկ րում, և աշ խար հում դժգո-
հու թյուն նե րի մեծ ալի քի հետ, շատ դեպ քե րում և հիմ նա կա նում առանց հիմ նա վո րում նե րի 
կա պում են շու կա յի, շու կա յա կան տնտե սու թյան հետ:

Շու կա, Շու կա յա կան տնտե սու թյուն
Քա ղա քա կա նա պես ոչ կո ռեկտ հա մար վե լու մտա վա խու թյու նից դրդված՝ շա տե րը «շու-

կա յա կան տնտե սու թյու ն» եզ րույ թը գոր ծա ծում են բա ցա ռա պես «սո ցի ա լա կա ն» ածա կա նի 
հետ մի ա սին: Ազա տա կան մո տե ցու մը այս հար ցին հե տև յալն է. որևէ պատ ճառ չկա տե ղի 
տա լու մի մո տեց ման, որը սխալ մամբ հա մար վում է քա ղա քա կան կո ռեկ տու թյուն, քա նի որ 
պե տու թյան կամ սո ցի ա լա կան պե տու թյան ջա տա գով նե րի և գլո բա լաց ման հա կա ռա կորդ-
նե րի քա րոզ չու թյա նը հա կա ռակ՝ շու կա յա կան տնտե սու թյու նը կա րիք չու նի այ լև այլ որո-
շիչ նե րի՝ հան րո րեն ըն դու նե լի հա մար վե լու հա մար: Նա միշտ է սո ցի ա լա կան: Մեկ այլ, ոչ 
պա կաս կա րև որ, հան գա մանք. լի ար ժեք շու կա յա կան տնտե սու թյուն առանց ազա տա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյան չի լի նում, քան զի շու կա յա կան տնտե սու թյու նը պա հան ջում է հաշ-
վետ վու թյան և հա կակշ ռու թյան հա մա կարգ, օրեն քի շրջա նակ ներ և թա փան ցի կու թյուն, որն 
անհ րա ժեշտ է բաց շու կա յում ազ նիվ մրցակ ցու թյան հա մար, ան կախ նրա նից՝ մե ծա մաս նու-
թյան, թե փոք րա մաս նու թյան ան դամ եք, ար տա սահ ման ցի, թե տե ղա ցի, կին, թե տղա մարդ, 

8. Տե՛ս Սեր գեյ Գու րիև. «Բո լոր եր ջա նիկ երկր նե րը մի ան ման են եր ջա նիկ», slon.ru, 09.11.2016, https://republic.ru/posts/75917 
9.Տես՝ նույն տե ղում:
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աղ քատ, թե հա րուստ, իշ խա նու թյուն նե րից, թե ընդ դի մու թյու նից: Այդ հար ցը սկզբուն քա յին 
է, քա նի որ շու կա յա կան տնտե սու թյու նը չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ, եթե պե տու թյու նը 
և բնակ չու թյու նը չեն հար գում իրա վուն քը և օրենք նե րի հա մա կար գը: Չլի նե լով հա վա սար՝ 
մար դիկ կի րա ռում են մի ան ման իրա վունք ներ, հա կա ռակ դեպ քում կվար կա բեկ վեն խա ղաղ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան սկզբունք նե րը, առանց որի չկա շու կա յա կան տնտե սու թյուն: Մյուս 
կող մից, շատ կա րև որ է, որ ըն կալ վի, ըն դուն վի, որ շու կան կա րիք չու նի գեր կար գա վոր ման 
– ին քը՝ շու կան, ինք նա կար գա վոր վող է և ու նակ է իրա վի ճա կը կար գա վո րել տնտե սու թյան 
բո լոր բնա գա վառ նե րում: «...Պե տու թյու նը չի մի ջամ տում շու կա յի գոր ծու նե ու թյան մեջ: Պե-
տու թյունն ստեղ ծում և ապա հո վագ րում է շու կա յի գոր ծու նե ու թյան շրջա նակ ներն այն պես, 
որ տնտե սու թյու նը ի վի ճա կի լի նի անվ տանգ գոր ծե լու10»:

Շու կա յի մա սին խո սե լիս հնա րա վոր չէ չանդ րա դառ նալ Նո բե լյան մրցա նա կա կիր Միլ-
տոն Ֆրիդ մա նին: Խո սե լով շու կա յի մա սին՝ նա, մաս նա վո րա պես, այս պես է այն բնու թագ-
րում. «Շու կան կով չէ, որ կա րե լի է կթել: Այն նաև բո լոր են թադ րե լի հի վան դու թյունն նե րի 
հա մար հրա շա գործ սպե ղա նի չէ: Բա ռա ցի ո րեն շու կա հաս կա ցու թյու նըպար զա պես մարդ-
կանց մի ջև շփում ներ է հա տուկ վայ րում և որո շա կի ժա մի, իսկ այդ շփում նե րի նպա տա կը 
գոր ծարք ներ կա տա րելն է: ...Կախ ված այն բա նից, թե ինչ պես է շու կան օգ տա գործ վում, այն 
կա րող է դրա կան ներդ րում ու նե նալ տնտե սա կան և սո ցի ա լա կան զար գաց ման մեջ, կա րող է 
և խան գա րել: Ցան կա ցած հա սա րա կարգ օգ տա գոր ծում է շու կան: Այս տեղ իս կա պես կա րև-
որ ընտ րու թյուն է ընտ րու թյու նը մաս նա վոր սե փա կա նու թյան առ կա յու թյան և դրա բա ցա-
կա յու թյան մի ջև: Իրա կան տնտե սու թյան մեջ ազատ շու կան և մաս նա վոր սե փա կա նու թյու-
նը հենց «անվ ճար պա նի ր»-ն են»11:

Պա տաս խա նատ վու թյուն
Այ սօր վա Հա յաս տա նում, ըստ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ծրագ րա յին դրույթ նե րի, ամ բող-

ջու թյամբ այլ մո տե ցում ներ է վե րագր վե լու թե պե տու թյա նը, թե շու կա յին, թե քա ղա քա ցուն: 
Այդ մո տե ցում նե րի նոր բո վան դա կու թյունն այն է, որ, մի կող մից պե տու թյու նը, մյուս կող մից 
շու կա յի մաս նա կից նե րը և քա ղա քա ցի նե րը, ու նե նա լով իրա վունք ներ իրենց վե րա պա հած 
լի ա զո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար, դառ նա լու են նաև լի ար ժեք պա տաս խա նա տու-
ներ իրենց գոր ծու նե ու թյան, վար վե լա ձևի, վար քագ ծա յին դրսև ո րում նե րի հա մար ևս12: Մինչ 
օրս, նախ կին հա մա կար գի օրոք, մարդ կանց, ան հա տի պա տաս խա նատ վու թյան աս տի ճա նը, 
սահ ման նե րը որո շում էր պե տու թյու նը, ըստ իր պատ կե րա ցում նե րի, քմա հա ճույք նե րի, շատ 
հա ճախ օրենք նե րի խախտ մամբ կամ ըն դուն ված ավան դույթ նե րի հա կա ռակ: Ար դյուն քում, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ներն աս տի ճա նա բար զրկվում էին ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ իրենց վե րա պա-
հած հիմ նա կան իրա վունք նե րից՝ իշ խա նու թյան ձև ա վո րում, սե փա կա նու թյան, ազատ ար-
տա հայտ վե լու, շու կա յում ազատ տնտսա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու, ընդ հան րա պես 
սե փա կան իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լու: Այ սօր նոր իշ խա նու թյու նը ցան կու թյուն է հայտ նել 
վե րա կանգ նել ար դա րու թյու նը, մարդ կանց տալ ան սահ ման ազա տու թյուն, մի ա ժա մա նակ 
ակն կա լե լով նրանց կող մից պա տաս խա նատ վու թյան ստանձ նում ևս: Սա են թադ րում է նոր 
հա րա բե րու թյուն ներ, մարդ կանց, պե տու թյան նոր վար քագ ծի դրսև որ ման պա հանջ:

Մի քա նի դի տար կում պա տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու տի մա սին: Այս առու մով 
շատ յու րօ րի նակ և ու սա նե լի են ազա տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան մո տե ցում նե րը: Մար-

10. Мизес Людвиг фон. Либерализм; «Экономика»,2001.-239с.
11. Տես՝ Фридман Милтон,Рынок как средство развития общества, Cato Journal. Vol. 8. № 3 (Winter 1989). P. 567–579.
12. Տես՝ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան Ծրա գիր, փետր վար 2019թ., http://www.gov.am/fi les/docs/3133.pdf
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դիկ պա տաս խա նա տու են իրենց քայ լե րի հա մար: Նրանք են կրում հե տև անք նե րը, իսկ իրենց 
քայ լե րը չա փում են գլխա վո րա պես ըստ սե փա կան գի տակ ցու թյան ու չա փա նիշ նե րի, որոնք 
կա րե լի է բա ցատ րել բազ մա թիվ եղա նակ նե րով: Հա սա րա կու թյու նում ապ րե լիս ի հայտ է գա-
լիս մեկ այլ չա փա նիշ՝ օրենք նե րի և կա նոն նե րի այն ամ բող ջու թյու նը, որը հա սա րա կու թյու նը 
սահ մա նել է իր հա մար: Ար դի պե տու թյուն նե րում այդ օրենք նե րը կո դի ֆի կաց վել են օրենսդ-
րա կան հա մա կար գում և հա վա սա րա պես վե րա բե րում են բո լոր քա ղա քա ցի նե րին: Եթե մե կը 
խախ տում է օրեն քը, պատժ վում է, իսկ եթե վնա սում է ու րի շի ու նեց ված քը, տու գան վում է 
քա ղա քա ցի ա կան օրենսգր քի հա մա ձայն: Դա տա կան մար մինն անօ րի նա կան վար քը իրա-
վա սու է պատ ժե լու ըստ հա մա պա տաս խան օրենսգր քի: Խիստ սահ ման մամբ՝ մի այն ան-
հա տը կա րող է պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նել, քա նի որ մի այն ան հատն է, որ կա րող 
է պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել իր քայ լե րի հա մար: Ուս տի՝ սե փա կան պա տաս խա-
նատ վու թյու նը և ինք նա պա տաս խա նատ վու թյունն իրա կա նում նույնն են: Հա վա քա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան բո լոր ձև ե րի ար մատ նե րը հաս նում են ընդ հուպ մին չև ան հա տա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն: Մի ա ցյալ պա տաս խա նատ վու թյան շուրջ զրույց նե րի նպա տա կը 
սո վո րա բար իրա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը թաքց նելն է: Քա ղա քա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան տե սան կյու նից լուրջ խնդիր է պա տաս խա նատ վու թյան պատ վի րա կու մը, քա-
նի որ դրա «կրող նե րը» չեն կրում սե փա կան որո շում նե րի ողջ պա տաս խա նատ վու թյու նը: 
Նրանց հա մար խո շո րա գույն ռիս կը քվե չհա վա քելն ու ժա մա նա կից շուտ պաշ տո նից հե ռա-
նալն է: Ուս տիև, ստաց վում է, որ պա տաս խա նատ վու թյու նը պետք է կրի հար կա տուն: Սա է 
պատ ճա ռը, որ ազա տա կան տնտե սա գի տու թյունն առաջ է քա շում լրա ցուց չու թյան սկզբուն-
քը՝ հա վա տա ցած, որ որո շում ներն ըստ կա րել վույն պետք է ըն դուն վեն քա ղա քա ցի նե րի կող-
մից, քա նի որ նրանք են, որ կրե լու են հե տև անք նե րը:

Ազա տու թյունն ու պա տաս խա նատ վու թյունն ան բա ժան են: Սե փա կան քայ լե րի հա-
մար պա տաս խա նա տու լի նել կամ պա տաս խա նատ վու թյուն կրել կա րող են մի այն նրանք, 
ով քեր ազատ են որո շում կա յաց նե լու հար ցում: Ազա տա կա նու թյու նը ձգտում է ձև ա վո րել 
այն պի սի հա սա րա կու թյուն, որում մար դիկ կա րող են իրենց տե ղը որո շում ըն դու նել: Ուս տի, 
ազա տա կան հա սա րա կու թյու նում սկզբուն քա յին դեր ու նի ան հա տա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան պա հան ջը: Սո ցի ա լիս տա կան հա յե ցա կար գե րին հա կա ռակ՝ մի այն բա ցար ձակ անհ-
րա ժեշ տու թյան պա րա գա յում է նվա զա գույն պա տաս խա նատ վու թյու նը պատ վի րակ վում 
հա սա րա կու թյա նը կամ պե տու թյա նը:

Ինստիտուտներ
Պե տու թյուն-շու կա հա րա բե րու թյուն նե րը քննար կե լիս հնա րա վոր չէ շրջան ցել ինս տի-

տուտ նե րին վե րա բե րող հար ցադ րում նե րը: Այ լևս ան վի ճար կե լի է այն հան գա ման քը, որ 
տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է ինս տի ուտ նե րի կա-
յաց վա ծու թյու նից և հան րա յին կյան քում դրանց մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նից13:

Տնտե սա գի տու թյունն ասում է, որ հա ջո ղու թյու նը և բա րե կե ցու թյու նը կախ ված են ինս-
տի տուտ նե րի որա կից, այ սինքն՝ հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված խա ղի կա նոն նե րի որա կից 
- պայ մա նագ րե րի կա տա րում, իրա վուն քի գե րա կա յու թյուն մարդ-պե տու թյուն, կոր պո րա-
ցիա և մարդ հա րա բե րու թյուն նե րում: Սա կայն, եթե նախ կի նում այս եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
մա սին խո սում էին որ պես զար գաց ման «ճա նա պար հա յին քար տե զ», ապա վեր ջին տա րի-

13. Տե՛ս 
ա/Дуглас Норт /North D. Structure and Change in Economic History. N. Y.:W.W. Norton & Co, 1981:բ/ DaronAcemoglu(Author), 
James A. Robinson(Author) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and PovertyDeckle Edge, March 20, 2012: 
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նե րին մի աս նա կան խա ղի կա նոն նե րի մա սին քննար կում նե րը այլ ուղ ղու թյամբ են գնում: 
Ավե լի առաջ նա յին կամ պա կաս կա րև որ չէ այդ սահ ման ված նոր մե րի կա տա րու մը: Մեզ մոտ 
և մեր նմա նա տիպ երկր նե րում կան շատ օրենք ներ և կա նո նա կար գեր տար բեր բնա գա վառ-
նե րի կար գա վո րում նե րի վե րա բե րյալ, սա կայն ոչ բո լորն են կա տա րում դրանք: Կան մար դիկ, 
ով քեր ընդ հան րա պես կա րող են չեն թարկ վել օրենք նե րի պա հանջ նե րին, կան նաև մար դիկ, 
որոնք կա րող են մա սամբ հե տև ել դրանց: Օրենք նե րը շատ հա ճախ են փո փոխ վում, ոչ մի 
ընտ րու թյուն չի անց նում նույն օրենք նե րով, բիզ նե սի գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րը ան կան-
խա տե սե լի են, մաս նա վոր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը սահ մա նա փակ վում է բազ մա թիվ 
վե րա պա հում նե րով: Ներ կա յում այ լևս կաս կա ծի տակ չի դրվում ինս տի տուտ նե րի կա րև ո-
րու թյան և նշա նա կու թյան հար ցը, ավե լին, կա ար դեն ընդ հա նուր ձև ա վոր ված տե սա կետ 
ին չու ոչ բո լոր երկր ներն են փոր ձում լավ ինս տի տուտ ներ ստեղ ծել: Բանն այն է, որ իշ խող 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին ու էլի տա նե րին ձեռն տու է ոչ թե այն քա ղա քա կա նու թյու նը, որն 
աճ է ապա հո վում, օգուտ է բե րում, այլ այն քա ղա քա կա նու թյու նը, որը թույլ է տա լիս նրանց 
մնալ պահ պա նել իշ խա նու թյու նը, իսկ դա միշտ չէ, որ նույնն է:

Մեզ մոտ չեն եղել ան ձի և քա ղա քա ցու ինս տի տուտ ներ: Սրանք անըն դու նե լի և վտան գա-
վոր են եղել իշ խող քա ղա քա կան ու ժի հա մար, որը հան ձինս ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի տես նում էր 
մի այն հպա տակ նե րի: ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը մի այն հպա տակ ներ և հար կա տու ներ պետք է լի-
նե ին: Մեզ մոտ իրա վունքն եղել է ոչ թե ազա տա կան, այլ, ավե լի շուտ, ֆե ո դա լա կան: Փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ շատ երկր նե րի նման, Հա յաս տա նում էլ նման իրա վի ճա կը եր կար չէր կա րող 
շա րու նակ վել: Սո վո րա բար, աս տի ճա նա բար նման մո տե ցում նե րը բե րում են իշ խա նու թյան 
և ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի օտար ման: Սա բնո րոշ է ոչ մի այն ոչ ժո ղովր դա վա րա կան, 
ավ տո րի տար երկր նե րին: Պա տա հա կան չեն այ սօր շատ տնտե սա պես զար գա ցած, ար մա-
տա կան ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում տե ղի ու նե ցող զանգ վա ծա յին դժգո հու թյուն նե րը, 
որոնք առան ձին դեպ քե րում ծայ րա հեղ դրսև ո րում ներ են ու նե նում: Խնդիրն այն է, որ այդ 
երկր նե րում էլ տա րի նե րի ըն թաց քում իշ խա նու թյու նը կենտ րո նա ցել է առան ձին քա ղա քա-
կան կամ տնտե սա կան խմբե րի ձեռ քում, որն էլ աս տի ճա նա բար մարդ կանց հե ռաց նե լով իշ-
խա նու թյու նից՝ դար ձել էր մի այն իր հա մա խոհ նե րին սպա սար կող իշ խա նու թյուն:

Այս առու մով հե տաքր քիր և ու շադ րու թյան ար ժա նի դի տար կում է արել հան րա հայտ Ից-
հակ Ադ զի զե սը: Ռու սա կան pro.rbc.ru կայ քին վեր ջերս տված իր հար ցազ րույ ցում, անդ րա-
դառ նա լով դե մոկ րա տի ա յի ու ժին, այս պի սի մի բա ցա հայ տում է կա տա րել. «Պե տու թյու նը, 
նույ նիսկ զար գա ցած երկր նե րում, ու ժե ղա նում է, քա նի որ պե տու թյուն նե րի առ ջև ծա ռա ցած 
խնդիր նե րը դառ նում են ավե լի բարդ, խճճված և շփո թեց նող, հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր-
ված փո փո խու թյուն նե րի արա գաց մամբ: Այս խճճված քի քան դու մը, թվում է, ի զո րու է իրա-
կա նաց նել մի այն իշ խա նու թյու նը, և այդ պատ ճա ռով էլ նա ավե լի շատ իշ խա նու թյուն է վերց-
նում: Սա սպա նում է ժո ղովր դա վա րու թյու նը: 

...Ժո ղովր դա վա րու թյան մահ վան մեկ այլ պատ ճառ էլ այն է, որ կու սակ ցու թյուն նե րը չա-
փից ավել են տար ված իշ խա նու թյան պայ քա րով: Նրանք մե ղադ րում են մի մյանց կո ռուպ ցի-
ա յի մեջ, և սո վո րա կան քա ղա քա ցին դա դա րում է հաս կա նալ, թե ով է լա վը և ով է վա տը: Եվ 
իր մոտ ցան կու թյուն է առա ջա նում, որ իրեն ղե կա վա րի այս պես կոչ ված մի «հայ րի կ», որը 
կարգ ու կա նոն կհաս տա տի: Կենտ րո նա ցու մը բե րում է նոր ֆե ո դա լիզ մի ն»14: 

Ընդգ ծենք, որ ճշմար տու թյունն այն է, որ ոչ մի ինս տի տուտ կամ ինս տի տուտ ներ չեն կա-

14. Տես՝ Ицхак Адизес — РБК: «Если пресечь коррупцию, все перестанет работать», 
 https://pro.rbc.ru/news/5c9c9b819a79471ca9843366?from=column_11
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րող գո յա տև ել եր կար և գոր ծել հա նուն ժո ղովր դի առանց ժո ղովր դա կան լայն զանգ ված նե րի 
աջակ ցու թյան-լե գի տի մու թյան: Այ սօր օրա կար գում վե րը նշված հան գա մանք նե րից ել նե լով 
դրված է հե տև յալ հար ցը՝ ինչ պի սի՞ հա սա րա կու թյուն այ սօր ստեղ ծել, որ մար դիկ այն պար-
տադր ված չհա մա րեն: Ինչ պե՞ս ինս տի տուտ նե րին շունչ տալ և նրանց վե րա դարձ նել լե գի տի-
մու թյու նը: Սա վե րա բե րում է բո լոր այն հա սա րա կար գե րին կամ երկր նե րին, որոնց հա մար 
ազա տու թյու նը, ազատ խոս քի իրա վուն քը, մար դը, տնտե սա կան և քա ղա քա կան ազա տու-
թյուն նե րը առաջ նա յին են: Այ սօր վա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը որ դեգ րել է վե րը 
նշված սկզբունք նե րը և փոր ձում է դրանք իրա կա նու թյուն դարձ նել: Այդ գոր ծըն թա ցի հա-
ջո ղու թյու նը կախ ված կլի նի նրա նից, թե ինչ քա նով իշ խա նու թյու նը կկա րո ղա նա ՀՀ քա ղա-
քա ցի նե րին մաս նա կից դարձ նել երկ րի կա ռա վար մա նը, նրանց պա տաս խա նա տու դարձ նել 
և ան հա տա կան, և հա սա րա կա կան, և պե տա կան խնդիր նե րի որոշ ման ըն դուն ման և կա-
յաց ման գոր ծում: Այս խնդրի հետ կապ ված Ից հակ Ադ զի զե սը վե րը նշված հար ցազ րույ ցում 
անդ րա դառ նա լով ժո ղովր դա վա րու թյան ու ժին՝ մի այս պի սի օրի նակ է բե րում. «Բո լոր նախ-
կին գա ղու թա տի րա կան երկր նե րում, բո լոր ավ տո րի տար երկր նե րում կա րող եք ակա նա տես 
լի նել հե տև յալ պատ կե րին - հրա պա րա կա յին տա րածք նե րը՝ փո ղոց ներ, կան գառ ներ, սպոր-
տա յին տա րածք ներ, ահա վոր կեղ տոտ են, բայց ժո ղովր դա վա րա կա նում՝ դրանք մա քուր են: 
Մտեք ցան կա ցած շենք, և դուք կտես նեք, որ աս տի ճան նե րը կեղ տոտ են, պա տե րը ճա քե րով 
լի: Մտեք որևէ բնա կա րան՝ այն տեղ ամե ն ինչ մա քուր է և կո կիկ: Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված 
այդ ամե նը: Որով հե տև մար դիկ այդ պի սի երկր նե րում մտա ծում են հե տև յալ կերպ. «Սա իմն 
է, սա քոն ն է, և ամե նը, որ իմի և քո նի մի ջև է, ոչ մե կինն է, ու րեմն թող դրա մա սին հոգ տա նի 
պե տու թյու նը, մեզ հետ այն որևէ առն չու թյուն չու նի:

Այդ պի սի երկր նե րում ժո ղո վուրդն իրեն հա կադ րում է կա ռա վա րու թյա նը: Իսկ դե մոկ րա-
տա կան երկր նե րում նա այլ ձև ով է մտա ծում. Կա ռա վա րու թյու նը - դա մենք ենք, և ու րեմն 
բո լոր հան րա յին տա րածք նե րը մերն են, ու մենք բո լորս պա տաս խա նա տու ենք այդ տա րածք-
նե րի մաք րու թյան, պատ շաճ տես քի հա մա ր»15: Սա է իրա կան ազատ և պա տաս խա նա տու 
քա ղա քա ցի նե րի պահ ված քը, որը պետք է դառ նա առօ րյա կյան քի նորմ:

Անդ րա դառ նա լով այ սօր վա մար տահ րա վեր նե րին, որի առ ջև կանգ նած է ժա մա նա կա կից 
աշ խար հը և որը ինչ որ առու մով պատ ճառ է դար ձել մարդ կանց հա վա տի կորս տի, դրանք 
պա հանջ են առա ջաց րել աշ խար հի հա մար կեր տե լու «նոր պատ մու թյու ն»: Ինչ պես ար դյու-
նա բե րա կան հե ղա փո խու թյան շրջա նում նոր գա ղա փար ներ ի հայտ եկան քսա նե րորդ դա րի 
հա մար, այն պես էլ ըն թա ցիկ հե ղա փո խու թյու նը բի ո տեխ նո լո գի ա նե րում և ին ֆոր մա տի կա-
յում պա հան ջում է թարմ, նոր տես լա կան: Նրանք, ով քեր կա րող են դա առա ջար կել, իրենք 
էլ մարդ կանց, ով քեր կորց րել են հա վա տը «ազա տա կան պատ մու թյա ն» հան դեպ, կտան նոր 
նշա գիծ: Այս հան գա ման քը նաև հաշ վի առ նե լով և մեկ ան գամ ևս կա րև ո րե լով պե տու թյուն-
շու կա ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րի առ կա յու թյու նը՝ գտնում ենք, որ ստեղծ ված 
իրա վի ճա կում Հա յաս տա նի հա մար խիստ կա րև որ է փոքր, բայց ու ժեղ և ար դյու նա վետ պե-
տու թյուն ու նե նա լու տես լա կա նը: Սրա ըն կա լու մը և ըն դու նու մը պա հան ջում է նախ և առաջ 
պե տա կան ինս տի տուտ նե րի հա մա կար գա յին փո փո խու թյուն, ազատ շու կա յա կան տնտե-
սու թյան պա հանջ նե րի կա տա րում, նոր որա կի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տում՝ պե-
տու թյուն-քա ղա քա ցի, պե տու թյուն-շու կա հար թու թյու նում: Սա նաև նշա նա կում է պա տաս-
խա նատ վու թյան բարձր աս տի ճան հան րա յին, հա սա րա կա կան կյան քի խնդիր նե րի լուծ մա նը 
վե րա բե րող որո շում նե րի ըն դուն ման և իրա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում:

15. https://pro.rbc.ru/news/5c9c9b819a79471ca9843366 
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 Ваагн Хачатурян

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Аннотация: Дискусия об отношениях между рынком и государством 
кажется вечной. С одной стороны, может показаться, что об этой проблеме 
все сказано, но в действительности в новых ситуациях, в которых оказывается 
человечество, она становится более актуальной. Так называемая четвертая 
промышленная революция также меняет восприятие людей о роли, об отно-
шенииях государства или рынка. Сейчас, как никогда, необходимо вновь 
обратиться к отношениям между рынком и государством, которые всегда 
интересуют очень многих.

Ключевые слова: государство, рынок, институты, ответственность, 
пове дение.

Vahagn Khachaturyan

THE STATE AND MARKET: THE NEW CHALLENGES

Abstract:The state and market relationships seem to be eternal. On the one 
hand, it may seem that everything is said about this problem, but in reality, in the 
new situations in which humanity has appeared, it has become more relevant. The 
so-called fourth industrial revolution also changes people՝s perceptions about the 
state and markets relations. Now, more than ever, there is an importance to re-refer 
to the state and market relations that interest almost everyone at all times.

Keywords: state, market, institutions, responsibility, behavior.
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Հա մա ռո տա գիր. Ամե նա տար բեր խնդիր նե րը, որոնք առա ջա նում են 
հա սա րա կա կան ու տնտե սա կան հա մա կար գե րում, բա վա րար լու ծում ներ չեն 
ստա նում հիմ նա կա նում ինս տի տու ցի ո նալ ռե ֆորմ նե րի ան բա վա րար գոր-
ծարկ ման պատ ճա ռով: Ան ցու մա յին (տրան զի տիվ) տնտե սու թյուն նե րում հա-
ճա խա կի են դար ձել տնտես վա րող սու բյեկտ նե րի և մարդ կանց վար քագ ծա յին 
շե ղում նե րը (անո մա լի ա նե րը), որոնք առա ջադ րում են ոչ մի այն ճշգրիտ ախ-
տո րոշ ման, այ լև լու ծում ներ «չաշ խա տո ղ» ինս տի տուտ նե րի փոխլ րաց ման 
առու մով: Աշ խա տան քում` որ պես օպե րա ցի ոն հաս կա ցու թյուն, գոր ծառ նում 
է ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ եզ րը: Ինս տի-
տուտ նե րի ֆունկ ցի ա նե րի խա թար ման (դիս ֆունկ ցի ա յի) պա րա գա յում ներ-
կա ռուց ված ինս տի տուտ նե րը դառ նում են յու րօ րի նակ փո խա րի նիչ ներ: Առան-
ձին քննարկ ման առար կա են դառ նում «ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ա», 
«պե տու թյան զավ թու մ» և ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս-
տի տուտ նե րը: Ցույց է տրված, որ այդ հաս կա ցու թյուն նե րի մի ջև գո յու թյուն 
ու նեն կա պեր: Սո ցի ո մետ րիկ տվյալ նե րի էմ պի րիկ վեր լու ծու թյան մի ջո ցով 
բա ցա հայտ վել են այդ կա պե րը: Կի րառ ված մե թո դա բա նու թյու նը թույլ է տվել 
բա ցա հայ տել այն երկր նե րը, որ տեղ վե րը նշված երև ույթ նե րի առ կա յու թյան 
հա վա նա կա նու թյու նը բարձր է:

Հոդ վա ծում քննարկ վել է նաև ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս-
տիկ ինս տի տուտ նե րի վե րաց ման հնա րա վոր ու ղի նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ինս տի տուտ ներ, ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցիա, պե-
տու թյան զավ թում, ներկ րա ռուց ված ինս տի տուտ ներ, օպոր տու նիս տիկ վարք:

Նե րա ծու թյուն: Խո սե լով ոչ ֆոր մալ սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րի մա սին՝ սո վո րա-
բար հաս կա նում են մարդ կանց այս կամ այն հան րույ թին բնո րոշ ար ժեք ներ և սո վո րույթ-
ներ: Մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան մեջ ար դյու նա վե տու թյան ձգտու մը առաջ է բե րում մաս-
նա գի տա ցում, ինչն էլ իր հեր թին բե րում է գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի փո խա նակ ման և 
այդ փո խա նա կու մը կար գա վո րող ինս տի տուտ նե րի՝ շու կա նե րի անհ րա ժեշ տու թյան: Նո բե-
լյան մրցա նա կի դափ նե կիր Դագ լաս Նոր թը Ինս տի տուտ նե րը բնու թագ րում է որ պես «հա-
սա րա կու թյու նում խա ղի կա նոն նե ր» կամ «մարդ կանց կող մից հնար ված՝ իրենց իսկ փոխ-
գոր ծու նե ու թյու նը ձև ա վո րող սահ մա նա փա կում նե ր»: Բնա կա նա բար, հա սա րա կու թյու նը 
սահ մա նա փա կում ներ մտցնում է մի այն այն ժա մա նակ, երբ դրան ցով ձև ա վոր ված փոխ-
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գոր ծու նե ու թյու նը կլի նի ավե լի օգ տա վետ: Ար դյուն քում գո յա տև ում են մի այն ար դյու նա վետ 
ինս տի տուտ նե րը: Քա նի որ ինս տի տուտ նե րը ոչ թե փո խա րի նում են մարդ կա յին որո շա կի 
փոխ հա րա բե րու թյա նը, այլ կար գա վո րում կամ ձև ա վո րում են այն, ապա դրանց ար դյու նա-
վե տու թյու նը, իր հեր թին, պետք է պայ մա նա վոր վի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խթա նու մով: 
Հա սա րա կու թյու նը, սա կայն, ավե լի բարդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է [Վ. 
Գաբ րի ե լյան, Հ. Սարգ սյան, 2009]: 

Տնտե սա կան գոր ծա կա լի օպոր տու նիզ մը [O.Williamson, 1985] սահ ման վում է որ պես 
իր շա հին հե տա մուտ երև ույթ, որն իրա գործ վում է ամեն գնով, չխոր շե լով խա բե ու թյու նից, 
խար դա վան նե րից, հան րա յին կյան քին խորթ ու անըն դու նե լի այլ բար քե րից, որոնք ու նե նում 
են ex ante և ex post դրսև ո րում ներ: 

Հոդ վա ծում կներդ նենք ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ-
ներ հաս կա ցու թյու նը, որոնք առա ջա նում են ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րի ներ սում՝ հա ճախ 
գործ նա կա նում փո խա րի նե լով դրանց:

Սո ցի ո լո գի ա յի և տնտե սա գի տու թյան մեջ գո յու թյուն ու նի ինս տի տուտ նե րի ֆունկ ցի-
ա յի խա թա րում (դիս ֆունկ ցիա) հաս կա ցու թյու նը: Յու րա քան չյուր ֆոր մալ ինս տի տուտ ու-
նի գրա վոր փաս տաթղ թե րով իրեն վե րա պահ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի որո շա կի հա մա խումբ: 
Սա կայն լի նում են դեպ քեր, երբ ֆոր մալ ինս տի տու տը ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն 
դա դա րում է կա տա րել իր գոր ծա ռույթ նե րը [Silvestrov, 2015]: Եր բեմն դիս ֆունկ ցի ան բնո րո-
շում են որ պես մի իրա վի ճակ, երբ ինս տի տու տը սկսում է վնա սել հա սա րա կու թյա նը [Zeld-
ner, 2013]: Հա ճախ ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ան կա պում են հա սա րա կու թյան ներ սում 
տնտե սա կան և սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման հետ, երբ որոշ ինս տի տուտ ներ 
չեն հասց նում հար մար վել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դի նա միկ զար գաց մա նը 
[Krisnawati et al. 2014]: Նման իրա վի ճակ նե րում ինս տի տուտ նե րը կամ պետք է փո խեն կա-
ռա վար ման գո յու թյուն ու նե ցող մե թոդ նե րը, կամ ընտ րեն ինս տի տու տի կազ մա կերպ ման 
նոր հա մար ժեք մե խա նիզմ ներ: Դիս ֆունկ ցի ան առա ջա նում է այն դեպ քե րում, երբ կա ռա-
վար ման մե խա նիզմ նե րի փո փոխ ման գոր ծըն թա ցը բա վա րար դի նա միկ և ադեկ վատ չէ:

Հա մար վում է, որ ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ան կո ռուպ ցի ա յի առ կա յու թյան կա րև-
ո րա գույն պատ ճառ նե րից մեկն է: Այն ոչ թե ինս տի տու տի ներ սում նպա տա կա ուղղ ված գոր-
ծու նե ու թյան հե տև անք է, այլ, որոշ առու մով՝ ինս տի տու տի ոչ ադեկ վատ էվո լյու ցի ա յի: Այն 
երև ույ թը, որը մենք բնո րո շում ենք որ պես ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ 
ինս տի տուտ ներ, ինս տի տու տի ներ սում ձև ա վոր վող մտած ված մար տա վա րու թյան հե տև-
անք է: 

Տնտե սա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նի նաև «պե տու թյան զավ թու մ» 
հաս կա ցու թյու նը: Այն առա ջին ան գամ շրջա նա ռու թյան մեջ է դրվել Հա մաշ խար հա յին բան կի 
փոր ձա գետ նե րի կող մից, որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է նրան, որ «առա վե լու թյուն ներ 
ստա նա լու նպա տա կով ան հատ նե րի, խմբե րի կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նը ինչ պես պե տա կան, այն պես էլ մաս նա վոր ոլոր տում ուղղ վում են օրենք նե րի, որո շում-
նե րի, հրա մա նագ րե րի ըն դուն ման վրա ազ դե լուն՝ անձ նա կան օգու տի ակն կա լի քո վ» [World 
Bank]: Ավե լի ուշ Աճե մօղ լուն և Ռո բին սո նը [Achemoglu and Robinson] ներդ րե ցին «զավթ ված 
ժո ղովր դա վա րու թյու ն» հաս կա ցու թյու նը, որը կա րե լի է ներ կա յաց նել որ պես մի իրա վի ճակ, 
երբ «պե տու թյան զավ թու մը» տե ղի է ու նե նում ֆոր մալ ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե-
րի գո յու թյան և «հա ջո ղ» աշ խա տան քի պայ ման նե րում: Բո լոր այս դեպ քե րում են թադր վում է 
ինս տի տուտ նե րի «կողմ նա կի» զավ թում որո շա կի խմբե րի կող մից, որոնց սո վո րա բար կո չում 
են օլի գարխ ներ: Մեր նկա րագ րած ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի-
տուտ նե րի պա րա գա յում, ինչ պես ար դեն նշվեց, ար տա քին ազ դե ցու թյու նը բա ցա կա յում է: 
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Այ դու հան դերձ, նշված բո լոր երեք հաս կա ցու թյուն նե րը՝ «ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ա», 
«պե տու թյան զավ թու մ» և «ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ-
նե ր», սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են: 

Հա ջոր դիվ հոդ վա ծում կնկա րագր վեն ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ 
ինս տի տուտ նե րը և դրանց կա պը վե րը հի շա տակ ված երև ույթ նե րի հետ:

Երև ույ թի նկա րագ րու թյուն: Ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս-
տի տուտ նե րը մարդ կանց կազ մա կերպ ված խմբեր են ինս տի տու տի ներ սում, որոնք հա մա-
տեղ օգուտ (շահ) ստա նա լունպա տա կով ստեղ ծում են ինս տի տուտ նե րի ֆոր մալ կա նոն նե րի 
վրա մա կա բու ծող չգրված կա նոն ներ, որոշ դե րեր, դրա մա կան և տե ղե կատ վա կան հոս քեր: 
Ընդ որում, «օգու տը» ոչ միշտ կա րող է ու նե նալ դրա մա կան ար տա հայ տու թյուն: Այդ ինս-
տի տուտ նե րը կա րող են ստեղ ծել մի այն մար դիկ, որոնք ան մի ջա կա նո րեն ներգ րավ ված են 
ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նե ու թյան մեջ: 

Ցան կա ցած ֆոր մալ ինս տի տուտ ու նի որո շա կի նպա տակ: Սո վո րա բար այդ նպա տա-
կը ձև ա կերպ վում է ինս տի տու տի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող փաս տաթղ թում: Յու-
րա քան չյուր մար դու բնո րոշ է օգուտ ստա նա լու ցան կու թյու նը: Սո վո րա կան պայ ման նե-
րում ինս տի տու տի ներ քին ըն թա ցա կար գե րը կար գա վո րում են ինս տի տու տի ան դամ նե րի 
օգուտ ստա նա լու գոր ծըն թա ցը: Որոշ պայ ման նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում ի հայտ է 
գա լիս աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րով չնա խա տես ված լրա ցու ցիչ օգուտ ստա նա լու 
հնա րավո րու թյուն: Այդ հնա րա վո րու թյուն նե րի հա մա կարգ ման և ինս տի տու տաց ման գոր-
ծըն թացն էլ հան գեց նում է ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե-
րի առա ջաց մա նը: Դրանց ստեղծ ման հա մար պա հանջ վում է որո շա կի նա խա ձեռ նու թյուն 
և «ձեռ նե րե ցու թյու ն»: Եվ, ընդ հան րա պես, ինչ պես բո լոր ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րը, այս 
ինս տի տուտ նե րի ստեղ ծումն էլ բա վա կան տար բե րակ ված է ըստ երկր նե րի և հա մայնք նե րի 
և մե ծա պես կախ ված է այս կամ այն հա սա րա կու թյու նում ըն դուն ված վար քագ ծա յին նա-
խադ րյալ նե րից: Ար դյուն քում, ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ-
նե րը կա րող են լի նել շատ տար բեր և ու նե նալ տար բեր դրսև ո րում ներ: Առանձ նաց նենք այդ 
ինս տի տուտ նե րի հիմ նա կան բնու թագ րիչ նե րը.

►Ֆոր մալ ինս տի տու տի նպա տա կադր ման փո փո խու թյուն: Ձև ա կան հայ տա րար ված 
նպա տա կը կորս վում է՝ վե րած վե լով գոր ծա ռույ թի:

►Գո յու թյուն չու նե ցող կո որ դի նաց վող շու կա յի ստեղ ծում (օրի նակ՝ բուժ հաս տա տու-
թյու նը բո լոր այ ցե լու նե րին տա լիս է «հի վանդ է» նախ նա կան ախ տո րո շում, ին չից բխում է 
ախ տո րոշ ման հե տա գա թան կար ժեք գոր ծըն թա ցը): Գո յու թյուն ու նի նաև մի ջինս տի տու ցի ո-
նալ կեղծ շու կա նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյուն (օրի նակ՝ բուժ հաստա տու թյուն նե րը շու-
կա են ստեղ ծում ոչ մի այն իրենց, այ լև հա մա գոր ծակ ցող հաս տա տու թյուն նե րի (ախ տո րոշ-
ման կենտ րոն նե րի, դե ղատ նե րի) հա մար՝ հե տա գա փո խա դարձ հաշ վար կի կա տար մամբ):

►Ֆի նան սա կան հոս քե րի և/կամ «օգու տի» հոս քե րի ստեղ ծում, քա նի որ փո խա դարձ 
հաշ վար կը ոչ միշտ է ու նե նում դրա մա կան կամ այլ նյու թա կան ար տա հայ տու թյուն, այլ հա-
ճախ դրսև որ վում է ոչ նյու թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, ազ դե ցու թյան և օգուտ նե րի փո խա-
նակ ման ձև ով: Գրա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նի նմա նա տիպ, այս պես կոչ ված, «փա փուկ 
դո լար նե ր» (soft dollars) հաս կա ցու թյու նը: Ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տը 
ապա հո վում է այդ պի սի ոչ նյու թա կան ար ժեք նե րի հա մա պա տաս խան գնա հա տա կա նը, յու-
րա քան չյուր գոր ծար քի (տրան սակ ցի ա յի) հա մա պա տաս խան գի նը և «ազ նի վ» փո խա նա կում 
երաշ խա վո րող պայ ման ներ:

►Տե ղե կատ վա կան հոս քե րի ստեղ ծում: Նախ և առաջ խոս քը վե րա բե րում է «շու կա յի» 
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մա սին տե ղե կու թյա նը և մե թո դա կան ցու ցում նե րի օգ նու թյամբ դրա ընդ լայն ման հնա րա-
վո րու թյուն նե րին, առ այն, թե ինչ պես ստեղ ծել շու կա ներ և կա ռա վա րել պա հան ջար կը՝ կի-
րա ռե լով ֆոր մալ ինս տի տու տի կա նոն նե րը, որում ներ կա ռուց ված է օպոր տու նիս տա կան ոչ 
ֆոր մալ ինս տի տու տը, ինչ պես նաև, նոր «հա ճա խորդ նե րի» վե րա բե րյալ տե ղե կու թյա նը՝ ըստ 
մի շա հա ռո ւից մյու սին ու ղեկց ման շղթա յի, և օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի տու տի 
բո լոր մաս նա կից նե րի կող մից իրենց պար տա կա նու թյուն նե րը «բա րեխղ ճո րե ն» կա տա րե լու 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյա նը:

►Ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րի ներ սում չգրված կա նոն նե րի և պա տիժ նե րի ժո ղո վա ծո-
ւի ստեղ ծում: Խախ տում նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյան ան ցու մը նրանց, ով քեր իրա վա սու 
են պա տիժ նշա նա կել և այն ի կա տար ածել: Ընդ որում, ին չը շատ կա րև որ է, պա տիժ ներն 
առա վել հա ճախ լի նում են ֆոր մալ ինս տի տու տի զի նա նո ցից: Նույն կերպ է նաև խրա խու-
սանք նե րի պա րա գա յում: «Ար ժա նիք նե րի» վե րա բե րյալ տե ղե կու թյու նը փո խանց վում է 
նրանց, ով քեր իրա վա սու են խրա խուս ման հա մար: Այս դեպ քում ևս, չնա յած ավե լի հազ վա-
դեպ, կա րող է օգ տա գործ վել ֆոր մալ ինս տի տու տի խրա խու սանք նե րի զի նա նո ցը (օրի նակ՝ 
մաս նա գի տա կան առաջ խա ղա ցում): Այս դեպ քում, սա կայն, տվյալ գոր ծի քա կազ մին դի մում 
են ավե լի հազ վա դեպ, քա նի որ խրա խուս ման հա մար առա վել հա ճախ օգ տա գործ վում է 
օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի տու տի ներ սում ստեղծ ված «ավե լաց ված ար ժե քը»: 
Որոշ ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ ներ կի րա ռում են տե ղե կատ վու թյան հա-
վաս տի ու թյան ստուգ ման և հոս քե րի հսկման մե խա նիզմ:

►Աշ խա տան քի ար տո նագ րե րի վա ճառք: Ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու-
տի շրջա նակ նե րում կա րող են տրվել աշ խա տան քի «թույլտ վու թյուն նե ր»: Օրի նակ՝ բժիշ կը 
բուժ հաս տա տու թյու նում աշ խա տե լու հնա րա վո րու թյուն է ստա նում որո շա կի «վար ձավ ճա-
րի» դի մաց: 

►Ինս տի տու տի մաս նա կից նե րի դե րե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նում: Ոչ 
ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տի շրջա նակ նե րում հիմ նա կա նում առ կա է դե րե րի, 
իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հստակ տար բե րա կում: Ընդ որում, դե րե րը կո-
ռե լաց ված են ֆոր մալ ինս տի տու տի դե րե րի հետ: Սո վո րա բար օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր-
մալ ինս տի տու տի ղե կա վա րումն իրա կա նաց վում է մի մար դու կամ մարդ կանց խմբի կող մից, 
որոնք ֆոր մալ ինս տի տու տում զբա ղեց նում են ղե կա վար պաշ տոն: Ոչ ֆոր մալ ինս տի տու տի 
ներ սում կա րե լի է առանձ նաց նել հե տև յալ մաս նա գի տա ցում նե րը.

ա. Ղե կա վար ներ, որոնք իրա կա նաց նում են գոր ծըն թաց նե րի ան մի ջա կան կա ռա վա րում,
բ. Գա ղա փա րա կիր ներ, որոնք ստեղ ծում են փո փոխ վող իրա վի ճակ նե րին, մաս նա վո րա-

պես, ֆոր մալ ինս տի տու տի կա նոն նե րի փո փո խու թյուն նե րին հար մար վե լու սխե մա ներ: Հա-
ճախ գա ղա փարա կիրն ու ղե կա վա րը մեկ տեղ ված են մեկ ան ձի մեջ: Այս տեղ հարկ է նկա տել, 
որ ի տար բե րու թյուն «պե տու թյան զավթ մա ն» իրա վի ճա կի, երբ առաջ նա յին խնդիր է դառ-
նում օլի գար խիկ մի ջա վայ րի հա մար բա րեն պաստ նոր օրենսդ րա կան ակ տե րի ըն դուն ման 
լոբ բին գը, այս դեպ քում բա րեն պաստ ֆոր մալ կա նոն նե րի ստեղ ծու մը առաջ նա յին խնդիր չէ, 
քա նի որ օպոր տու նիս տա կան սխե մա նե րի ստեղծ ման հա մար կա րող են օգ տա գործ վել ցան-
կա ցած կա նոն ներ: Ավե լին, օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի տու տը շա հագրգռ ված է 
կա նոն նե րի հա ճա խա կի փո փոխ մամբ (ընդ որում, այն քան էլ կա րև որ չէ՝ որոնց), քա նի որ այն 
կա րող է հար մար վել դրանց շատ ավե լի արագ, քան «պո տեն ցի ալ այ ցե լու նե րը», ին չը կա րող 
է հան գեց նել «ավե լաց ված ար ժե քի» մե ծաց ման: Ինս տի տու տի ներ քին կա նոն նե րի փո փոխ-
ման հա ճա խա կա նու թյու նը կա րող է լի նել ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տի գո-
յու թյան անուղ ղա կի ցու ցիչ:

գ. Շու կա ներ ստեղ ծող ներ: Նրանք ինս տի տու տի ան դամ ներ են, որոնք մաս նա գի տա-
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ցած են «հի վանդ է» ախ տո րո շում տա լու մեջ՝ ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տի 
ներ սում գոր ծող մե թո դա բա նու թյան հա մա ձայն, և օժտ ված են այ ցե լու նե րին դրա նում «հա-
մո զե լո ւ» հմտու թյուն նե րով:

Հարկ է նկա տել, որ այս տեղ օգ տա գոր ծում ենք ախ տո րո շու մը՝ «հի վանդ է» եզ րույ թը 
բա վա կան լայն իմաս տով՝ նկա տի չու նե նա լով մի այն բուժ հաս տա տու թյուն նե րին: Նկա տի ու-
նենք, օրի նակ.

I. պաշ տո նյա յի, որը հա մո զում է դի մո ղին, որ իր ծրա գի րը չի կա րող ֆի նան սա վոր վել,
II. դա սա խո սի, որն ու սա նո ղին ան բա վա րար գնա հա տա կան է նշա նա կում,
III. պաշ տո նյա յի, որը տա լիս է վի զա ներ, թույլտ վու թյուն ներ, հա վաս տագ րեր, ար տո-

նագ րեր և այլն:
Այս ցան կը կա րե լի է եր կար շա րու նա կել: Ակն հայտ է, որ օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ 

ինս տի տուտ նե րը կա րող են ի հայտ գալ ամե նա տար բեր իրա վի ճակ նե րում, ընդ որում, պահ-
պա նե լով ընդ հա նուր գծե րը և գոր ծե լու տրա մա բա նու թյու նը:

դ. Տե ղե կատ վու թյուն փո խան ցող ներ: Ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տի 
մաս նա կից նե րի մի ջև տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կումն ու տա րա ծու մը շատ կա րև որ են: 
Ղե կա վա րու թյու նը պետք է իմա նա շու կա ստեղ ծող նե րի և ան մի ջա կան «օգու տ» ստա ցող-
նե րի վար քագ ծի մա սին, որ պես զի հե տա գա յում հնա րա վո րու թյուն ու նե նա «ազն վո րե ն» բաշ-
խե լու«օգուտ նե րը» և պատ ժե լու նրանց, ով քեր փոր ձում են աշ խա տել ան բա րեխղ ճո րեն կամ, 
ին չը շատ ավե լի կա րև որ է, փոր ձում են ստա նալ նույն «օգուտ նե րը» օպոր տու նիս տա կան 
ոչ ֆոր մալ ինս տի տու տի շրջա նակ նե րից դուրս: Յու րա քան չյուր այդ պի սի ինս տի տուտ մշա-
կում է «չսանկ ցա վոր վա ծ» մուտ քից պաշտ պան վե լու մե խա նիզմ ներ: Գրե թե բո լոր ոչ ֆոր մալ 
օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ ներն ու նեն իրա զե կող նե րի ան կախ հա մա կարգ: Եվ այս 
դեպ քում կա րող են օգ տա գործ վել ֆոր մալ ինս տի տու տի տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման 
հա մա կար գե րը, որում ներ կա ռուց ված է ոչ ֆոր մալ ինս տի տու տը: Տե ղե կատ վու թյան տա-
րած ման այս ու ղին առա վել հա ճախ օգ տա գործ վում է տե ղե կատ վու թյու նը գա ղա փա րա կիր-
նե րից «շու կա ստեղ ծող նե րի ն» փո խան ցե լու հա մար:

ե. Սպա սար կող անձ նա կազմ: Հա ճախ ֆոր մալ ինս տի տու տի սպա սար կող անձ նա-
կազմն (վա րորդ ներ, փոս տա տար ներ, քար տու ղար ներ և այլն) ամ բողջ ծա վա լով օգ տա գործ-
վում է ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տի կա րիք նե րի հա մար:

Ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տի որոշ մաս նա կից ներ կա րող են մաս նակ-
ցել դրա գոր ծու նե ու թյա նը մի ան գա մայն չգի տակց ված: Ավե լին՝ առան ձին ինս տի տուտ նե րը 
կա րող են լի նել այն քան «ոչ ֆոր մա լ» և այն քան սեր տա ճած ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րին, որ 
դրանց մաս նա կից նե րը կա րող են չպատ կե րաց նել, որ իրենց մի ջև առ կա փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րը հնա րա վոր է մեկ նա բան վեն վե րը նկա րագր ված երան գա վոր մամբ: Դա հատ կա-
պես վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ օգու տի և ազ դե ցու թյան փո խա նա կու մը չի նյու թա-
կա նաց վում և չի ստա նում հստակ չա փե լի դրա մա կան ար տա հայ տու թյուն: 

Ինչ պես ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ա յի պա րա գա յում, ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ 
օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տի գո յու թյան հե տև անք նե րից մե կը ֆոր մալ ինս տի տու տի 
անձ նա վո րումն է, երբ կա նոն նե րը և ֆոր մալ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը փո խա րին վում են 
որո շում նե րով, իսկ եր բեմն նաև՝ առան ձին ան ձանց քմա հա ճույք նե րով: Սա կայն ոչ բո լոր ոչ 
ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ ներն են հակ ված անձ նա վոր ման: Ավե լին՝ անձ նա-
վոր ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե րի դեմ պայ քա րը շատ ավե լի հեշտ 
է, քա նի որ ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տը մարմ նա վո րող ան ձանց հե ռա ցու-
մը կա րող է լու ծել խնդի րը: Մինչ դեռ այն դեպ քե րում, երբ ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան 
ինս տի տու տը գոր ծում է որո շա կի կա նոն նե րի հի ման վրա, դրա դեմ պայ քա րը կա րող է շատ 
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Ան կախ 
տե ղե կատ վ�  թյ� ն

Մե թո դա բա ն�  թյան Ղե կա վա ր� մ Մշտա դի տար կ� մ

 

Պատ ժի 
և խրա խ� ս ման 

հա մա կարգ

Ֆոր մալ ինս տի տ�  տի 
հետ ներ դաշ նա կե ց� մ

Շ�  կա նե րի 
ստեղ ծ� մ

Օգ�  տի ստա ց� մ և 
փո խա նա կ� մ

Նկար 1. Ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տի գոր ծե լու մո տա վոր սխե մա

դժվար լի նել: Կար ծում ենք, որ ան ցու մա յին տնտե սու թյամբ երկր նե րում այս պես կոչ ված 
հա մա կար գա յին կո ռուպ ցի ա յի գո յու թյան գլխա վոր պատ ճառ են հան դի սա նում հենց նման 
իրա վի ճակ նե րը, երբ ղե կա վար կա ռույց նե րում ան ձանց բազ մա թիվ փո փո խու թյուն նե րը 
գործ նա կա նում չեն փո խում իրա վի ճա կը:

Ստո րև ներ կա յաց ված նկա րում բեր ված է ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա-
կան ինս տի տու տի ղե կա վար ման մո տա վոր սխե ման: 

Ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե րում կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի բնո-
րոշ գի ծը իրա վա սու թյուն նե րի պատ վի րակ ման ցածր մա կար դակն է: Գրե թե բո լոր գոր ծըն-
թաց ներն ամ փոփ ված են ղե կա վա րու թյան ձեռ քում:

Մակ րոտն տե սա կան հե տև անք ներ: Ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան 
ինս տի տուտ նե րի գո յու թյունն այս կամ այն չա փով բնո րոշ է շատ երկր նե րի: Կա րե լի է առանձ-
նաց նել այդ պի սի ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րի առա ջաց ման մի քա նի հիմ նա կան պատ ճառ-
ներ:

1. Տվյալ հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված վար քագ ծա յին նա խադ րյալ նե րը կա րև որ 
են ընդ հա նուր ինս տի տու ցի ո նալ զար գաց ման հա մար [Г. Саргсян, Р. Геворгян, 2019]: Ընդգ-
ծենք, որ վար քագ ծա յին նա խադ րյալ նե րը կա րև որ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն ոչ մի այն ներ-
կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րի ձև ա վոր ման գոր ծում, այ լև, թե ինչ պես են դրանք 
փո փոխ վում ըստ երկ րի:

2. Թույլ ֆոր մալ ինս տի տուտ ներ: Որ քան թույլ և չկշռա դատ ված են զսպում նե րի և հա-
կակ շիռ նե րի, ինչ պես նաև ըն դուն ված նոր մե րի կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան 
հա մա կար գե րը, այն քան բարձր է ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի-
տուտ նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյու նը:

3. Այս հի պո թե զը կա րող է թվալ անս պա սե լի, բայց այն երկր նե րում, որոն ցում բարձր է 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հակ վա ծու թյու նը, նույն քան բարձր է ներ-
կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ ներ ստա նա լու հա վա նա կա նու թյու նը, քա նի 
որ դրանց ստեղծ ման հա մար պա հանջ վում է որո շա կի նա խա ձեռ նու թյուն և ռիս կի հա կում:

4. Ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե րի առա ջաց ման պատ ճառ կա-
րող են լի նել նաև ար տա քին գոր ծոն նե րը՝ հե ղա փո խու թյուն, պա տե րազմ և այլն:

Շատ վտան գա վոր կա րող է լի նել ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե րի 
հակ վա ծու թյու նը փոխ գոր ծակց ման և՛ հո րի զո նա կան, և՛ աս տի ճա նա կար գա յին (հի ե րար-
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խիկ) կա պեր ստեղ ծե լուն, ին չը թույլ կտա նրանց մե ծաց նել այ ցե լու նե րի բա զան «խաչ վող 
վա ճառ քի» և փոխ կա պակց ված ու շա րու նա կա կան «շու կա նե րի» ստեղծ ման օգ նու թյամբ: 
Օրի նակ, երբ ար տո նագ րի ստաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է ձև ա կեր պել որոշ փաս տաթղ թեր 
մեկ այլ հաս տա տու թյու նում:

Առա վել հա ճախ ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե րը գոր-
ծում են՝ ընդ հան րա պես չխախ տե լով օրենք ներ և չկրե լով որևէ քրե ա կան տարր: Ֆոր մալ ինս-
տի տու տի կա նոն նե րին հար մար վե լու կա րո ղու թյու նը օրեն քի տե սան կյու նից նրանց գործ-
նա կա նում դարձ նում է ան խո ցե լի: Բա ցի այդ, ինչ պես ար դեն նշվեց, դրա մա կան հոս քե րի 
փո խա նա կու մը փո խա րին վում է օգուտ նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի փո խա նակ մամբ: Շատ 
հա ճախ առ կա է մի երև ույթ, որը կա րե լի է կո չել որ պես «ոչ պետ քա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րի ստաց ման պար տադ րան ք»: Ընդ որում, «ծա ռա յու թյուն նե րը» մի ան գա մայն օրի նա կան 
են: Օրի նակ, երբ ախ տո րոշ ման հա մար ոչ անհ րա ժեշտ ստու գում ներ է անց նում լրիվ առողջ 
մե կը, մար դը կազ մում է թան կար ժեք բիզ նես ծրա գիր, որ պես զի ստա նա ֆի նան սա վո րում 
մի խորհր դատ վա կան ըն կե րու թյու նում, որը կապ ված է ֆի նան սա վոր ման թույլտ վու թյուն 
տվող պաշ տո նյա յի հետ, կամ ու սա նո ղը վճար վող կար ճա ժամ կետ թրեյ նինգ պետք է անց նի 
մի ըն կե րու թյու նում, որը կապ ված է դա սա խո սի հետ, ում մոտ նա ան բա վա րար գնա հա տա-
կան է ստա ցել: Այս ցու ցա կը կա րե լի է եր կար շա րու նա կել: Բո լոր այս դեպ քե րում ավե լա նում 
է օրի նա կան ավե լաց ված ար ժեք, որն, ըստ էու թյան, վնա սա բեր է ընդ հա նուր տնտե սու թյան 
հա մար: «Տնտե սա կան աճը» նման իրա վի ճակ նե րում չի ապա հո վում զար գա ցում:

Փաս տո րեն, նկա րագր վեց մի իրա վի ճակ, երբ ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ինս-
տի տուտ նե րը կա րող են գոր ծել օրի նա կան հի մունք նե րով՝ չխախ տե լով որևէ ֆոր մալ կա նոն: 
Մի և նույն ժա մա նակ առ կա են բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներ, քա նի որ այդ ոչ ֆոր մալ 
ինս տի տուտ ներն ըստ էու թյան կո ռուպ ցի ա յի օջախ ներ են, իսկ եր բեմն էլ հա մա գոր ծակ ցում 
են մի ան գա մայն բա ցա հայտ քրե ա կան խմբա վո րում նե րի հետ: Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ 
նկա տի ու նենք այն պի սի իրա վի ճակ ներ, երբ ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տու տը 
նման հա մա գոր ծակ ցու թյան նա խա ձեռ նող է, ինչն էլ տար բե րում է այս իրա վի ճա կը «պե տու-
թան զավ թու մ» երև ույ թից:

Ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե րով ֆոր մալ ինս տի-
տուտ նե րը կա րող են «զավթ վե լ» շատ ավե լի հեշտ, ավե լին՝ գո յու թյուն ու նեն նաև սխե մա-
ներ, երբ ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտն ինքն է առա ջար կում «զավ թե լ» իրեն:

Փոր ձա ռա կան հե տա զո տու թյուն ներ: Հի շա տակ ված բո լոր երեք երև ույթ նե րը՝ «պե-
տու թյան զավ թու մը», «ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ա ն» և «ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ 
օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե րը», փոխ կա պակց ված են և պետք է հան գեց նեն մի և-
նույն հե տև ան քին, այն է՝ երկ րի բնակ չու թյան կող մից անվս տա հու թյան: Մի և նույն ժա մա նակ 
ինս տի տուտ նե րի նկատ մամբ անվս տա հու թյան մա կար դա կը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի-
նել վե րը հի շա տակ ված երև ույթ նե րի հետ որևէ կապ չու նե ցող բազ մա թիվ այլ գոր ծոն նե րով: 
Այդ պատ ճա ռով այդ երև ույթ նե րի գո յու թյան փաս տի (օպե րա ցի ո նալ) փոր ձա ռա կան սահ-
մա նու մը բա վա կան դժվար է:

Գո յու թյուն ու նեն տվյալ նե րի մի քա նի շտե մա րան ներ, որոն ցում ու սում նա սիր վում է 
ինս տի տուտ նե րի հան դեպ բնակ չու թյան վստա հու թյան մա կար դա կը: Դրան ցից առա վել լայն 
և ամ բող ջա կան է WorldValueIndicators տվյալ նե րի շտե մա րա նը: 

Հոդ վա ծի այս հատ վա ծում բեր ված են ինս տի տուտ նե րի հան դեպ բնակ չու թյան վստա-
հու թյան մա կար դա կի վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը՝ վե րը հի շա տակ ված երև ույթ նե րի հա-
մա տեքս տում: Մի և նույն ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, որ այդ վեր լու ծու թյու նը չի 
կա րող հա վակ նել «պե տու թյան զավ թու մ», «ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ա» և «ներ կա-
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1. Confi dence: The Churches 10. Confi dence: Parliament
2. Confi dence: The armed forces 11. Confi dence: The Civil service
3. Confi dence: The press 12. Confi dence: Universities
4. Confi dence: Television 13. Confi dence: Major Companies
5. Confi dence: Labour Unions 14. Confi dence: Banks
6. Confi dence: The police 15. Confi dence: Environmental organizations
7. Confi dence: The courts 16. Confi dence: Women՝s organizations
8. Confi dence: The government 

(in your nation՝s capital)
17. Confi dence: Charitable or humanitarian 

organizations
9. Confi dence: Political Parties

ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե ր» երև ույթ նե րի փոխ կա պակց ված 
խնդիր նե րի փոր ձա ռա կան բնո րոշ ման ամ փոփ պատ կե րի ներ կա յաց մա նը: Նման վեր լու ծու-
թյան հա մար անհ րա ժեշտ է տվյալ նե րի մաս նա գի տաց ված շտե մա րան նե րի ստեղ ծում: Այ-
դու հան դերձ, անց կաց ված հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը կա րող է ար դյու նա վետ լի նել 
հաս կա նա լու հա մար այն իրա վի ճակ նե րը, երբ ինս տի տուտ նե րը դա դա րում են գոր ծել հա մա-
ձայն այն կա նոն նե րի, որոնք դրվել էին դրա հիմ քում:

WorldValueIndicators (WVI) տվյալ նե րի շտե մա րա նում ներ կա յաց ված են այս կամ այն 
ֆոր մալ ինս տի տու տի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան վե րա բեր մուն քը՝ վստա հե լի ու թյան ցու-
ցի չով բնո րո շող 17 փո փո խա կան նե րը:
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Նկար 2. Ու սում նա սիր վող բո լոր ինս տի տուտ նե րին չվստա հող մարդ կանց թվա քա նա կի մի ջին
                ար ժեք նե րը՝ ըստ յու րա քան չյուր երկ րի
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WVI-ի հար ցում նե րի 6-րդ փուլն անց կաց վել է 56 երկր նե րում: Յու րա քան չյուր երկ րում 
ձև ա վոր վել է հարց վող նե րի ներ կա յա ցուց չա կան ընտ րանք, որոնց տրվել է հար ցե րի լայն 
շրջա նակ, այդ թվում՝ վե րը նշված նե րը: Հարց ման մաս նա կից նե րը յու րա քան չյուր հար ցին ի 
պա տաս խան պետք է ընտ րե ին ստո րև բեր ված չորս պա տաս խան նե րից մե կը:

1. A great deal, 2. Quite a lot, 3. Not very much, 4. None at all.
1-ին և 2-րդ պա տաս խան նե րը մի ա վո րել ենք մի խմբում, իսկ 3-րդն ու 4-րդը՝ մեկ այ լում: 

3-րդ և 4-րդ պա տաս խան նե րի խմբում այն մար դիկ են, որոնք այս կամ այն չա փով չեն վստա-
հում ինս տի տուտ նե րին: Հա վել ված 1-ում ըստ երկր նե րի և ինս տի տուտ նե րի ներ կա յաց ված է, 
թե ինչ մաս են կազ մում այդ մար դիկ:

Հա ջորդ նկա րում բեր ված են ու սում նա սիր վող բո լոր ինս տի տուտ նե րին չվստա հող 
մարդ կանց թվի մի ջին ար ժեք նե րը՝ ըստ յու րա քան չյուր երկ րի:

Նկա րից հաս կա նա լի է դառ նում, որ երկր նե րի ու սում նա սիր վող ընտ րան քի մեջ մի ջի-
նում ինս տի տուտ նե րի հան դեպ անվս տա հու թյան ամե նա ցածր մա կար դակն առ կա է Ուզ-
բեկս տա նում, իսկ ամե նա բարձ րը՝ Սլո վե նի ա յում: Այդ նկա րի հի ման վրա դժվար է վերջ նա-
կան եզ րա հան գում ներ անել այս հոդ վա ծում ու սում նա սիր վող երև ույթ նե րի վե րա բե րյալ: 
Նկար 1-ում բեր ված գնա հա տա կան նե րը մե ծա պես կան խո րոշ վում են այս կամ այն երկ րում 
ինս տի տուտ նե րի ըն կալ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Անհ րա ժեշտ է իմա նալ, որ այդ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րող են լի նել երկր նե րի մի ջև սո ցի ալ-մշա կու թա յին, էթ նիկ, 
տնտե սա կան, կրո նա կան և այլ սու բյեկ տիվ տար բե րու թյուն նե րի հե տև անք:

Այդ խնդրի լուծ ման հա մար մենք կու սում նա սի րենք ինս տի տուտ նե րի հա րա բե րա կան 
գնա հա տա կան նե րը՝ ըստ յու րա քան չյուր երկ րի: Այդ նպա տա կով յու րա քան չյուր երկ րի դեպ-
քում ու սում նա սիր վող 17 ինս տի տուտ նե րի հա մար հաշ վար կել ենք վստա հու թյան մա կար-
դա կի գնա հա տա կան նե րի մի ջին ար ժեք նե րը և ստան դարտ շե ղում նե րը: Այդ ցու ցա նիշ նե րի 
հի ման վրա հաշ վարկ վում է նաև վստա հու թյան մա կար դա կի նոր մա լաց ված գնա հա տա կա-
նը:

z=(μ-μм)/σ
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Նկար 3. Դա տա րան նե րի հան դեպ վստա հու թյան մա կար դա կի նոր մա լաց ված գնա հա տա կա նը
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Նկար 4. Հա սա րա կա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող ինս տի տուտ նե րի հան դեպ 
 վստա հու թյան մա կար դա կի նոր մա լաց ված գնա հա տա կա նը

z- նոր մա լաց ված գնա հա տա կան,
μ- վստա հու թյան մա կար դա կի գնա հա տա կան,
μм - անվս տա հու թյան մա կար դա կի գնա հա տա կա նի մի ջին ար ժեքն ըստ երկր նե րի,
σ- անվս տա հու թյան մա կար դա կի գնա հա տա կան նե րի ստան դարտ շե ղումն ըստ երկր-

նե րի:
Այդ ցու ցա նի շի հի ման վրա առանձ նաց նում ենք այն ինս տի տուտ նե րը, որոնք ու նեն մի-

ջին ար ժե քից առա վել մեծ շե ղու մը դե պի անվս տա հու թյան ավե լի բարձր մա կար դակ: Կենտ-
րո նա նանք եր կու ինս տի տուտ նե րի՝ դա տա րան նե րի և հա սա րա կա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
տրա մադ րող ինս տի տուտ նե րի վրա: Սրանք այն ինս տի տուտ ներն են, որոն ցում այս հոդ վա-
ծում ու սում նա սիր վող «պե տու թյան զավ թու մ», «ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ա» և «ներ-
կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե ր» երև ույթ նե րը ու նեն գո յու թյան 
ամե նա մեծ հա վա նա կա նու թյու նը: 

Հա ջորդ եր կու նկար նե րում բեր ված են այն երկր նե րը, որոն ցում հա մա պա տաս խա-
նա բար դա տա րան նե րի և հա սա րա կա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ինս տի տուտ նե րի 
հան դեպ անվս տա հու թյան մա կար դա կի նոր մա լաց ված գնա հա տա կա նի ար ժե քը դրա կան 
է: Դրանք այն երկր ներն են, որոն ցում դա տա րան նե րի և հա սա րա կա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
տրա մադ րող ինս տի տուտ նե րի նկատ մամբ անվս տա հու թյու նը մի ջի նից բարձր է:

Նկար 3-ից երև ում է, որ դա տա րան նե րի հան դեպ անվս տա հու թյան մի ջի նից բարձր մա-
կար դակ ու նե ցող երկր նե րի շար քում զար գա ցած երկր նե րը բա ցա կա յում են: Իսկ Նկար 4-ում 
ներ կա յաց ված երկր նե րից մի այն երեքն են զար գա ցած՝ Նոր Զե լան դի ան, Ավստ րա լի ան և 
Նի դեր լանդ նե րը: Ստո րև ներ կա յաց ված է երկր նե րի աղյու սակ, որոն ցում դա տա րան նե րի և 
հա սա րա կա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող ինս տի տուտ նե րի հա մար անվս տա հու թյան 
մա կար դա կի նոր մա լաց ված գնա հա տա կա նի ար ժե քը դրա կան է:
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Աղյու սակ 1. Երկր ներ, որոն ցում դա տա րան նե րի և հա սա րա կա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
 տրա մադ րող ինս տի տուտ նե րի հա մար անվս տա հու թյան մա կար դա կի
 նոր մա լաց ված գնա հա տա կա նի ար ժե քը դրա կան է:

1. Argentina 6. Ghana 11. Philippines 16. Yemen
2. Armenia 7. India 12. Romania 17. Zimbabwe
3. Chile 8. Mexico 13. Slovenia
4. Colombia 9. Mexico 14. South Africa
5. Ecuador 10. Peru 15. Trinidad and Tobago

Մեր կար ծի քով սրանք այն երկր ներն են, որոն ցում բարձր է այս հոդ վա ծում ու սում նա-
սիր վող երև ույթ նե րից որևէ մե կի առ կա յու թյան հա վա նա կա նու թյու նը. 

1. «ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ա յի», 
2. «պե տու թյան զավթ մա ն», 
3. «ներ կա ռուց ված ոչ ֆոր մալ օպոր տու նիս տա կան ինս տի տուտ նե րի»:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Uzbekistan 16 4 17 12 22 15 13 3 16 5 8 10 23 19 14 9 18
Qatar 13 4 28 22 0 4 8 16 0 14 0 21 30 42 27 41 13
Malaysia 9 20 31 29 22 26 20 25 38 31 22 16 26 19 22 23 22
China 74 8 30 28 35 27 20 8 16 13 23 11 33 13 21 19 29
Bahrain 25 - 27 28 - 29 28 27 - 28 27 27 27 26 27 29 30
Singapore 30 23 43 42 42 21 17 21 32 26 24 17 29 24 31 34 38
Philippines 6 30 33 25 50 34 35 43 53 43 35 21 36 24 19 15 20
Ghana 11 21 41 28 42 45 43 41 61 46 33 15 25 21 31 28 24
India 11 15 29 26 36 46 34 48 61 41 37 24 45 16 30 27 33
Estonia 36 27 55 34 41 22 34 47 72 58 28 8 39 34 24 28 25
Thailand 25 29 55 47 55 52 24 46 62 53 40 13 38 15 32 27 36
Cyprus 32 27 51 47 50 35 27 53 70 52 47 16 39 35 26 27 28
Azerbaijan 55 24 49 37 55 38 41 19 56 36 34 29 40 39 51 49 52
Kuwait 20 26 68 60 - 28 24 37 - 51 47 38 48 40 50 58 34
Kyrgyzstan 48 36 44 32 47 45 50 42 49 45 38 36 43 33 45 42 37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Zimbabwe 14 43 65 54 56 48 44 53 66 55 47 19 28 30 34 36 26
Rwanda 40 35 48 52 50 37 40 36 49 35 39 42 48 33 52 46 42
Morocco 9 22 51 53 68 35 38 52 72 61 49 28 46 41 38 40 34
Belarus 27 26 61 54 56 46 45 44 65 51 34 24 44 48 34 42 38
Nigeria 8 37 38 29 53 72 54 64 6 61 41 30 34 29 44 43 38
Turkey 27 25 59 55 58 26 32 42 65 45 41 31 50 60 46 41 44
South Korea 48 37 39 39 62 42 33 50 74 73 51 33 44 28 33 38 32
South Africa 22 49 44 35 54 53 47 52 62 55 55 40 48 42 47 45 48
Germany 67 35 57 54 49 17 31 56 77 58 45 14 75 76 35 30 24
New Zealand 54 18 73 63 70 18 35 51 83 61 50 19 55 37 41 49 32
Uruguay 59 62 54 57 68 43 47 39 67 58 74 25 52 44 27 24 23
Brazil 29 39 54 59 60 55 49 58 84 79 49 25 40 50 37 35 38
Jordan 25 9 66 59 67 18 26 44 89 78 54 45 61 57 59 63 54
Japan 91 24 26 30 60 28 18 73 83 77 63 34 46 34 56 64 71
Australia 66 13 84 82 73 15 38 68 87 69 55 18 51 58 41 33 27
Pakistan 2 17 58 46 55 79 54 63 68 73 63 40 51 37 61 56 60
Colombia 25 43 63 63 79 54 66 60 83 79 77 27 38 49 28 27 28
Chile 42 44 46 43 55 35 73 66 83 75 67 38 67 64 33 28 30
Georgia 12 21 77 72 77 49 64 66 79 69 51 39 59 64 41 39 34
Ecuador 22 42 54 55 71 53 67 49 77 70 76 33 47 52 49 46 51
Russia 33 33 66 58 67 67 65 50 72 66 49 36 62 59 42 46 48
Armenia 18 11 71 65 81 60 67 59 76 72 63 40 57 39 52 56 44
Ukraine 23 41 46 43 60 68 75 75 78 80 55 34 59 67 44 45 42
Egypt 24 - 58 41 71 46 40 56 78 72 65 43 57 44 74 71 42
Iraq 23 39 72 51 73 42 42 60 89 78 76 35 64 41 58 58 40
United States 40 16 77 77 75 28 44 68 88 81 53 36 66 60 51 47 37
Mexico 36 41 70 66 76 72 69 61 78 75 79 25 46 54 34 33 40
Netherlands 76 44 65 59 58 32 35 65 81 65 64 22 59 73 51 53 55
Trinidad and 
Tobago 33 57 70 65 76 71 66 63 77 72 64 22 61 49 46 40 37

Poland 41 33 72 70 76 46 57 82 92 87 77 24 55 55 41 39 29
Algeria 27 43 68 57 69 45 55 61 77 72 61 52 62 58 65 67 55
Spain 72 48 68 70 78 40 59 79 85 65 60 23 65 84 41 50 34
Lebanon 57 53 65 64 66 56 56 72 73 68 65 50 56 50 56 60 57
Romania 26 32 72 66 80 57 66 81 88 84 73 33 56 62 52 50 53
Argentina 52 72 64 67 84 76 82 67 85 74 84 27 66 69 44 54 37
Peru 33 66 69 65 82 72 82 77 89 88 85 37 61 60 49 45 47
Yemen 19 58 89 81 78 68 76 70 90 88 88 49 65 59 68 68 48
Slovenia 75 65 77 67 81 57 74 92 97 94 90 38 69 62 51 54 65
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ВСТРОЕННЫХ 
ИНСТИТУТОВ В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА.

Аннотация: Различные проблемы, возникающие в социальных и эконо-
ми  чес ких системах, решены не в полной мере из-за неудовлетворительных 
инсти ту цио нальных реформ. Страны с переходной экономикой стали чаще 
сталкиваться с ситуациями, когда поведенческими аномалиями людей и 
предприятий предполагают точный диагноз и решения для "неработающих" 
институтов. В работе, в качестве новой концепции предлагается понятие 
неформального встроенного оппортунистического института. В случае дис-
функ ции институов функций встроенные институты становятся уникаль ными 
заменителями. «Дисфункция институтов», «захват государства» и встро енные 
оппортунистические неформальные институты являются основ ным предметом  
обсуждения данной статьи. Было показано, что между этими понятиями 
существуют определенные связи. Эмпирический анализ социометрических 
данных позволил выявить эти связи. Используемая мето дология позволила 
выявить те страны, где вероятность вышеупомянутых явлений высока.

В статье также обсуждаются возможные способы устранения последствий 
существования встроенных неформальных оппортунистических институтов.

Ключевые слова: государство, рынок, институты, ответственность, 
пове  дение.
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THE FUNCTIONING OF INFORMAL EMBEDDED 
INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF CONSTITUTIONALISM.

Abstract: Various problems arising in social and economic systems have not 
been fully resolved due to unsatisfactory institutional reforms. Transition economies 
have become more likely to encounter situations where behavioral abnormalities of 
people and enterprises imply accurate diagnosis and solutions for "non-performing" 
institutions. In this paper the new concept of an informal integrated opportunistic 
institution is proposed. In the case of dysfunction of institutions, embedded insti-
tutions become unique substitutes. “Dysfunction of institutions”, “cupture of state” 
and informal integrated opportunistic institution are the main subject of discussion 
of this article. It was shown that there are certain connections between these con-
cepts. An empirical analysis of sociometric data revealed these links. The method-
ology used made it possible to identify those countries where the likelihood of the 
above phenomena is high.

The article also discusses possible ways to eliminate the consequences of the 
existence of embedded informal opportunistic institutions.

Keywords: informal integrated opportunistic institution, opportunistic be-
haiviour.
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Սամսոն Դավոյան
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում 

մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար, տնտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
samsondavoyan2014@gmail.com

Լուսյա Գալոյան
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն

տնտ. թեկն., դոցենտ 
lusya.galoyan@gmail.com

ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Հա մա ռո տա գիր. Հե տա զո տա կան աշ խա տան քի հիմ նա կան նպա տակն 
է եղել մշա կել նոր մե թո դա բա նու թյուն, որը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի ձև ա-
վո րել վե րա փո խում նե րի ընդ հան րա կան հա մա թիվ՝ քա նա կա պես գնա հա տե-
լու այն ընդ հա նուր վե րա փո խում նե րը, որոնք 2012-2017թթ. իրա կա նաց վել են 
աշ խար հի ավե լի քան 66 երկր նե րում: Վե րա փո խում նե րի ընդ հան րա կան հա-
մաթ վի մեջ մտնող 20 մաս նա կի հա մաթ վե րի մի ջո ցով գնա հատ վել և վեր լուծ-
վել են նաև 2012-2017թթ. հա րավ կով կա սյան երեք հան րա պե տու թյուն նե րի՝ 
Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի և Վրաս տա նի բազ մաբ նույթ վե րա փո խում նե րը և 
պա նե լա յին տվյալ նե րի ռեգ րե սի ա յի մի ջո ցով գնա հատ վել է դի տարկ ված ժա-
մա նա կա հատ վա ծում այդ հա մաթ վում ար ձա նագր ված փո փո խու թյուն նե րի 
նպաս տում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. Վե րա փո խում, հա մե մա տա կան ար դյու նա վե տու թյուն, 
հա մա թիվ, վե րա փո խում նե րի ընդ հան րա կան հա մա թիվ, նպաս տում:

Տար բեր երկր նե րի իշ խա նու թյուն նե րը, ել նե լով իրենց տնտե սա կան զար գաց մա նը նպա-
տա կամղ ված բազ մաբ նույթ ռազ մա վա րա կան, հե ռան կա րա յին, կար ճա ժամ կետ ծրագրե րի 
մշակ ման և իրա գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րից, իրա կա նաց նում են քա ղա քա կան, տնտե-
սա կան, սո ցի ա լա կան և այլ բնույ թի վե րա փո խում ներ: Այդ ընթաց քում առաջ են գա լիս մի 
շարք հիմ նախն դիր ներ, մաս նա վո րա պես` ինչ քա նով են ար դյու նա վետ, փոխ կա պակց ված և 
փոխ հիմ նա վոր ված այդ հա մա լիր վե րա փոխումնե րը, և դրանք ինչ պի սի հա մե մա տա կան ար-
դյու նա վե տու թյուն են ապա հո վում մյուս երկր նե րի նկատ մամբ: Վե րոն շյալ հիմ նախն դիր նե-
րին լու ծում տա լու, վե րա փո խումների իրա կա նաց ման հետ կապ ված մար տահ րա վեր նե րը 
հաղ թա հա րե լու, ինչ պես նաև վե րա փո խում նե րի հա մա հունչ ծրագ րե րի մշակ ման և կա տար-
ման հա մար մեծ կա րև ո րու թյուն է ստա նում իրա կա նաց րած բազ մաբ նույթ վե րա փո խում նե-
րի գնա հատու մը: Ինչ պես մի ջազ գա յին, այն պես էլ ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի կող մից մշակ վում են մեծ թվով առան ձին հա մաթ վեր, որոնք ներ կա յաց նում են տար բեր 
երկր նե րում իրա կա նաց ված վե րա փո խում նե րի առան ձին ուղ ղու թյուն նե րը:

Ներ կա յաց նենք այդ պի սի վե րա փո խում նե րի տար բեր ուղ ղու թյուն ներ գնա հա տող 
և մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից հաշ վարկ ված շուրջ քսան 
հա մաթ վե րով հա րավ կով կա սյան երեք երկր նե րի՝ Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի և Ադր բե ջա նի 
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վար կա նի շա յին մի ա վոր նե րի դի նա մի կան 2014-2018թթ.: Վեր ջինս կբնու թագ րի, թե նշված 
երկր նե րը դի տարկ ված ուղ ղու թյուն նե րում ինչ պի սի առա ջըն թաց կամ հե տըն թաց են ար ձա-
նագ րել, այլ կերպ ասած՝ որ քա նով են ար դյու նա վետ իրա կա նաց րել բա րե փո խում նե րը հա-
մա պա տաս խան ոլորտ նե րում:

Այս պես, Պե տու թյան զգա յու նու թյան, Լո գիս տի կա յի ար դյու նա վե տու թյան հա մաթ վե-
րով 2018թ-ին առա ջա տա րը եղել է Հա յաս տա նը:

îÜîºê²¶ÆîàôÂÚ²Ü îºêàôÂÚàôÜ

 

Գծանկար 1. Պետության զգայունության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 
                         վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.1

Գծանկար 2. Լոգիստիկայի արդյունավետության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, 
                       Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.2

2018թ-ին դի տարկ ված հա մաթ վե րից Հա մաշ խար հա յին խա ղա ղա սի րու թյան, 
Մարդ կա յին զար գաց ման, Շրջա գա յու թյուն նե րի և զբո սաշր ջու թյան մրցու նա կու թյան, 
Սո ցի ա լա կան առա ջըն թա ցի, Հա մաշ խար հա յին նո րա րա րու թյան, Ժո ղովր դա վա րու-
թյան, Վե րա փո խում նե րի, Մա մու լի ազա տու թյան, Կո ռուպ ցի ա յի ըն կալ ման, Գոր ծա-
րար ակ տի վու թյան, Բար գա վաճ ման հա մաթ վե րով հա րավ կով կա սյան երեք հան րա պե-
տու թյուն նե րի շար քում առա ջա տար է եղել Վրաս տա նը:
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Գծանկար 3. Համաշխարհային խաղաղասիրության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, 
                        Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.3

Գծանկար 4. Մարդկային զարգացման համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 
                        վարկանիշային միավորները, 2014-2017թթ.4

Գծանկար 5. Շրջագայությունների և զբոսաշրջության մրցունակության համաթվով Հայաստանի,
                        Վրաստանի, Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2013-2017թթ.5
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Գծանկար 6. Սոցիալական առաջընթացի համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 
                        վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.6

Գծանկար 8. Ժողովրդավարության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 
                        վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.8

 

Գծանկար 7. Համաշխարհային նորարարության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, 
                        Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.7
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Գծանկար 9. Վերափոխումների համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 
                        վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.9

Գծանկար 11. Կոռուպցիայի ընկալման համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 
                          վարկանիշային միավորները, 2014-2017թթ.11

 

Գծանկար 10. Մամուլի ազատության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 
                          վարկանիշային միավորները, 2014-2017թթ.10
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Գծանկար 12. Գործարար ակտիվության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 
                          վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.12

Գծանկար 13. Բարգավաճման համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի վարկանիշային 
                         միավորները, 2014-2018թթ.13

 

 

Ադր բե ջա նը դի տարկ ված ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջում՝ 2018թ.-ին, առա ջա տար 
է եղել Բնա պահ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան, Տա ղանդ նե րի հա մաշ խար հա յին 
մրցու նա կու թյան, Հա մաշ խար հա յին ձեռ նե րե ցու թյան, Հա մաշ խար հա յին մրցու նա-
կու թյան, Փո ղե րի լվաց ման և ահա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր ման հա մաթ վե րով:

Ինչ պես կա րե լի է նկա տել, տար բեր վե րազ գա յին և ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի կող մից մշակ վող հա մաթ վե րը, ըստ ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան, ար տա հայ տում են տար-
բեր երկր նե րում իրա կա նաց վող հա մա լիր վե րա փո խում նե րի այս կամ այն ոլորտ նե րի քա նա-
կա կան և որա կա կան առանձ նահատ կու թյուն նե րը: Սա կայն վե րոն շյալ հա մաթ վե րով տար բեր 
երկր նե րի հա մար կատար ված գնա հա տում նե րի ար դյունք նե րի նույ նիսկ մա կե րե սա յին վեր լու-
ծու թյու նը բա ցա հայ տում է նրանց մեջ նե րառ ված ցու ցա նիշ նե րի ձև ա վոր ման մե թո դա բա նա-
կան թե րու թյուն նե րը:

Նման հիմ նա հար ցե րի առ կա յու թյու նը և առա վել ար դյու նա վետ լուծ ման ու ղի ների առա-
ջար կը օրա կար գա յին է դարձ նում վե րոն շյալ թե րու թյուն նե րը բա ցա ռող նոր մեթո դա բա նու-
թյան մշա կու մը, որի հի ման վրա կձև ա վոր վի մեկ ընդ հան րա կան հա մա թիվ, որը կնե րա ռի 
հնա րա վո րինս շատ բազ մաբ նույթ հա մաթ վեր, ին չը հնա րավորու թյուն կտա առա վել բազ մա-
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Գծանկար 14. Բնապահպանության արդյունավետության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, 
                         Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.14

Գծանկար 16. Համաշխարհային ձեռներեցության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, 
                          Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2017-2018թթ.16

 

Գծանկար 15. Տաղանդների համաշխարհային մրցունակության համաթվով Հայաստանի, 
                          Վրաստանի, Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.15
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կող մա նի ո րեն գնա հա տել տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով իրա կա նաց վող վե րա փո խում նե րը:
Մեր կող մից փորձ է ար վել վե րոն շյալ 20 մաս նա կի հա մաթ վե րի օգ նու թյամբ 2012-2017թթ. 

հա մար աշ խար հի շուրջ 66 (ընտր վել են 25 մաս նա կի հա մաթ վեր, սա կայն դրան ցից հին գի վի-
ճա կագ րա կան տվյալ նե րի շտե մա րա նում դի տարկ ված երկր նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա-
ռով հե տա գա հաշ վարկ նե րում այդ մաս նա կի հա մաթ վե րը չեն ընդգրկ վել) երկր նե րի հա մար 
մշա կել և գնա հա տել վե րա փո խում նե րի ընդ հան րա կան հա մա թիվ, որի ձև ա վոր ման մե թո դա-
բա նու թյու նը ներ կա յաց ված է ստո րև:

Վե րա փո խում նե րի ընդ հան րա կան հա մաթ վի կա ռու ցու մը կա տար վել է հա մա ձայն (1) 
բա նա ձևի, որ տեղ օգ տա գոր ծել ենք գլխա վոր բա ղադ րա տար րե րի եղա նա կով գնա հատ ված 
առա ջին 5 բա ղադ րա տար րե րը: Որ պես կշիռ ներ օգ տա գործ վել են յու րա քան չյուր գլխա վոր բա-
ղադ րա տար րի վա րի ա ցի ա յի տե սա կա րար կշի ռը 5 գլխա վոր բա ղադ րա տար րե րի վա րի ա ցի ա-
նե րի հան րա գու մա րի մեջ:

GIt =Σ
p

  

 t=1

wi 
Fit          (1)

Գծանկար 17. Համաշխարհային մրցունակության համաթվով Հայաստանի, Վրաստանի, 
                          Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.17

Գծանկար 18. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համաթվով Հայաստանի, 
                          Վրաստանի, Ադրբեջանի վարկանիշային միավորները, 2014-2018թթ.18
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Գծանկար 20. Վերափոխումների ընդհանրական համաթվով  
                          Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի 
                          վարկանիշային միավորները, 2014-2017թթ.

Գծանկար 19. Վերափոխումների ընդհանրական համաթվով 
                          Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի                            
                          զբաղեցրած տեղերը, 2014-2017 թթ.

 

 

Որ տեղ՝ GIt-գնա հատ ված ընդ հան րա կան հա մա թիվն է, Fit- գլխա վոր բա ղադ րա տար րը, 
իսկ wi-յու րա քան չյուր գլխա վոր բա ղադ րա տար րին հա մա պա տաս խա նող կշի ռը:

Այս պի սով, կա տար ված հաշ վարկ նե րի ար դյուն քում ներ կա յաց նենք դի տարկ ված 66 
երկր նե րի շար քում հա րավ կով կա սյան հան րա պե տու թյուն նե րի զբա ղեց րած տե ղե րը և վար-
կա նի շա յին մի ա վոր նե րը ըստ վե րա փո խում նե րի ընդ հան րա կան հա մաթ վի:

Ինչ պես կա րե լի է նկա տել գծան կար 19, 20-ում, ներ կա յաց ված երեք երկր նե րի շար քում 
ըստ վե րա փո խում նե րի ընդ հան րա կան հա մաթ վի առա ջին տե ղում Վրաս տանն է (իսկ 66 երկր-
նե րի շար քում զբա ղեց նում է 33-րդ տե ղը՝ 4,4 վար կա նի շա յին մի ա վո րով), ապա՝ Հա յաս տա նը 
(66 երկր նե րի շար քում զբա ղեց նում է 38-րդ տե ղը՝ 3,9 վար կա նի շա յին մի ա վո րով) և վեր ջում 
Ադր բե ջա նը (66 երկր նե րի շար քում զբա ղեց նում է 50-րդ տե ղը՝ 3,2 վար կա նի շա յին մի ա վո րով):

Կա ռուց ված վե րա փո խում նե րի ընդ հա ն րա կան հա մաթ վում նե րառ ված յու րա քան չյուր 
մաս նա կի հա մաթ վի նպաս տու մը գնա հա տե լու հա մար իրա կա նաց վել է պա նե լա յին տվյալ նե-
րի վե րլու ծու թյուն՝ օգ տա գոր ծե լով 66 երկր նե րի տնտե սա կան զար գա ցու մը բազ մա կող մա նի 
բնու թագ րող մաս նա կի հա մաթ վե րը 2012-2017 ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար:

Ինչ պես երև ում է աղյու սա-
կի տվյալ նե րից, Հա յաս տա նի հա-
մար գնա հատ ված վե րա փո խում-
նե րի ընդ հան րա կան հա մաթ վի 
փո փո խու թյան վրա դի տարկ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ամե-
նա մեծ դրա կան նպաս տումն են 
ու նե ցել Բնա պահ պա նու թյան ար-
դյու նա վե տու թյան, Գոր ծա րար ակ-
տի վու թյան, Փո ղե րի լվաց ման և 
ահա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր ման 
հա մաթ վե րը, իսկ ամե նա մեծ բա ցա-
սա կան ազ դե ցու թյու նը Մարդ կա յին 
կա պի տա լի, Շրջա գա յու թյուն նե րի 
և զբո սաշր ջու թյան մրցու նա կու-
թյան և Լո գիս տի կա յի ար դյու նա վե-
տու թյան հա մաթ վե րը:

Ադր բե ջա նի վե րա փո խում նե-
րի ընդ հան րա կան հա մաթ վի տա-
տա նում նե րը դի տարկ ված ժա մա-
նա կա հատ վա ծում պայ մա նա վոր վել 
են հիմ նա կա նում Բնա պահ պա նու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան, Փո-
ղե րի լվաց ման և ահա բեկ չու թյան 
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ֆի նան սա վոր ման և Գոր ծա րար ակ տի վու թյան հա մաթ վե րով, իսկ ամե նա մեծ բա ցա սա կան նպա-
տու մը Ադր բե ջա նի հա մար ու նե ցել են Շրջա գա յու թյուն նե րի և զբո սաշր ջու թյան մրցու նա կու թյան, 
Մա մու լի ազա տու թյան և Ժո ղովր դա վա րու թյան հա մաթ վե րը:

Ինչ վե րա բե րում է Վրաս տա նին, ապա դի տարկ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում հա մաթ վի տա-
տա նում նե րի վրա ամե նա մեծ դրա կան նպաս տում ներն են ու նե ցել Սո ցի ա լա կան առա ջըն թա ցի, Հա-
մաշ խար հա յին խա ղա ղա սի րու թյան և Տնտե սա կան ազա տու թյան հա մաթ վե րը, իսկ Տա ղանդ նե րի 
հա մաշ խար հա յին մրցու նա կու թյան, Շրջա գա յու թյուն նե րի և զբո սաշր ջու թյան մրցու նա կու թյան և 
Լո գիս տի կա յի ար դյու նա վե տու թյան հա մաթ վե րը ու նե ցել են ամե նա մեծ բա ցա սա կան նպաս տում-
նե րը:

Հայաստան Ադրբեջան Վրաստան
0,31 Բնապ. արդյ. համ. 0,38 Բնապ. արդյ. համ. 0,28 Սոց. առ. համ.
0,14 Գործ. ակտ. համ. 0,27 Փող. լվ. և ահ. ֆին. համ. 0,13 Համ. խաղ. համ.
0,11 Փող. լվ. և ահ. ֆին. համ. 0,08 Գործ. ակտ. համ. 0,10 Տնտես. ազ. համ.
0,04 Համ. մրց. համ. 0,07 Տնտես. ազ. համ. 0,08 Համ. մրց. համ.
0,04 Համ. ձեռն. համ. 0,06 Գենդ. անհ. համ. համ. 0,07 Պետությ. զգայ. համ.
0,03 Գենդ. անհ. համ. համ. 0,05 Համ. մրց. համ. 0,06 Փող. լվ. և ահ. ֆին. համ.
0,03 Մարդկ. զարգ. համ. 0,04 Մարդկ. կապ. համ. 0,05 Մարդկ. զարգ. համ.
0,03 Բարգ. համ. 0,03 Համ. ձեռն. համ. 0,04 Բնապ. արդյ. համ.
0,02 Տնտես. ազ. համ. 0,03 Պետությ. զգայ. համ. 0,03 Գործ. ակտ. համ.
0,02 Սոց. առ. համ. 0,03 Բարգ. համ. 0,03 Ժողովրդ. համ.
0,02 Համ. նոր. համ. 0,02 Տաղ. համ. մրց. համ. 0,03 Գենդ. անհ. համ. համ.
0,01 Մամ. ազատ. համ. 0,02 Մարդկ. զարգ. համ. 0,01 Մամ. ազատ. համ.
0,01 Պետությ. զգայ. համ. 0,00 Համ. նոր. համ. 0,01 Մարդկ. կապ. համ.
0,01 Համ. խաղ. համ. -0,02 Լոգ. արդյ. համ. 0,01 Բարգ. համ.
0,00 Ժողովրդ. համ. -0,02 Համ. խաղ. համ. 0,00 Համ. նոր. համ.
-0,01 Կոռուպց. ընկ. համ. -0,02 Սոց. առ. համ. -0,03 Կոռուպց. ընկ. համ.
-0,01 Տաղ. համ. մրց. համ. -0,03 Կոռուպց. ընկ. համ. -0,05 Համ. ձեռն. համ.
-0,03 Լոգ. արդյ. համ. -0,03 Ժողովրդ. համ. -0,08 Լոգ. արդյ. համ.
-0,11 Շրջ. և զբ. մրց. համ. -0,07 Մամ. ազատ. համ. -0,09 Շրջ. և զբ. մրց. համ.
-0,17 Մարդկ. կապ. համ. -0,10 Շրջ. և զբ. մրց. համ. -0,21 Տաղ. համ. մրց. համ.

Աղյուսակ 1. Վերափոխումների ընդհանրական համաթվում արձանագրված 
                       փոփոխությունների նպաստումները, 2012-2017թթ.
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Abstract: The objective of the research is to develop new methodology, that 
gives an opportunity to create integral index of reforms and quantitatively assess 
integral reforms implemented in more than 66 countries of the world for 2012-2017. 
With the help of 20 partial indexes that are included in the integral index of reforms 
we have also assessed and analyzed diff erent reforms in three countries of South 
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Վահագն Վարդանյան
Հոնկոնգի Հան (չինական) ակադեմիայի փոխտնօրեն և Միջազգային բակալավրիատի 

(IB) Դիպլոմային ծրագրի ղեկավար, «Աշխարհաքաղաքականություն և քաղաքական 
աշխարհագրություն» մասնագիտության դոկտոր

ՓՈՔՐ ԵՐԿՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ.
ՍԻՆԳԱՊՈՒՐԻ ՕՐԻՆԱԿԸ

Հա մա ռո տա գիր. Ամե նա տար բեր խնդիր նե րը, որոնք առա ջա նում են 
հա սա րա կա կան ու տնտե սա կան հա մա կար գե րում, բա վա րար լու ծում ներ չեն 
ստա նում հիմ նա կա նում ինս տի տու ցի ո նալ ռե ֆորմ նե րի ան բա վա րար գոր-
ծարկ ման պատ ճա ռով: Ան ցու մա յին (տրան զի տիվ) տնտե սու թյուն նե րում հա-
ճա խա կի են դար ձել տնտես վա րող սու բյեկտ նե րի և մարդ կանց վար քագ ծա յին 
շե ղում նե րը (անո մա լի ա նե րը), որոնք առա ջադ րում են ոչ մի այն ճշգրիտ ախ-
տո րոշ ման, այ լև լու ծում ներ «չաշ խա տո ղ» ինս տի տուտ նե րի փոխլ րաց ման 
առու մով: Աշ խա տան քում` որ պես օպե րա ցի ոն հաս կա ցու թյուն, գոր ծառ նում 
է ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս տի տուտ եզ րը: Ինս տի-
տուտ նե րի ֆունկ ցի ա նե րի խա թար ման (դիս ֆունկ ցի ա յի) պա րա գա յում ներ-
կա ռուց ված ինս տի տուտ նե րը դառ նում են յու րօ րի նակ փո խա րի նիչ ներ: Առան-
ձին քննարկ ման առար կա են դառ նում «ինս տի տուտ նե րի դիս ֆունկ ցի ա», 
«պե տու թյան զավ թու մ» և ներ կա ռուց ված օպոր տու նիս տա կան ոչ ֆոր մալ ինս-
տի տուտ նե րը: Ցույց է տրված, որ այդ հաս կա ցու թյուն նե րի մի ջև գո յու թյուն 
ու նեն կա պեր: Սո ցի ո մետ րիկ տվյալ նե րի էմ պի րիկ վեր լու ծու թյան մի ջո ցով բա-
ցա հայտ վել են այդ կա պե րը: Կի րառ ված մե թո դա բա նու թյու նը թույլ է տվել բա-
ցա հայ տել այն երկր նե րը, որ տեղ վե րը նշված երև ույթ նե րի առ կա յու թյան հա-
վա նա կա նու թյու նը բարձր է: Հոդ վա ծում քննարկ վել է նաև ներ կա ռուց ված ոչ 
ֆոր մալ օպոր տու նիս տիկ ինս տի տուտ նե րի վե րաց ման հնա րա վոր ու ղի նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. Փոքր երկ րի զար գա ցում, զար գաց ման փի լի սո փա յու-
թյուն, «տնտե սա կան հրաշ ք», Հա յաս տան, Սին գա պուր, ռազ մա վա րա կան 
պլա նա վո րում, տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն, մե րի տոկ րա տիա, պրագ-
մա տիկ կա ռա վա րում, հա կա կո ռուպ ցի ոն դաս տի ա րա կու թյուն, ան տադ րո ղա-
կա նու թյան բարձ րա ցում, որա կյալ աշ խա տու ժի և սփյուռ քի ներգ րա վում:

Սին գա պուրն ան կա խու թյուն ստա նա լիս ու ներ «քա ղա քա կան, տնտե սա կան 
կամ ռազ մա կան գո յա տև ման գրե թե զրո յին հա վա սար հնա րա վո րու թյուն»: 

Ս. Ռաջարատնամ 
(Սինգապորի Արտաքին գործերի 

հիմնադիր և երկարամյա նախարար)

Զար գաց ման փի լի սո փա յու թյան կա րև ո րու թյու նը
Երկ րի զար գաց ման գլխա վոր նա խա պայ մա նը զար գաց ման փի լի սո փա յու թյան ձև ա-

վո րումն է` ամ րապնդ ված զար գաց ման եր կա րա ժամ կետ պլա նա վոր ման հմտու թյուն նե րով 
և այդ պլան նե րի հե տև ո ղա կան և սա հուն իրա կա նաց նե լու քա ղա քա կան վճռա կա նու թյամբ: 
Տնտե սա կան զար գա ցու մը ազ գա յին (երկ րի) զար գաց ման մի մասն է, որը են թադ րում է փո-
փո խու թյան անհ րա ժեշ տու թյան ըն կա լում և ըն դու նում` անձ նա կան, հա մայն քա յին, հա մա-
պե տա կան, հայ կա կան պե տու թյան դեպ քում, որոշ չա փով նաև` հա մազ գա յին մա կար դա կով: 
Կա րե լի է պնդել, որ զար գա ցու մը, առա ջին հեր թին, փի լի սո փա յա կան մո տեց ման և մտա ծե-
լա կեր պի, և, դրան ցից բխող` տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան և քայ լե րի ար դյունք է: 
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Աշ խար հում հայտ նի են երկր նե րի հա ջո ղու թյան տար բեր օրի նակ ներ, որոն ցից մի քա-
նի սի ան ցած ու ղին բնու թագր վում է որ պես «հրաշ ք»: Ընդ հան րա պես, կա րե լի է պնդել, որ 
Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո աշ խար հում զար գաց ման բարձր մա կար դա կի հաս նե-
լը գնա լով բար դա ցել է: Այս պես, օրի նակ, եթե 1920-ական նե րին աշ խար հի շուրջ 2 մի լի արդ 
բնա կիչ նե րի մոտ կեսն ապ րում էր պայ մա նա կա նո րեն ըն դուն ված զար գա ցած երկր նե րում 
(մոտ 1 մի լի արդ մարդ), ապա ներ կա յումս դա մոտ 13-15% է կազ մում (կրկին` մոտ 1 մի լի արդ, 
բայց ար դեն 7,5 մի լի արդ ընդ հա նուր բնակ չու թյու նից) (Kuczynski, 1928; ՄԱԿ):  Եվ րո պա յից 
դուրս, աշ խար հում կա րե լի է թվար կել ըն դա մե նը երեք եր կիր, որոնք նախ կի նում (իրենց զբա-
ղեց րած տա րած քը, հա մե նայն դեպս) եղել են թեր զար գա ցած, և 50-70 տար վա ըն թաց քում 
հա սել են զար գաց ման ամե նա բարձր մա կար դա կի: Դրանք են Իս րա յե լը, Հա րա վա յին Կո րե-
ան և Սին գա պու րը: Որոշ վե րա պա հու մով, զար գա ցած երկր նե րին մոտ են բնա կան հա րուստ 
պա շար նե րով, մաս նա վո րա պես` էներ գա կիր նե րով հա րուստ, Մի ա ցյալ Արա բա կան Էմի րու-
թյուն նե րը, Քա թա րը, Քու վեյ թը, Բրու նե յը: Սա կայն, Հա յաս տա նի հա մե մատ, նման երկր նե-
րի զար գաց ման փոր ձը հա մադ րե լի չէ:

Այս պի սով, ի՞նչն է մի ա վո րում վե րը նշված երեք զար գա ցած երկր նե րը: Նրանք երեքն 
էլ զար գա ցել են այլ ճա նա պար հի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում. Ստիպ վա՛ծ են եղել զար-
գա նալ` իհար կե ու նե նա լով իրենց ռազ մա վա րա կան հիմ նա կան դաշ նակ ցի քա ղա քա կան եւ 
տնտե սա կան հե տե ւո ղա կան աջակ ցու թյու նը։ Այս երկր նե րից առանձ նա պես մեծ հե տաքրք-
րու թյուն է առա ջաց նում Սին գա պու րի օրի նա կը, որի մա սին տա րի ներ շա րու նակ խոս վում է 
Հա յաս տա նում: Սույն հոդ վա ծը փորձ է ներ կա յաց նե լու Սին գա պու րի զար գաց ման հիմ քում 
ըն կած փի լի սո փա յու թյու նը և սկզբուն քա յին մո տե ցում նե րը` նպա տակ ու նե նա լով ընդգ ծել 
Հա յաս տա նի հա րա տև զար գաց ման հա մար հե ռան կա րա յին ծրագ րի անհ րա ժեշ տու թյու նը: 
Հոդ վա ծը նպա տակ չի հե տապն դում կա տա րել տնտե սա գի տա կան վեր լու ծու թյուն և չի են-
թադ րում մեկ երկ րի փոր ձը մեկ այլ երկ րում նույ նու թյամբ կրկնօ րի նա կե լու անհ րա ժեշ տու-
թյու նը:

Սին գա պու րի զար գաց ման ու սում նա սի րու թյու նը և այդ փոր ձի` Հա յաս տա նի հա մար 
օգ տա կա րու թյու նը  հաշ վի առ նե լու նպա տա կով, պետք է ընդգ ծել աշ խար հում մշտա պես 
աճող (ես կա սեի` արա գա ցող) մրցակ ցու թյու նը, որի պայ ման նե րում Հա յաս տա նին ըն ձեռ-
վում է յու րա հա տուկ հնա րա վո րու թյուն իր աշ խար հագ րա կան դիր քը և հայ կա կան հա-
մաշ խար հա յին ազ գի փոր ձը ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու հա մար: Հա յաս տանն աշ խար հի 
հետ առնչ վում է եր կու հար թու թյան մեջ` Հա յաս տա նից դուրս գտնվող հայ կա կան և նրա-
նից դուրս գտնվող ամ բողջ աշ խար հի: Հայ կա կան սփյուռ քը, լի նե լով աշ խար հի բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի հա մե մատ վի ճա կագ րա կան շեղ ման չափ փոքր (մոտ 0.1%), գտնվե լով բո լոր 
մայր ցա մաք նե րում, լի նի պատ մա կա նո րեն, թե վեր ջերս ձև ա վոր ված` որոշ ազ դե ցու թյուն 
և հե ղի նա կու թյուն է վա յե լում, ասել է թե` որո շա կի լծակ ներ ու նի ար տերկ րում տե ղա կան 
տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան կամ, ան գամ, քա ղա քա կան կյան քի վրա ազ դե լու որո շա կի հնա-
րա վո րու թյամբ: Հա յե րի հա մայն քա յին ինք նու թյան տե սա կը որո շա կի առու մով երաշ խիք է 
այդ կա պի պահ պան ման հա մար: Հայ կա կան աշ խար հը հայ կա կան պե տու թյան հա մար նաև 
աջա կից է աշ խար հի տար բեր երկր նե րում ֆի նան սա կան և քա ղա քա կան մի ջոց նե րի հետ այն 
կա պե լու առու մով: Բազ մա թիվ այլ պե տու թյուն ներ չու նեն նման ցան ցա յին հնա րա վո րու-
թյուն: Հա յերն այդ առու մով ու նեն եզա կի առա վե լու թյուն: Սփյուռ քը ներ կա ժա մա նա կաշր-
ջա նում հայ կա կան պե տու թյան հա մար աշ խար հին կա պող կա մուրջ կա րող է լի նել (երևի 
թե մի ակ ար դյու նա վե տը): 

Իրա վի ճա կի, սահ մա նա փա կում նե րի և մի ջա վայ րի ըն կա լում
Սին գա պու րի զար գաց մա նը զգա լի ո րեն նպաս տել է ծո վա յին բեռ նա փո խադ րում նե րի 

հա մար նրա գրա վիչ աշ խար հագ րա կան դիր քը: Աշ խար հագ րու թյու նը, ինչ պես ասում են, 
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ճա կա տա գիր է: Սա կայն, կա րե լի է բե րել բազ մա թիվ օրի նակ ներ, երբ տար բեր երկր ներ, ու-
նե նա լով աշ խար հագ րա կան հնա րա վո րու թյուն ներ, չեն կա րո ղա ցել այն առա վել ար դյու նա-
վետ օգ տա գոր ծել: Հա յաս տա նը նման երկր նե րից է` ի տար բե րու թյուն նույն Սին գա պու րի, 
որի դիրքն իր մի ակ բնա կան բա րեն պաստ պայ մանն է:

Գաղտ նիք չի լի նի ասել, որ յու րա քան չյուր իրա վի ճակ իր հնա րա վո րու թյուն ներն է ըն ձե-
ռում և բա ցա հայ տում է դրան ցից օգուտ քա ղե լու պե տու թյան կող մից ցու ցա բեր վող պրագ-
մա տիզ մի աս տի ճա նը: Սին գա պու րի հա ջո ղու թյան գլխա վոր նա խա պայ մա նը կար ծես թե իր 
ներ քին հար ցե րում և ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րում պրագ մա տիկ և բա ցա ռա պես երկ-
րի շա հե րից բխող քա ղա քա կա նու թյան մշա կումն ու իրա գոր ծումն է` մի քա նի տաս նա մյակ 
հե տև ո ղա կա նո րեն ու առանց էա կան քա ղա քա կան, տնտե սա կան կամ սո ցի ա լա կան ցնցում-
նե րի իրա կա նաց ված:

Հա յաս տա նը, դե պի ծով ելք չու նե նա լով, Սին գա պու րի հա մե մատ, այս առու մով, շատ 
տար բեր է: Մյուս կող մից, եր կու սի դեպ քում էլ 2,5-3 ժամ վա թռիչ քը հա սա նե լի է դարձ նում 
բազ մա թիվ այլ երկր ներ` Սին գա պու րին` մոտ 10 և Հա յաս տա նին` մոտ 20, և այդ յու րա քան-
չյուր խումբ երկր նե րում ապ րում է մոտ 500 մլն մարդ (Սին գա պու րից մի փոքր հե ռու են աշ-
խար հագ րա կան հսկա ներ Չի նաս տանն ու Հնդկաս տա նը) (The World Factbook): Եթե հա մե-
մա տում ենք այս եր կու երկր նե րը` Հա յաս տա նը և Սին գա պու րը, ապա եր կուսն էլ փոքր են 
իրենց տա րա ծու թյամբ` չնա յած որ Հա յաս տա նը Սին գա պու րից ավե լի քան 40 ան գամ մեծ է 
(հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ Սին գա պու րի տա րած քը Մեծ Սև ա նի մա կե րե սի չափ 
է): Հա կա ռակ պատ կերն է երկր նե րի բնակ չու թյան դեպ քում: Սին գա պու րում Հա յաս տա նի 
հա մե մատ կրկնա կի ան գամ ավե լի մարդ է ապ րում: Հաշ վի առ նենք նաև, որ Սին գա պու րում 
ապ րում է ազ գա յին-ռա սա յա կան, լեզ վա կան և կրո նա կան առում նե րով շատ տար բեր բնակ-
չու թյուն (3 հիմ նա կան ազ գու թյուն ներ` 74% չի նա ցի ներ, 13% մա լա յա ցի ներ և 9% հնդիկ ներ, 
հա մա պա տաս խա նա բար և 4 պե տա կան լե զու` չի նա րեն, մա լա յե րեն, թա մի լե րեն և անգ լե-
րեն) (The World Factbook: Singapore):

Այս պի սով, Սին գա պուր քա ղաք-պե տու թյու նը, տա րա ծու թյամբ լի նե լով Երև ա նից մոտ 
3 ան գամ ավե լի մեծ, բնակ չու թյան ավե լի բարդ ներ քին կազմ ու կա ռուց վածք ու նի: Մի և-
նույն ժա մա նակ, այդ բար դու թյու նը, ու նե նա լով սո ցի ա լա կան որո շա կի պո տեն ցի ալ խնդիր 
պա րու նա կող սպառ նա լիք, պե տու թյու նը կա րո ղա ցել է օգ տա գոր ծել` բա ցա հայ տե լով դրա 
առա վե լու թյու նը: Սին գա պու րը, գտնվե լով հսկա քա ղա քակր թու թյուն նե րի մի ջև` չի նա կան, 
մա լա յա-ին դո նե զի ա կան և հնդկա կան, դար ձել է նրանց թե տնտե սա պես, և թե քա ղա քա-
կան առու մով կա պող կա մուրջ: Երկ րի քա ղա քա կան խնդիր ներն ան մի ջա կան հա րև ա նի` 
Մա լայ զի ա յի հետ, Սին գա պու րին չեն խան գա րել հե տև ել իր ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
պրագ մա տիկ մո տեց մա նը և տնտե սա կան շա հե րը դի տել որ պես առաջ նա յին և քա ղա քա-
կան խնդիր նե րը, թե կու զև մաս նա կի, հար թեց նե լու ու ղի: Սին գա պու րի զար գաց ման գոր ծում 
մեծ դե րա կա տա րու թյուն է ու նե ցել տա րա ծաշր ջա նում ապ րող ծա գու մով չի նա ցի նե րի ներ-
կա յու թյու նը, որոն ցից շա տե րը Սին գա պու րի առևտ րի, ֆի նան սա կան և ար դյու նա բե րա կան 
զար գաց մա նը զգա լի ո րեն նպաս տել են իրենց ներդ րում նե րով (SBR): Ու նե նա լով մոտ 3/4-
ով չի նա կան ծա գու մով բնակ չու թյուն` Սին գա պու րը նաև շա տե րի հա մար դիտ վել է որ պես 
ներդր ման (այդ թվում` ան շարժ գույ քի) հու սա լի և ապա հով վայր` հաշ վի առ նե լով չի նա կան 
բնակ չու թյան տաս նա մյակ ներ շա րու նակ ու նե ցած խնդիր ներն ու սահ մա նա փա կում նե րը 
տա րա ծաշր ջա նի որոշ երկր նե րում (օրի նակ, հա րև ան Ին դո նե զի ա յում): Չի նա կան սփյուռ քի 
տնտե սա կան ներգ րավ ման Սին գա պու րի հա ջող ված փոր ձը Հա յաս տա նի հա մար օգ տա կար 
և ու սա նե լի կա րող է լի նել:

Եթե հա մե մա տու թյուն կա տա րենք Հա յաս տա նի և նրա ան մի ջա կան ար տա քին մի ջա-
վայ րի հետ, ապա եր կիրն ու նի եզա կի իրա վի ճակ ամ բողջ աշ խար հում: Այն ցա մա քով ամ բող-
ջու թյամբ շրջա պատ ված մի ակ եր կիրն է, որն իր ան մի ջա կան հա րև ա նի (Հա յաս տա նի դեպ-
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քում` եր կու սի) հետ ու նի քա ղա քա կան խնդիր ներ և, որ պես ար դյունք, դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն, ինչ պես նաև իր սե փա կան ու սե րի վրա է երկ րի ու 
նրա բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյան հիմ նա կան բե ռը (Վար դա նյան, 2019):

Սին գա պու րը, լի նե լով փոքր և խո ցե լի, տնտե սա պես բաց և, չու նե նա լով ռազ մա վա րա-
կան նշա նա կու թյան այն պի սի ոլորտ, ինչ պի սին է գյու ղատն տե սու թյու նը (գրե թե ամ բողջ 
սնուն դը ներ մուծ վում է), հա ջո ղել է իր բա վա կան բարդ և բազ մա զան տա րա ծաշր ջա նում 
հա վա սա րակշռ ված ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լիս: Օրի նակ, լի նե լով գե րա զան ցա-
պես մահ մե դա կան կրո նի եր կու երկր նե րի ան մի ջա կան հա րև ան (Մա լայ զիա և Ին դո նե զիա)` 
Սին գա պու րը կա րո ղա ցել է տաս նա մյակ ներ շա րու նակ հա մա գոր ծակ ցել Իս րա յե լի հետ սե-
փա կան անվ տան գու թյան և ներ քին գոր ծե րի հա մա կար գե րը զար գաց նե լու գոր ծում` մի և-
նույն ժա մա նակ, տաս նա մյակ ներ շա րու նակ ձեռն պահ մնա լով Իս րա յե լի հետ լայն շրջա նա կի 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ներ կա յաց նե լուց, որ պես զի դա չվնա սի հենց իրեն` դե ռևս կա յաց ման 
շրջա նում գտնվող երկ րին (Keinon, 2017): Սին գա պու րը շատ փոքր է տա րա ծու թյամբ (ՄԱԿ-ի 
ան դամ 194 երկր նե րից 175-րդն է), ին չը` մի կող մից սպառ նա լիք նե րով լի սահ մա նա փա կում 
է, իսկ մյուս կող մից պե տու թյա նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու նա վետ վե րահս կել երկ-
րի ամ բողջ տա րած քը` մարդ կա յին և տեխ նո լո գի ա կան հա մե մա տա բար սահ մա նա փակ ռե-
սուրս նե րի ներգ րավ մամբ (The World Factbook: Singapore): Եթե ավե լաց նենք, որ Սին գա պուր 
քա ղա քը մի կղզի է` ինք նիշ խան քա ղաք-պե տու թյուն, այս հան գա մանքն էլ ավե լի է հեշ տաց-
նում երկ րի սահ ման նե րի պահ պան ման գոր ծը:

Հե տև ե լով Լի Կո ւան Յո ւի այն պնդմա նը, որ փոքր եր կի րը պետք է մեծ թվով բա-
րե կամ ներ ու նե նա աշ խար հում` մի և նույն ժա մա նակ պահ պա նե լով իր ազա տու թյունն 
ու ինք նիշ խա նու թյու նը (Lee, 2015: 99), Սին գա պու րը, որ պես փոքր եր կիր, ընտ րել է բաց 
տնտե սա կան-արևտ րա յին ռե ժի մի ստեղ ծումն ու պահ պա նու մը, Չմի ա ցած երկր նե րի շարժ-
ման սկզբունք նե րին հա վա տա րիմ` սե փա կան ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց-
ման ու ղին` չնա յած որ եր կիրն ան դա մակ ցում է Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան, Ավստ րա լի ա յի, 
Նոր Զե լան դի ա յի և Մա լայ զի ա յի հետ մի պաշտ պա նա կան պայ մա նագ րին (Lim, Ng, 2017): 
Այս տեղ հատ կան շա նա կան է, որ Սին գա պու րի հիմ նա կան քա ղա քա կան խնդիր նե րը հենց 
Մա լայ զի ա յի հետ են եղել, ին չը չի խան գա րել եր կու երկր նե րին ան դա մակ ցել մի աս նա կան 
պաշտ պա նա կան կա ռույ ցում: Լի նե լով Հա րա վա րև ե լյան Ասի ա յի երկր նե րի ասո ցի ա ցի ա յի 
(ASEAN) ան դամ և այդ կա ռույ ցի կա նո նա կար գող դաշ տում` Սին գա պու րը նույն պես պար-
տա վոր վում է չմի ջամ տել այլ երկր նե րի ներ քին գոր ծե րին: Մի և նույն ժա մա նակ, եր կի րը կա-
րո ղա ցել է ձև ա վո րել իր համ բա վը որ պես մի ջազ գա յին խո շոր «խա ղա ցող նե րի» բա նակ ցա-
յին վայր, աշ խար հի տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի երկր նե րի մի ջև միջ նորդ: Վեր ջի նիս նաև 
նպաս տում է Սին գա պու րի են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման բարձր մա կար դա կը: 

Զար գաց ման նախ նա կան պայ ման ներ
Երկր նե րի զար գաց ման ու ղի ներն ու սում նա սի րե լիս նպա տա կա հար մար է հաշ վի առ նել 

նրանց զար գաց ման նախ նա կան պայ ման նե րը, որոնք մի մյան ցից շատ տար բեր կա րող են 
լի նել: Սա կայն, մի դեպ քում եր կի րը կա րո ղա նում է օգտ վել եղած նախ նա կան իրա վի ճա կից, 
մյու սում` ձա խո ղում: Սին գա պու րի` որ պես պրագ մա տիկ կա ռա վար վող պե տու թյան, հա ջո-
ղու թյան կա րև ո րա գույն խթան նե րից մե կը որոշ դեպ քե րում ան գամ եղել է բա ցա սա կան պայ-
ման նե րը և սահ մա նա փա կում նե րը հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա ծե լու ձգտու մը:

Ինչ պես ար դեն նշվեց, Սին գա պու րի ան կա խու թյան շե մին դրա կան նա խա պայ ման-
նե րից էր բա րեն պաստ աշ խար հագ րա կան դիր քը: Այս տեղ պետք է շեշ տել մի հան գա մանք: 
Բա րեն պաստ աշ խար հագ րա կան դիր քից բա ցի, Սին գա պու րը կա րո ղա ցել է նաև օգտ վել իր 
ժա մա յին հար մար գո տու մեջ լի նե լու հան գա ման քից: Գտնվե լով Չի նաս տա նի և հա րև ան 
Մա լայ զի ա յի հետ մի և նույն ժա մա յին գո տու մեջ` աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում եր կիրն 
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ու նի ընդ հա նուր աշ խա տա ժա մա նակ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան և, բնա կա նա բար, Եվ րո-
պա յի և Եվ րա սի ա յի գրե թե ամ բողջ տա րած քի հետ: Իր ֆոն դա յին շու կա յի հա մար շատ կա-
րև որ եղավ ժա մա յին տար բե րու թյու նը ԱՄՆ խո շո րա գույն բոր սա յի վայ րի` Նյու Յոր քի հետ` 
Սին գա պու րին թող նե լով ակ տիվ, երբ ԱՄՆ-ում գի շեր է: Ժա մա յին բա րեն պաստ գո տին որ-
պես առա վե լու թյուն կա րող է օգ տա գոր ծել նաև Հա յաս տա նը, թե մի և նույն աշ խա տան քա-
յին ժա մեր կի սե լու, և թե կարճ հե ռա վո րու թյուն ներ (2.5-3 ժամ թռիչ քի) ցե րե կա յին ժա մե րին 
օդա յին բեռ նա փո խադ րում ներ իրա կա նաց նե լու առու մով:

Սին գա պուրն ան կա խա նա լիս ու ներ բա րեն պաստ պատ մա կան ժա ռան գու թյուն ի դեմս 
դեռ մի քա նի տա րի պահ պան վող տե ղում ռազ մա կան աջակ ցու թյան` Մի ա ցյալ Թա գա վո-
րու թյան ռազ մա բա զա յի կող մից, ինչ պես նաև, ձև ա վոր ված են թա կա ռուց վածք նե րի (հիմ նա-
կա նում` նա վա հանգս տի), բրի տա նա կան կրթա կան հա մա կար գի և անգ լե րե նի իմա ցու թյան 
(կրթված բնակ չու թյան շրջա նում) և բրի տա նա կան դա տա կան հա մա կար գի: Սին գա պու րին` 
որ պես դի նա միկ զար գա ցող երկ րի, ինչ պես կա րե լի է պնդել, օգ նում է նրա որ պես բնա կա վայ-
րի երի տա սարդ լի նե լը: Սին գա պու րի ժա մա նա կա կից պատ մու թյունն սկսվում է 1819 թվա-
կա նից, երբ այն բրի տա նա կան կայս րու թյան կող մից ձեռք բեր վեց և դար ձավ բրի տա նա կան 
գա ղութ (The World Factbook: Singapore): Սա նշա նա կում է, որ բնակ չու թյան մեծ մա սը առա-
վե լա գույ նը 3-5 սե րունդ առաջ է տե ղա փոխ վել և բնա կու թյուն հաս տա տել Սին գա պու րում: 
«Հի ն» հաս կա ցո ղու թյու նը շատ այլ վայ րե րում (այդ թվում` Հա յաս տա նում) գե րիշ խող մտա-
ծե լա կեր պի հա մե մատ կա րող է լի նել ըն դա մե նը 30-40 տար վա, և նման ըն կա լու մը էլ ավե լի է 
ընդգ ծում Սին գա պու րում փո փո խու թյուն նե րի հան դեպ շա տե րի կող մից դրսև որ վող պրագ-
մա տիկ վե րա բեր մուն քը:

Սին գա պու րի փոքր չա փե րը, ֆի զի կա կան աշ խար հագ րու թյամբ պայ մա նա վոր ված 
պայ ման նե րը (կղզի լի նե լը), ինչ պես ար դեն ընդգծ վեց, նույն պես նպաս տա վոր նա խա պայ-
ման նե րից էին: Պետք է նաև ավե լաց նել, որ Սին գա պու րը 1960-ական նե րի սկզբին Հա րա վա-
րև ե լյան Ասի ա յում մեկ շնչին հաս նող ՀՆԱ-ով առա ջա տար նե րից էր (Ghesquiere, 2007: 43), 
թե կու զև զար գա ցած երկր նե րի հա մե մատ այդ մա կար դա կը ցածր էր: 

Մի և նույն ժա մա նակ, կա յին նաև զար գաց մա նը խոչն դո տող գոր ծոն ներ, որոնց մի մա սը 
Սին գա պու րը կա րո ղա ցավ վե րա ծել առա վե լու թյան: Այս պի սով, երկ րի զար գաց ման առա ջին 
1,5 տաս նա մյա կի ըն թաց քում լար ված և պա տե րազ մա կան իրա վի ճակ էր նրա նից ըն դա մե նը 
2 ժամ թռիչ քի հե ռա վո րու թյան վրա գտնվող Վի ետ նա մում: Հաշ վի առ նե լով Ասի ա յում երկր-
նե րի մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող ավե լի մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րը, սա շատ կարճ է հա մար վում: 
Վի ետ նա մում, ըստ էու թյան, պայ քա րի մեջ էին այն ժա մա նակ վա եր կու գեր տե րու թյուն նե րը` 
ԽՍՀՄ-ը և ԱՄՆ-ն: Եվ Սին գա պու րը կա րո ղա ցավ դառ նալ ԱՄՆ-ի հա մար տա րա ծաշր ջա-
նում հիմ նա կան քա ղա քա կան հե նա սյուն-աջա կից նե րից, ին չի շնոր հիվ շա տերն այն ան վա-
նում էին ԱՄՆ հա մար արև ել քում Իս րա յե լին հա մար ժեք աջա կից:

Սին գա պու րում բարձր էր գոր ծազր կու թյու նը, կար մարդ կանց բնա կա րան նե րով ապա-
հո վե լու սուր խնդիր: Սա հաշ վի առ նե լով` Սին գա պու րը հա ջո ղու թյամբ իրա կա նաց րեց պե-
տա կան բնա կա րա նա շի նու թյու նը, որի ար դյուն քում տե ղա կան բնակ չու թյան մոտ 80%-ը 
ապ րում է պե տա կան բնա կա րան նե րում (HDB): Բնակ չու թյան կրթա կան և ըն թա կա ռուց-
վածք նե րի զար գաց ման ցածր մա կար դա կը, բնա կան պա շար նե րի և հա նա ծո նե րի բա ցա-
կա յու թյու նը, սննդի (այդ թվում` խմե լու ջրի) և էլեկտ րա է ներ գի ա յի ներ մուծ ման անհ րա-
ժեշ տու թյու նը և հա րև ան Մա լայ զի ա յից ջրի ներ մուծ ման այ լընտ րան քի բա ցա կա յու թյու նը 
Սին գա պու րին այլ տար բե րակ չթո ղե ցին, քան արագ զար գա նա լը: Բրի տա նա կան ռազ մա բա-
զա յի դուրս գա լու ար դյուն քում` ան կա խու թյուն ստա նա լուց ըն դա մե նը երեք տա րի հե տո` 
1967 թ.-ին (Чуфрин, 1988: 70), այս ամե նին ավե լա ցավ նաև երկ րի և բնակ չու թյան անվ տան-
գու թյու նը սե փա կան ու սե րի վրա ստանձ նե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը:
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Ար դյո՞ք աշ խար հագ րու թյունն է որո շիչ 
Ու նե նա լով բա րեն պաստ աշ խար հագ րա կան դիրք` Սին գա պու րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 

կա րո ղա ցավ դրա նից լի ար ժեք օգտ վել: Նման ար դյունք հնա րա վոր է դառ նում, երբ բա րեն-
պաստ դիր քը զու գորդ վում է բաց տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյամբ (մաս նա վո րա պես, ար-
տա քին առևտ րի զար գաց ման շնոր հիվ), ինչ պես նաև պատ մա կան ժա ռան գու թյան ազ դե-
ցու թյամբ, թե որ քա նով է այն սահ մա նա փա կում կամ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում հե տա գա 
զար գաց ման հա մար (Ghesquiere, 2007: 39): Սա կայն ան գամ այս քա նը բա վա րար չէ հա րա տև 
զար գաց ման հա մար: Եվ մի այն ինս տի տու ցի ո նալ զար գա ցու մը և ար տադրողականության 
բարձ րա ցումն ու խնա յո ղու թյուն նե րի աճը  թույլ տվե ցին  ապա հո վել եկա մուտ նե րի կա յուն 
և արագ աճ: Հարկ է նաև նշել, որ ֆի զի կա կան աշ խար հագ րու թյան առու մով Սին գա պու-
րի բնակ լի մա յա կան ոչ այն քան հար մար գո տում գտնվե լը` հա սա րա կա ծին մոտ, որ տեղ կլոր 
տա րի ջեր մաս տի ճա նի փո փո խու թյուն տե ղի չի ու նե նում և մշտա կան բարձր խո նա վու թյուն 
է պահ պան վում, չխո չըն դո տեց երկ րի զար գաց մա նը: Հա կա ռա կը, մրցու նակ լի նե լու հա մար, 
Սին գա պու րը կա րո ղա ցավ բնակ չու թյան իրեն անհ րա ժեշտ թվա քա նակ ապա հո վել` 50-55 
տար վա ըն թաց քում աճե լով մոտ 4 ան գամ` 1,5 մլն մար դուց հաս նե լով 5,8 մլն (The World 
Factbook: Singapore):

Պրագ մա տիկ պլա նա վո րում և կա ռա վա րում
Մին չև պլա նա վոր ման կա րև ո րու թյանն անդ րա դառ նա լը, հարկ է ընդգ ծել, որ Սին գա-

պու րում շուրջ տաս նա մյակ ապ րե լով, հե ղի նա կի պնդմամբ, չի նկատ վել տնտե սու թյան որևէ 
մի ոլորտ, որը չի կար գա վոր վում պե տու թյան կող մից:

  Սին գա պու րը եր բեք չի եղել գա ղա փա րա պես կարծ րա ցած թա կար դում: Երկ րի հիմ-
նա դիր վար չա պե տի` Լի Կո ւան Յո ւի հա մա ձայն, Սին գա պու րի կա ռա վար ման փի լի սո փա յու-
թյան հիմ քե րից մե կում դրվել է այն, որ եր կի րը ղե կա վար վել է իրա կա նու թյան ըն կալ մամբ: 
Ըստ նրա, ցան կա ցած տե սու թյան կամ առա ջարկ վող մե խա նիզ մի պա հով մի ակ կի րառ ված 
մո տե ցու մը եղել է կաշ խա տի՞ ար դյոք այն Սին գա պու րի պայ ման նե րում, թե ոչ (Lee. 2015: 
159): Սին գա պու րը կա ռա վար վում է պրագ մա տիզ մի և ռա ցի ո նա լու թյան հի ման վրա` կա-
րև ո րե լով պե տու թյան կող մից ծախ սած մի ջոց նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը: Երկ րի զար-
գա ցու մը Սին գա պու րում ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է դե ռևս ինք նա վա րու թյան տա րի նե րին 
(1960-ական նե րի սկզբին) ստեղծ ված Տնտե սա կան զար գաց ման խորհր դի հետ, որն իրա կա-
նաց նում է եր կա րա ժամ կետ պլա նա վո րումն ու կա ռա վա րու թյան կող մից պլա նա վոր վա ծի 
հե տև ո ղա կան իրա կա նա ցու մը: Սին գա պու րը, ինչ պես հա ճախ են ասում, եզա կի մի եր կիր է, 
որ տեղ այն ամենն, ինչ պե տու թյու նը պլա նա վո րում է, ի կա տար է ած վում:

Սին գա պու րում հե ռան կա րա յին պլա նա վո րու մը կա տար վում է, ոչ ավել, ոչ պա կաս, 
40-50 տար վա կտրված քով` եր կու սե րունդ առաջ (UDA, Singapore): Ընդ հա նուր առ մամբ, 
Սին գա պու րը որ դեգ րել է հաշ վետ վո ղա կա նու թյան կա ռա վար ման սկզբունք, որը են թադ րում 
է ստանձ նած պա տաս խա նատ վու թյան դի մաց ար դյունք նե րի հա մար հաշ վե տու լի նել` թե 
դրա կա նի և թե բաց թող ման դեպ քում: Ավե լաց նենք, որ երկ րի կա ռա վար ման ղե կին նշա նակ-
վում են բարձր որա կա վո րում և փորձ ու նե ցող պաշ տո նյա ներ, որն էլ հա մար վում է կա ռա-
վա րու թյան ան դամ նե րի (և, առ հա սա րակ, պե տա կան ծա ռա յող նե րի) գեր բարձր աշ խա տա-
վար ձե րի հիմ նա վո րում:

Սին գա պու րի զար գաց ման ամ բողջ ըն թաց քը եր կա րա ժամ կետ պլա նա վոր ման և հե-
տև ո ղա կան աշ խա տան քի ար դյունք է: Այլ կերպ չէր էլ կա րող լի նել` հաշ վի առ նե լով երկ րի 
աշ խար հագ րա կան սահ մա նա փա կում նե րը: Կա ռա վար ման սկզբունք ներն ու մո տե ցում նե րը, 
իհար կե, էա կան դեր են խա ղա ցել: Մի և նույն ժա մա նակ, անգ նա հա տե լի է եղել, հիմ նա դիր 
վար չա պետ Լի Կո ւան Յո ւի առա ջա տար դե րա կա տա րու թյու նից բա ցի, նաև վեր ջի նիս կա-
ռա վա րու թյան եր կա րա մյա ան դամ (1959-1984), այդ թվում` որ պես փոխ վար չա պետ, դոկ-
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տոր Գոհ Կենգ Սո ւիի, ինչ պես նաև ՄԱԿ-ի կող մից գոր ծուղ ված հո լան դա ցի տնտե սա գետ 
դոկ տոր Ալ բերտ Վին սե մի ու սի դե րը (Guo, Woo, 2016: xxxvi, Ghesquiere, 2007: 51): Վեր ջինս 
եղել է Սին գա պու րի կա ռա վա րու թյան խորհր դա տուն Տնտե սա կան զար գաց ման խորհր դի 
(Economic Development Board) հիմ նադր ման տար վա նից` 1961 թ.-ից ընդ հուպ մին չև 1984 
թ.-ը, այ սինքն` երկ րի տնտե սա կան զար գաց ման հա մար ամե նա ա ռանց քա յին ժա մա նա կա-
հատ վա ծի ըն թաց քում (Ghesquiere, 2007: 11):

Որ պես մեծ հա վակ նու թյուն նե րով փոքր եր կիր` Սին գա պու րը մշտա պես զգա ցել է նոր 
ռե սուրս նե րի ավե լաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը` տա րած քա յին, մարդ կա յին և կա պի տա լի: 
Եթե մարդ կա յին կամ կա պի տա լի ռե սուր սի դեպ քում այն դեռ հնա րա վոր է ներգ րա վել դրսից, 
ապա տա րած քի հար ցում խնդիրն ավե լի բարդ է: Սա կայն ան գամ այս խնդի րը չի դար ձել ան-
լու ծե լի: Երկ րի ներ կա յիս տա րած քի մոտ 25%-ը (ին չը մո տա վո րա պես Երև ան քա ղա քի ամ-
բողջ տա րած քի չափ է) վերց ված է ծո վից (Սին գա պու րի նե ղու ցից) (NL, Singapore): Վեր ջի նիս 
հաշ վին է տե ղի ու նե ցել ան գամ Սին գա պու րի Չան գի մի ջազ գա յին օդա նա վա կա յա նի կա-
ռու ցու մը: Հե տաքրք րա կանն այն է, որ ժա մա նա կին` 1970-ական նե րին, ան գամ ձեռ քի տակ 
ու նե նա լով հե ղի նա կա վոր մի ջազ գա յին խորհր դատ վա կան ըն կե րու թյան եզ րա կա ցու թյու նը` 
նախ կին (ամ բող ջու թյամբ ցա մա քով շրջա փակ ված) օդա նա վա կա յա նի ընդ լայն ման հիմ նա-
վո րող կար ծի քով, երկ րի վար չա պե տի պնդմամբ որոշ վել է կա ռու ցել նո րը` ծո վից տա րածք 
վերց նե լու հաշ վին (The Business Times): 40-45 տա րի անց, շա րու նա կա կան ընդ լայն ման շնոր-
հիվ, օդա նա վա կա յա նը ոչ մի այն մնա ցել է մրցու նակ, այ լև կա րո ղա ցել էլ ավե լի ընդ լայն վել և 
մե ծաց նել հզո րու թյու նը, այն է` պահ պա նել իր առա ջա տար դիր քը տա րա ծաշր ջա նի օդա նա-
վա կա յան նե րի մի ջև գնա լով աճող մրցակ ցու թյան պայ ման նե րում: 

Սին գա պու րի նա խորդ 60-ամյա պատ մու թյու նը ազ գա յին շա հի առաջմղ ման և գա-
ղա փա րա կան սահ մա նա փա կում նե րի մերժ ման ար դյունք է: Ար դյու նա վետ կա ռա վար ման 
(Good governance) հե նա սյու նը, ըստ Լի Կո ւան Յո ւի, պրագ մա տիկ կա ռա վա րումն է: Պրագ-
մա տիզմն է, որ դրված է պե տա կան բարձր աշ խա տա վար ձե րի սահ ման ման հիմ քում` նպա-
տակ ու նե նա լով հնա րա վո րինս կան խե լու որա կյալ կադ րե րի ար տա հոս քը դե պի մաս նա վոր 
հատ ված, ինչ պես նաև կո ռուպ ցի ոն հնա րա վոր երև ույթ նե րը երկ րի կա ռա վար ման բնա գա-
վա ռում: Ինչ պես Լի Կո ւան Յուն է նշում. «Եթե պե տա կան ծա ռա յող նե րը հա մա պա տաս խան 
են վճար վում, ապա կա շառք վերց նե լու դեպ քում նրանք ար ժա նի են խստո րեն պատժ վել»: 
(Lee, 2015: 62) Նման մո տեց ման ար դյուն քում է, որ ամ բողջ աշ խար հում ամե նա բարձր վար-
ձատր վող պե տա կան ծա ռա յող նե րի ցան կը գլխա վո րում է Սին գա պու րի ղե կա վա րը (Busi-
nessReport): Հատ կան շա կան է, որ աշ խա տա վար ձե րի չա փը լի նե լով շատ բարձր, ապա հո-
վագր ված չէ նույն մա կար դա կի վրա մնա լուց: Այս պես, 2009 թվա կա նին, հա մաշ խար հա յին 
տնտե սա կան ճգնա ժա մի ըն թաց քում, որը, ինչ պես ցան կա ցած այլ բաց տնտե սու թյան դեպ-
քում, հար վա ծեց նաև Սին գա պու րին, որո շում կա յաց վեց նվա զեց նել երկ րի ղե կա վար նե րի 
աշ խա տա վար ձե րի մա կար դա կը` նա խա գա հի և վար չա պե տի պա րա գա յում` ընդ հուպ մին չև 
19% (Chee, 2008): Ի դեպ, այդ ժա մա նակ, ի թիվս այլ մի ջո ցա ռում նե րի, երկ րի բնա կան մե-
նաշ նորհ հան դի սա ցող «Սին գա պուր Փա ո ւե ր» (Singapore Power) էլեկտ րա մա տա կա րա րող 
ըն կե րու թյունն, իր հեր թին, շո շա փե լի չա փով նվա զեց րեց էլեկտ րա է ներ գի ա յի դրույք նե րը 
(EMA): Նման քայ լե րը, իհար կե, էլ ավե լի են ամ րապն դում պե տա կան կա ռա վար ման հա մա-
կար գի հան դեպ հան րու թյան և բիզ նե սի վստա հու թյու նը:

Հատ կան շա կան ևս մի փաստ է ընդգ ծում երկ րում իրա վա սու թյուն նե րի և պա տաս խա-
նատ վու թյան մա կար դակ նե րի նշա նա կու թյու նը: Լի նե լով խորհր դա րա նա կան պե տու թյուն, 
Սին գա պու րում մին չև 1991 թ.-ը երկ րի նա խա գահն օժտ ված է եղել զուտ խորհր դան շա կան 
գոր ծա ռույթ նե րով: 1991 թ.-ին երկ րի սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյան ար դյուն քում նա-
խա գահն ընտր վում է հա մա ժո ղովր դա կան ընտ րու թյան մի ջո ցով, և հիմ նա կան փո փո խու-
թյու նը երկ րի կու տակ ված դրա մա կան պա հուստ նե րի տնօ րին ման գծով նա խա գա հի` որ պես 
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այդ մի ջոց նե րի պահ պան ման երաշ խա վո րի վե տո յի իրա վունքն է (Սին գա պու րի կա ռա վա-
րու թյան կայք): Նման փոր ձը վկա յում է այն քայ լե րի մա սին, որոնք Սին գա պու րի պե տու թյու-
նը արել է ապա հո վե լու ֆի նան սա կան անվ տան գու թյու նը` հա րա տև զար գաց ման գլխա վոր 
նա խա պայ ման նե րից մե կը:

Զար գաց ման ու ղի և ար դյունք ներ
Սին գա պու րը ժա մա նա կա կից պատ մու թյան մեջ տնտե սա կան արագ զար գաց ման յու-

րա հա տուկ օրի նակ է`ինչ պես Լի Կո ւան Յուն է բնու թագ րում, «մեկ սերն դի կյան քի ըն թաց-
քում «Եր րորդ աշ խար հի ց» «Առա ջի ն» մուտք գոր ծե լու իր հա ջո ղու թյամբ: Ինք նա վա րու թյան 
ժա մա նակ վա նից սկսած (1959-1960 թթ.), առա ջին երեք տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում տնտե-
սա կան մի ջին աճը կազ մել է 7,5%, (Ghesquiere, 2007: 13) ինչն ան նա խա դեպ է ամ բողջ աշ-
խար հում այդ ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Ան գամ մյուս «ասի ա կան վագ րե րը»` Հա-
րա վա յին Կո րե ան, Տայ վա նը և Հոն կոն գը չեն ցու ցա բե րել նման աճ: Հարկ է ավե լաց նել, որ 
այդ նույն ըն թաց քում երկ րի բնակ չու թյան թվա քա նա կը չնա յած որ աճել է 4 ան գամ, սա կայն` 
տա րե կան ըն դա մե նը մի ջի նը 2%-ով (Ghesquiere, 2007: 13)` ար դյուն քում հան գեց նե լով մեկ 
շնչին հաս նող աճի էլ ավե լի բարձր տեմ պի:

Սին գա պու րում գոր ծազր կու թյու նը պահ պան վում է 2,0-2,2% սահ ման նե րում (MOM), 
ին չը, ըստ էու թյան, գոր ծազր կու թյան բնա կան մա կար դակ է նշա նա կում: Եթե հաշ վի առ-
նենք, որ երկ րում զբաղ ված աշ խա տու ժի մոտ 38%-ը օտա րերկ րա ցի ներ են (1980-ին ըն դա-
մե նը` 7.4%) (Guo, Woo, 2016: 223), մեծ մա սը երկ րում գտնվում են աշ խա տան քա յին վի զա յով 
և ոչ մշտա կան բնակ չի իրա վա կան կար գա վի ճա կով, ապա պարզ է դառ նում, որ պե տու թյու-
նը գոր ծազր կու թյան մա կար դա կի աճի դեպ քում ար տա սահ մա նյան բնակ չու թյան զանգ վա ծը 
կա րող է կա ռա վա րել` ուղղ ված գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը մեղ մաց նե լուն: Սա հատ կա-
պես հեշ տաց նում է այն հան գա ման քը, որ երկ րում աշ խա տող օտա րերկ րա ցի նե րի մոտ կե սը 
ցածր որա կա վո րում ու նե ցող են (Facts and Details): Այ սինքն, վեր ջին նե րիս առա ջար կի հետ 
կապ ված խնդիր եր կի րը չի ու նե նում` հաշ վի առ նե լով այն, որ երկ րի ան մի ջա կան տա րա-
ծաշր ջա նում տնտե սա կան զար գաց ման մա կար դա կը ան հա մե մատ ավե լի ցածր է, և Սին գա-
պու րում աշ խա տանք փնտրե լու պա հան ջը մեծ է:

Սին գա պու րը մրցու նա կու թյան գոր ծակ ցով երկ րորդն է աշ խար հում (Schwab, 2018), 
որ պես նո րա րա րա կան տնտե սու թյուն աշ խար հի առա ջա տար նե րից է` հա մաշ խար հա յին նո-
րա րա րա կան գոր ծակ ցով` առա ջին հնգյա կում, նո րա րա րա կան ներդր ման են թա գոր ծակ ցով` 
առա ջի նը (WIPO, 2018: xx, xxii): Սին գա պու րում ար տա քին առևտ րի ՀՆԱ-ի հա մե մատ հա-
րա բե րակ ցու թյու նը ամե նա բարձրն է աշ խար հում` 326% (SBR), ին չը վկա յում է բաց տնտե-
սու թյուն ու նե նա լու և հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան հա մա կար գում ին տեգր ված լի նե լու 
մա սին:

Ի՞նչն է նպաս տել հաս նե լու նման ար դյունք նե րի: Սին գա պու րի տնտե սա կան զար գաց-
ման հիմ քում դրվել են հե տև յալ 4 հե նա սյու նա յին սկզբունք նե րը:

1) Ֆիս կալ կար գա պա հու թյան ապա հո վում, որը պետք է հան գեց նի խնա յո ղու թյուն նե-
րի կու տակ ման, և ձև ա վոր ված մակ րոտն տե սա կան կա յու նու թյու նը վստա հու թյուն ոգեշն չի,

2) Գնա յին խթա նիչ նե րի ձև ա վո րում տնտե սու թյան առանց քա յին ոլորտ նե րում և հա-
մաշ խար հա յին շու կա նե րի հետ ին տեգ րա ցիա,

3) Բնակ չու թյա նը հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում դառ նա լու տնտե սա կան աճի ակ տիվ 
մաս նա կից (առող ջա պա հա կան, կրթու թյան և բնա կա րա նա շի նու թյան ոլորտ նե րում ար-
տադ րո ղա կա նու թյան աճի ապա հո վում),

4) Ար դյու նա վետ մշակ ված քա ղա քա կա նու թյուն տար բեր ոլորտ նե րում (ին տեգր ված 
ամ բողջ տնտե սու թյան զար գաց ման ծրագ րում) (Ghesquiere, 2007: 91):

Թվում է, թե նշված սկզբունք նե րը կրում են վե րա ցա կան բնույթ: Սա կայն, տնտե սա-
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կան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման դի տար կու մը բա ցա հայ տում է երկ րի զար գաց ման 
հե տև յալ ընդ հա նուր մո տե ցում նե րը, որոնք (ի թիվս մի շարք այ լոց) հան դես են եկել որ պես 
զար գաց ման ներ կա յիս նվա ճում ներն ապա հո ված գոր ծոն ներ: Դրան ցից առաջ նա յի նը կա րե-
լի է հա մա րել մե րի տոկ րա տի ան: Սին գա պու րում շատ մեծ տեղ է տրվում ար ժա նի ին առաջ 
մղե լու մո տեց մա նը` սկսած տար րա կան դպրո ցից` ընդ հուպ մին չև կա ռա վա րու թյան ան դամ: 
Մե րի տոկ րա տի ա յով է նաև պայ մա նա վոր ված երկ րում պե տա կան ծա ռա յող նե րի կրթու թյան 
և որա կա վոր ման բարձր մա կար դա կը: 

Սին գա պու րը շա տե րը հա մա րում են խիստ օրենք նե րի եր կիր: Իհար կե, ամեն տեղ գոր-
ծում է տվյալ մի ջա վայ րին հա մա պա տաս խան կար գու կա նոն. Լի նե լով տա րած քով փոքր և 
ու նե նա լով բազ մա զան (առա ջին հեր թին` ազ գա յին ծա գու մով, լեզ վա կան և կրո նա կան մի-
ջա վայ րով) բնակ չու թյուն, Սին գա պու րը մեծ ջան քեր է գոր ծադ րում ապա հո վե լու մշա կու թա-
յին բազ մա զա նու թյամբ պայ մա նա վոր ված տար բե րու թյուն նե րի հան դեպ հա վա սա րակշռ-
ված և հան դուր ժող նե րա ռա կան (ին տեգ րաց նող, սա կայն ոչ ասի մի լաց նող) մի ջա վայր: Սա 
նաև են թադ րում է խիստ իրա վա կան կար գա վո րում, երբ խոս քը գնում է ազ գա յին, լեզ վա-
կան, կրո նա կան կամ մշա կու թա յին որևէ այլ տար րի հետ կապ ված խտրա կա նու թյա նը: Շատ 
առում նե րով, երկ րում ոչ այն քան օրենք ներն են խիստ, որ քան դրան ցով նա խա տես ված մեղմ 
պայ ման նե րի խախտ ման դեպ քում պատ ժա մի ջոց նե րը: Սա, ի թիվս այլ բնա գա վառ նե րի, վե-
րա բեր վում է նաև հար կա յին օրենսդ րու թյա նը:

Մտա վոր և նյու թա կան սե փա կա նու թյան պահ պա նու մը, օտա րեր կրյա ուղ ղա կի ներդ-
րում նե րի հա մար գրա վիչ պայ ման նե րի և կա յուն քա ղա քա կան և տնտե սա կան մի ջա վայ րի, 
հե ռան կա րա յին կտրված քով ստեղծ վող են թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցու մը` որ պես իրա-
կան ար տադ րող տնտե սու թյան զար գաց մա նը օժան դա կող նա խա պայ ման, առաջ նա յին 
կա րև ո րու թյան են: Հարկ է շեշ տել, որ Սին գա պու րը կա պի տա լի և են թա կա ռուց վածք նե րի 
ամե նա խո շոր սե փա կա նա տերն է երկ րում և զար գաց ման ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
այն պահ պա նել է են թա կա ռուց վածք նե րի գրե թե ամ բողջ շրջա նա կը` որ պես պե տա կան սե-
փա կա նու թյուն. ճա նա պարհ նե րը, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյունն ու կա պը, նա վա հան գիս տը, 
մի ջազ գա յին օդա նա վա կա յա նը, խո ղո վակ նե րը (այդ թվում, խմե լու ջրի): Հա սա րա կա կան 
տրանս պոր տը և օդա յին փո խադ րո ղը` «Սին գա պու րյան ավի ա ու ղի նե ր» ըն կե րու թյու նը ժա-
մա նա կի ըն թաց քում մաս նա կի մաս նա վո րեց վել են` դրանց փա յա բաժ նում, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, պահ պա նե լով պե տա կա նի մե ծա մաս նու թյու նը` 54% և 56%, հա մա պա տաս խա նա բար 
(Venkat, 2016, Singapore Airlines):

Սին գա պու րում չի կի րառ վում նվա զա գույն աշ խա տա վարձ, որն, իր հեր թին, նպաս-
տում է գոր ծազր կու թյան ցածր մա կար դակ պահ պա նե լուն: Երկ րում գոր ծում է ներ մուծ ման 
ազա տա կան ռե ժիմ և, բա ցա ռու թյամբ մի քա նի տե սա կի ապ րանք նե րի (ծխա խոտ, ալ կո հոլ, 
ավ տո մե քե նա ներ, բեն զին և կեն սա դի զե լա յին վա ռե լիք), մնա ցած ապ րանք նե րի հան դեպ չի 
գանձ վում մաք սա յին վճար (Singapore Customs): Երկ րում կի րառ վում են թե շա հու թա հար-
կի, և թե եկամ տա յին հար կի զգա լի ար տո նու թյուն ներ: Օրի նակ, ֆի զի կա կան աշ խա տան քով 
զբաղ վող նե րի եկա մուտ նե րը, հնա րա վոր փոքր բա ցա ռու թյամբ, տե ղա վոր վում են չհարկ-
վող եկամ տի սանդ ղա կում (IRAS): Հար կե րի տե սակ նե րը քիչ են և վճար ման մե խա նիզմ նե-
րը` պար զեց ված: Սույն հոդ վա ծի նպա տա կը, ինչ պես ար դեն նշվել է, երև ույթ նե րը տնտե սա-
գի տա կան վեր լու ծու թյան են թար կե լը չէ, այլ բա ցա հայ տե լը Սին գա պու րի` որ պես բնա կան 
պա շար ներ չու նե ցող փոքր երկ րի արագ զար գաց ման փի լի սո փա յա կան մո տե ցում ներն ու 
սկզբունք նե րը, որոն ցից կա րե լի է դա սեր քա ղել` թե կուզ և մա սամբ: Երկ րում գոր ծող եկամ-
տա յին հար կի հա մա կար գը տա րած քա յին է, այ սինքն, հարկ վում է մի այն երկ րի աղ բյուր նե րից 
ձև ա վոր ված եկա մու տը (IRAS): Հար կա յին ար տո նու թյուն նե րով խրա խուս վում է երկ րից ար-
տա հա նու մը: Առանձ նա կի ու շադ րու թյուն է դարձ վում երկ րի հե ղի նա կու թյանն ու բրեն դին:

Տա րի ներ շա րու նակ իր տեղն զբա ղեց նե լով բիզ նե սի հա մար ամե նան պաս տա վոր երկր-
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նե րի շար քում (Easy of Doing Business)` Սին գա պու րը կա րո ղա ցել է լայն դի վեր սի ֆի կա ցի ա յի 
են թար կել իր տնտե սու թյու նը, որ տեղ առանձ նա կի նշա նա կու թյուն ու նեն ար տադ րու թյան 
հե տև յալ ուղ ղու թյուն նե րը (InterNations, World's Top Exports).

- Նավ թամ թերք` ներկր վող հում նավ թի վե րամ շակ ման շնոր հիվ,
- Էլեկտ րո նի կա և հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա ու սար քա վո րում ներ,
- Բժշկա կան և օպ տի կա կան սար քա վո րում ներ,
- Բնա կան քա րե րի և թան կար ժեք մե տաղ նե րի մշա կում (և ոս կեր չու թյուն),
- Օր գա նա կան քի մի ա յի ապ րանք ներ,
- Դի մա հար դար ման ապ րանք ներ,
- Կեն սա տեխ նո լո գի ա յի ապ րանք ներ,
- Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ,
- Զբո սաշր ջու թյան և գործ նա կան այ ցե լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որը են թադ րում 

է բարձ րո րակ են թա կա ռուց ված քի առ կա յու թյուն` հան դի պում նե րի սրահ ներ և հա մա լիր ներ, 
հյու րա նոց ներ, զվար ճան քի վայ րեր` աշ խար հում հինգերորդ ամե նա այ ցել վող քա ղա քի պա-
հան ջար կին հա մա պա տաս խան (Talty),

- Բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ,
- Կրթու թյան բնա գա վա ռի ծա ռա յու թյուն ներ (տրա մադր վող` հա մալ սա րան նե րի, մի-

ջազ գա յին դպրոց նե րի, և այլ տի պի հաս տա տու թյուն նե րի կող մից):
Սին գա պու րի տնտե սա կան հա ջո ղու թյան հիմ քում ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ-

րաց մանն ուղղ ված ջան քերն են և ար տադ րո ղա կա նու թյան կա րև ո րու թյան ընդգ ծու մը: 
Սին գա պու րը հա ճախ կես-կա տակ, կես-լուրջ ան վա նում են «կոր պո րա ցիա-պե տու թյու ն») 
ծախ սե րի հան դեպ հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և ար դյու նա վե տու թյու նը աշ խա տան քի հիմ-
քում կա րև ո րե լու, ինչ պես նաև ձեռ նար կա տի րա կան ու ժեղ ավան դույթ նե րի  հա մար (Han-
ke): Զար գաց ման հա մար ամե նա կա րև որ աղ բյուր նե րից մեկն էլ  ներ քին ներդ րում նե րի հիմք 
հան դի սա ցող բնակ չու թյան խնա յո ղու թյուն ներն են և եկա մուտ նե րի հա մե մատ խնա յո ղու-
թյուն նե րի բարձր մա կար դա կը` մի ջի նը եկա մուտ նե րի մոտ 43% չա փով (ին չը Չի նաս տա նից 
հե տո աշ խար հում երկ րորդն է) (Ghesqiuere, 2007: 28):

Հա յաս տա նի հա մար, ներ քին և ար տա քին ներդ րում նե րի ներգ րավ ման առու մով Սին-
գա պու րի փոր ձը օգ տա կար կա րող է լի նել: Մին չև ար տա քին աղ բյուր նե րից ներդ րում ներ 
ակն կա լե լը, նպա տա կա հար մար կլի նի նախ այդ ար տա քին ներդ րող նե րի մոտ վստա հու թյուն 
առա ջաց նել` ցույց տա լով, որ ներ քին ներդ րող նե րը, ով քեր ավե լի լավ են ճա նա չում երկ-
րի ներդ րու մա յին մի ջա վայ րը, այն տեղ ներդ րում ներ են կա տա րում: Հա յաս տա նի դեպ քում 
ներդ րում նե րի երկ րորդ շեր տը հայ կա կան սփյուռքն է, քա նի որ մին չև այն տե ղից զգա լի ներդ-
րում ներ չհո սեն եր կիր, ոչ սփյուռ քա հայ պո տեն ցի ալ ներդ րող ներն ավե լի զգու շա վո րու թյամբ 
կմո տե նան Հա յաս տա նում ներդ րում ներ կա տա րե լուն: Սփյուռ քա հա յե րի հա մար նմա նա պես, 
Հա յաս տա նի ներ քին ներդ րող նե րի ակ տի վու թյու նը կա րև որ կլի նի (Վար դա նյան): Սին գա-
պու րում ներ քին մի ջոց նե րի հաշ վին ներդ րում նե րի կա րև ո րա գույն աղ բյուր են հան դի սա նում 
նաև երկ րի բնակ չու թյան (քա ղա քա ցի ներ և մշտա կան բնա կու թյուն ու նե ցող ան ձինք) պար-
տա դիր կեն սա թո շա կա յին խնա յո ղու թյուն նե րը` ամ սա կան եկամ տի 20%-ի չա փով վճար վող 
(CPF): Կու տակ ված գու մար նե րի մի մա սը խնա յո ղու թյան տե րե րը (բնա կիչ նե րը) կա րող են 
օգ տա գոր ծել որո շա կի պայ ման նե րով նա խա տես ված ներդ րում ներ կա տա րե լու հա մար: Ի 
դեպ, երկ րում այդ հա վա քագր ված մի ջոց նե րը կա ռա վար վում են պե տու թյան կող մից:

Օրեն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քը և մե րի տոկ րա տի ա յի կի րա ռու մը կադ րա յին պո-
տեն ցի ա լի կա ռա վար ման գոր ծում որ պես գլխա վոր շար ժիչ ուժ որ դեգ րե լով` Սին գա պու րին 
հա ջող վել է ձև ա վո րել կոմ պե տենտ քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան բա նակ` ար դյու նա վետ 
բյու րոկ րա տիա և մրցու նակ վճար ման հա մա կարգ և խու սա փել կադ րա յին ավել ցու կից: Երկ-
րում քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան մեջ ներգ րավ ված է մոտ 60000 մարդ, կամ բնակ չու-
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թյան ընդ հա նուր թվա քա նա կի մոտ 1%-ը (Guo, Woo, 2016: 3): 
Սին գա պու րում պե տու թյու նը մեծ դեր է խա ղում ան շարժ գույ քի զար գաց ման գոր ծում, 

և իրեն է պատ կա նում բնա կա րա նա յին շու կա յի գե րակ շիռ մա սը: Հարկ է նշել, որ տե ղա կան 
բնակ չու թյան 80%-ը ապ րում է 99 տա րով վար ձա կալ վող պե տա կան բազ մաբ նա կա րա նա յին 
շեն քե րում (ChannelNewsAsia), և պե տու թյու նը օպե րա տիվ ար ձա գան քում է գնե րի մի տում-
նե րին և մի ջամ տում ըստ անհ րա ժեշ տու թյան` հիմ նա կա նում առա ջար կի ավե լաց ման մի ջո-
ցով:

Երկ րում իշ խա նու թյան խիստ կենտ րո նա ցու մը երկ րի կենտ րո նա կան բան կին չի խան-
գա րում իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում պաշ տո նա կան և ոչ պաշ տո նա կան քննար կում ներ 
անց կաց նել շա հագր գիռ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ` մին չև դրա մա վար կա յին քա ղա քա-
կա նու թյան և ֆի նան սա բան կա յին հա մա կար գի կար գա վոր ման քայ լե րի մշա կումն ու իրա-
գոր ծու մը: Հատ կան շա կան է, որ Սին գա պու րում կենտ րո նա կան բան կը (Monetary Authority 
of Singapore) հիմն վել է կա ռա վա րու թյան կող մից և հաշ վե տու է երկ րի վար չա պե տի գրա-
սե նյա կին (ասել է թե` վար չա պե տին) (Prime Minister's Offi  ce, Singapore): Բան կի Խորհր դի 
ներ կա յիս նա խա գա հը, օրի նակ, եր կար տա րի ներ եղել է երկ րի տնտե սա կան հատ վա ծը հա-
մա կար գող փոխ վար չա պե տը (Monetary Authority of Singapore): Կենտ րո նա կան բան կի իրա-
վա կան կար գա վի ճա կը, ըստ էու թյան, ընդգ ծում է նրա կա ռա վա րու թյան կող մից իրա կա նաց-
վող քայ լե րի հետ հա կա սու թյան բա ցա կա յու թյու նը կամ առն վազն ար դյու նա վետ հար թու մը: 
Ի դեպ, վար չա պե տին է հաշ վե տու նաև Կո ռուպ ցի ոն գոր ծու նե ու թյան հե տաքն նու թյուն նե րի 
բյու րոն, որի պատ մու թյունն սկսվում է դե ռևս գա ղու թա յին ժա մա նա կաշր ջա նից` 1952 թ.-ից 
(Prime Minister's Offi  ce, Singapore):

Սին գա պու րի հա ջո ղու թյան մեջ մեծ դեր ու նի պե տու թյան կող մից փոքր ձեռ նար կա տի-
րու թյան և հա մալ սա րան նե րին տրա մադր վող աջակ ցու թյու նը: Փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն-
նե րը Սին գա պու րում գոր ծող բիզ նե սի ընդ հա նուր թվա քա նա կի 99% են կազ մում, և նրան ցում 
ներգ րավ ված է ամ բողջ զբաղ վա ծու թյան 62%-ը, և այդ ձեռ նար կու թյուն նե րը ստեղ ծում են 
երկ րում ամ բողջ ավե լաց ված ար ժե քի 48%-ը (Guo, Woo, 2016: 115): ՓՄՁ-նե րը բազ մա զան 
ոլորտ ներ են ներ կա յաց նում` կեն սա տեխ նո լո գի ա կա նից մին չև էլեկտ րո նի կա և ճշգրիտ ճար-
տա րա գի տու թյուն: 170 հա զա րից ավե լի ՓՄՁ-նե րից 70%-ի տա րե կան եկա մու տը 1 մլն սին-
գա պու րյան դո լա րից (մոտ 750 հա զար ԱՄՆ դո լար) փոքր է (Scully): Սա վկա յում է այն մա սին, 
որ երկ րում այս ձեռ նար կու թյուն ներն են, որ իրենց ու սե րի վրա են տա նում զբաղ վա ծու թյան 
ապա հով ման հիմ նա կան բե ռը` հաշ վի առ նե լով, որ տնօ րի նե լով շատ ավե լի փոքր մի ջոց ներ, 
նրանք կա րո ղա նում են ապա հո վել զբաղ վա ծու թյան այդ չափ մա կար դակ և տնտե սա կան ար-
դյունք: Եվ այս պատ ճա ռով է, որ նրանք պե տու թյան առաջ նա յին հո գա ծու թյան տակ են: 

Կրթու թյան հան դեպ վե րա բեր մուն քը 
Գաղտ նիք չի լի նի ասել, որ երկ րի զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ կա պի տա լը ներ-

քին ռե սուրս նե րի հաշ վին ձև ա վոր վում է կամ բնա կան պա շար նե րի, կամ աշ խա տու ժի կող-
մից ստեղծ վող ար դյուն քով (կամ դրանց եր կու սի): Սին գա պու րի դեպ քում (Հա յաս տանն էլ 
իր պայ ման նե րով հա մադ րե լի է) բնա կան ռե սուր սի բա ցա կա յու թյու նը այլ հնա րա վո րու թյուն 
չի թո ղել, քան շեշ տը դնել աշ խա տու ժի զար գաց ման վրա: Եվ այս հար ցում գլխա վոր ու ղին 
ընտր վել է երկ րի կրթու թյան հա մա կար գի զար գա ցու մը և կրթու թյան հան դեպ հա սա րա կու-
թյան և պե տա կան հա մա կար գի կող մից ըն կա լումն ու վե րա բեր մուն քը: Կրթու թյան հան դեպ 
Սին գա պու րի պե տու թյան կող մից հա տուկ ընդգծ ված դրա կան վե րա բեր մունքն ու նի տար-
բեր ար տա հայ տու թյան ձև եր, որոնք ամ բող ջա կան են դարձ նում կրթու թյան կա րև ո րու թյան 
ըն կա լու մը որ պես երկ րի թիվ մեկ ոլորտ:

Ստո րև բեր վում են օրի նակ ներ, որոն ցից յու րա քան չյուրն` իր հեր թին, նպաս տում է երկ-
րում կրթու թյան հա տուկ կա րև ո րու թյան գա ղա փա րի առաջմղ մա նը:
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- Կրթու թյան ոլոր տի և մաս նա գետ նե րի գծով պա հան ջար կի հե ռան կա րա յին պլա նա-
վո րում: Այս առու մով հե տև յալ պար զա բա նումն է կա րև որ վում: Սին գա պու րում զար գաց-
ման պլա նա վո րու մը երեք հար թու թյան մեջ է կա տար վում (Guo, Woo, 2016: 167-168): Զար-
գաց ման հա մար պա տաս խա նա տու գլխա վոր մար մի նը, ինչ պես ար դեն նշվել է, Տնտե սա կան 
զար գաց ման խոր հուրդն է: Նախ, հատ կան շա կան է, որ խոր հուր դը մշտա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյան մեջ է Աշ խա տու ժի կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան հետ (Ministry of Manpower): 
Այս հա մա գոր ծակ ցու թյունն ապա հո վում է երկ րում տնտե սու թյան կա ռուց ված քա յին և քա-
նա կա կան զար գաց ման հե ռան կա րի ու սում նա սի րու թյու նը և պլա նա վո րու մը: Մյուս կող մից, 
Կրթու թյան նա խա րա րու թյու նը մշտա պես հա մա գոր ծակ ցում է Մշա կույ թի, հա մայն քա յին 
զար գաց ման և երի տա սար դու թյան հար ցե րի (Ministry of Culture, Community and Youth), 
Սո ցի ա լա կան և ըն տա նե կան զար գաց ման նա խա րա րու թյան (Ministry of Social and Family 
Development) և Առող ջա պա հա կան խորհր դի (Health Promotion Board) հետ: Այս հա մա գոր-
ծակ ցու թյունն, իր հեր թին, նպաս տում է երկ րի սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի տե սան կյու նից հե-
ռան կա րի բա ցա հայտ ման և պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցին: Իսկ հա մա գոր ծակ ցու թյան մյուս 
հար թու թյունն ար դեն զուտ մաս նա գի տաց ված կրթա կան է` Կրթու թյան նա խա րա րու թյան 
(Ministry of Education), Կրթու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի (National Institute of Education) 
և դպրոց նե րի մի ջև: Կրթու թյան ազ գա յին ինս տի տուտն է հան դի սա նում երկ րում ման կա-
վարժ նե րի պատ րաստ ման, վե րա պատ րաստ ման, որա կա վոր ման ստուգ ման (ատես տա-
ցիա), հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի, այդ թվում` հա մալ սա րան նե րի հետ աշ խա տան քի 
պա տաս խա նա տուն: 

- Սին գա պու րի պե տա կան բյու ջեի 18%-ը (մոտ 9 մի լի արդ ԱՄՆ դո լար) կրթու թյան գծով 
ծախ սերն են (Tan) (հաշ վի առ նենք, որ Սին գա պու րը, լի նե լով ար տա քին մի ջա վայ րի առու մով 
խո ցե լի, զգա լի մի ջոց ներ է ծախ սում պաշտ պա նու թյան, այդ թվում` պար տա դիր ժամ կե տա-
յին զին ծա ռա յու թյան և ահա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի վրա, և այս ամե նին զու գա հեռ կա րո-
ղա նում է մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նել նաև կրթու թյան ֆի նան սա վոր ման վրա):

- Կրթու թյան հա մալ սա րա նա կան մա կար դա կի հան դեպ ամե նա բարձր մա կար դա կի 
ու շադ րու թյուն: Այս տեղ եր կու օրի նակ կա րե լի է բե րել` եր կուսն էլ կապ ված Սին գա պու րի 
ազ գա յին հա մալ սա րա նի (National University of Singapore) հետ, որը տա րի ներ շա րու նակ 
զբա ղեց նում է աշ խար հի լա վա գույն հա մալ սա րան նե րի ցան կը: Հա մալ սա րա նի նա խա գահն 
(Chancellor) ի պաշ տո նե երկ րի նա խա գահն է (NUS): Հա ջորդ օրի նա կը հե տև յալն է.  2015թ.-ի 
մար տին, երբ վախ ճան վեց նախ կին վար չա պետ Լի Կո ւան Յուն, թաղ ման պաշ տո նա կան 
արա րո ղու թյան հա մար երկ րում բազ մա թիվ բարձ րա կարգ դահ լիճ նե րից ընտր վել էր այդ հա-
մալ սա րա նի դահ լի ճը` փաստ, որն ընդգ ծում է Սին գա պու րի կա ռա վա րու թյան կող մից հա-
մալ սա րա նի ըն կա լու մը որ պես երկ րի տաս նա մյակ նե րի զար գաց ման գլխա վոր նվա ճում նե-
րից մե կի (The Straits Times): 

- Տե ղա կան բնակ չու թյան հա մար անվ ճար հան րակր թու թյուն, սուբ սի դա վոր վող հա-
մալ սա րա նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն, բու հա կան ուս ման տև ո ղու թյան 
ըն թաց քում եր կա րա ժամ կետ և ան տո կոս ու սա նո ղա կան վար կե րի տրա մադ րում (DBS),

- Գի տու թյան կենտ րո նա ցում (զգա լի չա փով) հա մալ սա րան նե րում և դրա ֆի նան սա-
վո րում, գի տու թյան և տնտե սու թյան մի ջև սերտ կապ և պե տու թյան կող մից ար դյու նա վետ 
պլա նա վո րում և քա ղա քա կա նու թյան իրա գոր ծում,

- Տար րա կան դպրո ցի տա րի քից երե խա նե րի (պո տեն ցի ալ որա կյալ աշ խա տու ժի) աճե-
ցում (grassrooting)` ընդ հուպ մին չև հա մալ սա րա նա կան կրթու թյուն ստա նա լուց հե տո աշ-
խա տան քով ապա հո վում,

- Օտա րեր կրյա որա կյալ մաս նա գետ նե րի ներգ րավ ման քա ղա քա կա նու թյուն, երկ րի 
տնտե սու թյու նում նրանց պո տեն ցի ա լի լի ար ժեք օգ տա գործ ման հա մար հնա րա վո րու թյուն-
նե րի ստեղ ծում (աշ խա տան քա յին վի զա յի տրա մադ րում` այդ թվում ըն տա նի քի ան դամ նե-
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րին, մշտա կան բնա կու թյան կար գա վի ճա կի տրա մադ րում և այլն),
- Կո ռուպ ցի ա յի դեմ տար րա կան դպրո ցից տար վող դաս տի ա րա կու թյուն` ուղղ ված 

կա շա ռա կե րու թյան, հո վա նա վոր չու թյան և կո ռուպ ցի ա յի այլ դրսև ո րում նե րի հան դեպ հա-
սա րա կու թյան կող մից ան վե րա պահ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի ձև ա վոր մա նը, որում մեծ 
կա րև ո րու թյուն է տրվում ըն տա նիք նե րի կող մից պե տու թյան այս վե րա բեր մուն քին աջակ-
ցու թյա նը,

- Են թա գի տակ ցա բար կրթու թյան կա րև ո րու թյան մա սին անընդ հատ հի շե ցում: Դի-
տար կենք մի օրի նակ: Սին գա պու րում թղթադ րամ նե րի վրա դի մա յին կող մում պատ կեր ված 
է երկ րի հիմ նա դիր նա խա գա հը: Թղթադ րամ նե րը տար բեր գույ նի և չա փի են` կախ ված ան-
վա նա կան ար ժե քից: Հա կա ռակ կող մում պե տու թյու նը ներ կա յաց նում և առաջ է մղում տար-
բեր ար ժեք ներ և ոլորտ ներ: Այս պես օրի նակ, 10-դո լա րա նո ցի վրա սպոր տա յին մի ջո ցա ռում 
է պատ կեր ված և գրված է «սպոր տ», իսկ ամե նա փոքր ան վա նա կան ար ժե քով թղթադ րա-
մի` 2-դո լա րա նո ցի վրա, որը, բնա կա նա բար, ամե նա շատն է օգ տա գործ վում շրջա նա ռու թյան 
մեջ, պատ կեր ված է դաս և գրված է «կրթու թյու ն»` դրա նով իսկ հա սա րա կու թյան բո լոր խա-
վե րի շրջա նում հա տուկ նշա նա կու թյուն տա լով այդ ոլոր տին (MAS):

Սպառ նա լիք ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ
Սին գա պու րի վեր ջին տաս նա մյակ նե րի զար գա ցու մը, այ նո ւա մե նայ նիվ, կրում է որո շա-

կի խնդիր ներ, որոնք պար բե րա բար բարձ րաց վում են երկ րում` կա ռա վա րու թյան, մե դի ա յի և 
լայն հա սա րա կու թյան կող մից: Զբա ղեց նե լով խիստ սահ մա նա փակ տա րածք` երկ րի առաջ-
նա յին խնդիր նե րից է մնալ մրցու նակ տա րա ծաշր ջա նում և դրա նից դուրս` գնա լով աճող 
եկա մուտ նե րի, այն է` մրցակ ցու թյան պայ ման նե րում (սա իր հեր թին ար դեն սպառ նա լիք է): 
Այս հան գա ման քը են թադ րում է ու նե նալ մրցու նակ աշ խա տուժ, որը բնա կան սահ մա նա փակ 
պայ ման ներ ու նե ցող երկ րին կա պա հո վի կա պի տա լով: Մրցու նակ աշ խա տուժ ու նե նա լու 
հա մար, ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի, պետք է աճող բնակ չու թյուն և բնակ չու թյան աճի հա մար 
հա մա պա տաս խան աշ խար հագ րա կան պայ ման ներ: Սին գա պու րը գրե թե սպա ռել է ծո վի 
հաշ վին տա րածք վերց նե լու հնա րա վո րու թյու նը` ներ կա յիս տա րած քը մի ջազ գա յին ծո վա յին 
սահ մա նին մո տե նա լու պատ ճա ռով (NLB): Սին գա պու րը ինք նիշ խան պե տու թյուն նե րից մի-
ակն է, որն ու նի կա նանց կող մից կյան քի ըն թաց քում ու նե ցած երե խա նե րի թվա քա նա կի մի-
ջի նը 1,0-ից ցածր մա կար դակ (The World Factbook: Singapore): Եթե հաշ վի առ նենք այն, որ 
երկ րում առ կա է կյան քի մի ջին տև ո ղու թյան շա րու նա կա կան աճ` ապա պարզ է դառ նում, որ 
երկ րում կա բնակ չու թյան ծե րաց ման վտանգ (The World Factbook: Singapore, Teo, 2013: 3-4): 
Մյուս կող մից էլ, կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն ված ծրագ րով 2030 թ.-ի հա մար սահ ման-
վում է երկ րում բնակ չու թյան կան խա տես վող շեմ` 6,9 մլն մարդ (Teo, 2013: 2): Հաշ վի առ նե-
լով այն, որ, ինչ պես ար դեն նշվեց, երկ րի ներ կա յիս բնակ չու թյան մոտ 40%-ը օտա րերկ րա-
ցի ներ են, որոն ցից 3/4-ը չու նեն մշտա կան բնակ չի կար գա վի ճակ (աշ խա տան քա յին վի զա յով 
են ապ րում երկ րում)` կա ռա վա րու թյու նը ջա նում է նպաս տել բնակ չու թյան բնա կան աճին և, 
հարկ լի նե լու դեպ քում, կկա րո ղա նա օտա րերկ րա ցի նե րի թվա քա նա կի կա ռա վար ման շնոր-
հիվ ապա հո վել բնակ չու թյան ընդ հա նուր թվի սահ մա նա չա փի պահ պա նու մը: 

Տնտե սա կան արագ զար գա ցու մը, ինչ պես և ամե նու րեք, մե ծաց նում է եկա մուտ նե րի 
բև ե ռա ցու մը: Սին գա պու րում բնակ չու թյան առա վել հա րուստ 10%-ին պատ կա նում է ազ-
գա յին եկամ տի առն վազն 30%-ը, և այս ցու ցա նի շը եր բեք դրա նից ավե լի ցածր չի եղել (Guo, 
Woo, 2007: 259):

Զար գաց մա նը զու գա հեռ, փորձ է ար վում կա տա րել շտկում ներ` մի տու մը հե ռան կա-
րա յին զար գաց ման պլան նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար: Սա վե րա բեր վում է նաև 
երկ րի թիվ մեկ ոլոր տին` կրթու թյա նը: Զբա ղեց նե լով կրթու թյան որա կով հա մաշ խար հա յին 
վար կա նի շով առա ջա տար դիր քե րից մե կը` այ նո ւա մե նայ նիվ, Կրթու թյան նա խա րա րու թյան 
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դի տար կում նե րով, երկ րում կա ստեղ ծա գոր ծա կան մտքի և փոր ձի բաց, որը հաղ թա հա րե լու 
հա մար վեր ջերս (2019) որո շում է կա յաց վել մի քա նի տար վա ըն թաց քում դպրո ցա կան կրթու-
թյան քննու թյուն նե րի հի ման վրա առա ջա դի մու թյան գնա հատ ման հա մա կար գը փո փո խել` 
ուղ ղե լով այն դե պի շա րու նա կա կան գնա հա տում (CNA): Սա նաև կթե թև աց նի եկա մուտ նե րի 
տար բե րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը կրթու թյուն ստա նա լիս, քա նի որ շա տե րի ֆի նան սա կան 
ան կա րո ղու թյու նը երե խա յին քննու թյան հա մար լրա ցու ցիչ մաս նա վոր պա րա պե լու հա մար 
լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ չի հան դի սա նա. դրա կա րիքն ուղ ղա կի չի լի նի: Սա տար բեր բնա գա վառ-
նե րում փո փու խու թյուն ներ կա տա րե լու գոր ծում ին տեգր ված մո տեց ման վառ օրի նակ է:

Լի Կո ւան Յուն կյան քի վեր ջին տա րի նե րին տար բեր առիթ նե րով բարձ րաց րել է մի 
խնդիր, որը, երևի թե դառ նում է Սին գա պու րի հա սա րա կու թյան ամե նա ա ռանց քա յի նը` երի-
տա սար դու թյան շրջա նում պայ քա րի և նվա ճում նե րի հաս նե լու ձգտման ցածր մա կար դա կը, 
որի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից է նշվում տնտե սա կան զար գաց ման բարձր աս տի ճա նը և են-
թա կա ռուց վածք նե րի մա կար դա կը (Lee, 2015: 119) Այս խնդի րը ու շադ րու թյան կենտ րո նում 
է` չնա յած որ լուծ ման եղա նակ ներ գտնե լը բա վա կան բարդ և ժա մա նա կա տար կլի նի: Հար ցը 
էլ ավե լի է բար դա նում այն հան գա ման քով, որ երկ րում զար գաց մա նը զու գա հեռ առա ջա նում 
է ազ գա յին ինք նու թյան ըն կալ ման և այն կրե լու խնդիր, որը, ըն թաց քը շա րու նակ վե լու դեպ-
քում, կա րող է հան գեց նել ինք նու թյան ճգնա ժա մի (Han, 2017): Տնտե սա կան զար գաց ման և 
ազ գա յին ինք նու թյան մի ջև կա պի ու սում նա սի րու թյան կա րև ո րու թյու նը տեխ նո լո գի ա կան 
զար գաց մա նը զու գա հեռ գնա լով ավե լի է ընդգծ վում բո լոր երկր նե րում, այդ թվում` Հա յաս-
տա նում:

 
Կի րա ռե լի՞ է ար դյոք Սին գա պու րի փոր ձը
Հա յաս տա նի (ինչ պես նաև շատ այլ երկր նե րի) զար գաց ման մա սին խո սե լիս անդ րա-

դարձ է ար վում Սին գա պու րի, որ պես պատ մա կան կարճ ժա մա նա կաշր ջա նում մեծ տնտե-
սա կան թռիչք ապա հո ված երկ րի փոր ձին: Կա րե լի՞ է ար դյոք կա տա րել նման հա մե մա տու-
թյուն: Եթե ոչ ամ բող ջո վին, ապա կա՞ն ոլորտ ներ կամ ուղ ղու թյուն ներ, որոն ցով Սին գա պու րը 
կա րող է օրի նակ ծա ռա յել Հա յաս տա նի զար գաց ման հա մար: Ինչ պես ար դեն նշվել էր, սույն 
հոդ վա ծի հիմ նա կան նպա տակն է բա ցա հայ տել Սին գա պու րի զար գաց ման` որ պես հա ջող-
ված փոր ձի հիմ քում ըն կած փի լի սո փա յու թյու նը, որի շնոր հիվ որոշ չա փով հնա րա վոր կլի-
նի հա մե մա տու թյան մեջ նա խան շել Հա յաս տա նի իրա կա նու թյան մեջ Սին գա պու րի փոր ձի 
կի րա ռե լի տար րե րը և զար գաց ման հան դեպ պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կող մից ցու-
ցա բեր վող մո տեց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հոդ վա ծի հի ման վրա ավե լի ընդգր կուն 
աշ խա տանքն ըն թաց քի մեջ է:

Ինք նա խա բե ու թյուն կլի նի կար ծել, թե Սին գա պու րի կող մից կա տար ված մեկ-եր կու 
կամ մի քա նի քայ լե րի կրկնու թյու նը կհան գեց նի նմա նա տիպ ար դյունք նե րի և հա ջո ղու թյան: 
Սին գա պու րի զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում փոքր ըն տա նի քի որ պես սո ցի ա լա-
կան ինս տի տու տի աջակ ցումն է: Վեր ջի նիս դե րը ամ րապնդ վում է կոն ֆու ցի ա կան ավան-
դույթ նե րով, որն էլ իր հեր թին ար տա հայտ վում է մարդ կանց կող մից պե տա կան իշ խա նու-
թյունն ու կա ռա վա րումն ըն դու նե լու ցան կու թյան առ կա յու թյամբ (Ghesqiuere, 2007: 42, 127):

Սին գա պու րի զար գաց ման փոր ձի և Հա յաս տա նում դրա կի րա ռե լի ու թյան մա սին 
քննար կում նե րը պետք է վե րա բեր վեն տար բեր բնա գա վառ նե րի գոր ծոն նե րի լայն շրջա նա-
կի, ինչ պի սիք են աշ խար հագ րա կան պայ ման ներն ու սահ մա նա փա կում նե րը, պատ մա կա նո-
րեն ձև ա վոր ված ներ կա դրա կան և խո չըն դո տող պայ ման նե րը, պրագ մա տիկ կա ռա վար ման 
սկզբունք նե րով առաջ նորդ վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը` թե ներ քին, և թե ար տա քին քա ղա քա-
կա նու թյան մեջ, ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման սկզբունք ներն ու ժա մա նա կա յին հե ռան-
կա րի սահ մա նու մը, հայ կա կան սփյուռ քի ներգ րա վու մը երկ րի տնտե սա կան կյան քին, ՓՄՁ-
նե րի կար գա վո րու մը, կոմ պե տենտ և զար գա ցող (վե րա պատ րաստ վող) քաղ ծա ռա յու թյան և 
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պե տա կան ու հա սա րա կա կան ինս տի տուտ նե րի զար գա ցու մը, երկ րի առ կա և պո տեն ցի ալ 
ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման ու ղի նե րի ուր վագ ծումն ու պլա նա վո րու մը, կո-
ռուպ ցի ա յի` որ պես բա ցա սա կան երև ույ թի լի ա կա տար մեր ժու մը, և, իհար կե, կրթու թյան և, 
առ հա սա րակ, սե փա կան և ու րի շի փոր ձից սո վո րե լու ձգտումն ու պատ րաս տա կա մու թյու նը: 
Վեր ջինս, որ պես զի լի նի շա րու նա կա կան և երկ րի հա մար օգ տա կար, են թադ րում է պե տա-
կան կա ռա վար ման ապա րա տում և հա սա րա կու թյան լայն շրջա նակ նե րում մե ծամ տու թյան 
մեր ժում` մի և նույն ժա մա նակ նվա ճում նե րի հա մար բարձր նշա ձո ղի սահ մա նե լով: 

Բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տի զար գաց ման մա սին շատ է խոս վում Հա յաս տա նում: 
Երբ այդ ոլոր տի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ նոր-նոր աշ խա տանք ներ էին տար վում 10-15 
տա րի առաջ, հենց այդ ժա մա նակ վա նից է այ սօր վա հիմ քը դրվել: Գի տա տար բարձր ար ժեք 
ստեղ ծող ոլոր տում, ինչ պի սին է, օրի նակ, կեն սա տեխ նո լո գի ա կա նը, շո շա փե լի ար դյունք ներ 
ստա նա լու հա մար այ սօր ար դեն այդ (և հե ռան կա րա յին այլ) բնա գա վա ռում կրթու թյան գծով 
պլա նա վո րում և ներդ րում նե րի իրա կա նա ցում է հար կա վոր (այդ թվում` պե տա կան): Մի այն 
այս ճա նա պար հով Հա յաս տա նը կա րող է մտնել նո րա րա րա կան տնտե սու թյուն ու նե ցող և 
մրցու նակ փոքր և դի նա միկ զար գա ցող երկր նե րի շար քը:

Երկր նե րի փոր ձը հա մե մա տե լիս, իհար կե, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել զար գաց ման 
սկզբնա կե տի տար բե րու թյուն նե րը, այդ թվում` աշ խար հա քա ղա քա կան և ռազ մա քա ղա քա-
կան-դաշ նակ ցա յին: Սա կայն, կրթու թյան հան դեպ ձև ա վոր ված պե տու թյան և հա սա րա կու-
թյան դրա կան վե րա բեր մուն քը ձև ա վո րե լու փորձն ու քայ լե րը հնա րա վոր է կի րա ռել: Նույ նը 
կա րե լի է ասել քաղ ծա ռա յու թյան սկզբունք նե րի ու գոր ծե լա կեր պի ներդր ման մա սին: Քաղ-
ծա ռա յու թյան որա կի բարձ րա ցումն, իր հեր թին, կապ ված է երկ րում մա քուր աշ խա տե լա ո ճի` 
կո ռուպ ցի ա յի հնա րա վո րինս ցածր մա կար դա կի հետ: Իհար կե, կո ռուպ ցի ան որևէ երկ րում 
հնա րա վոր չէ լի ո վին ար մա տա խիլ անել: Սա կայն, դրա` որ պես երկ րի զար գա ցու մը զսպող 
երև ույ թի դեմ դաս տի ա րա կու թյու նը, որը տար րա կան դպրո ցի տա րի քից հա ջող կեր պով 
տար վում է Սին գա պու րում, նույն պես կի րա ռե լի մի ջոց նե րից կա րող է լի նել` կո ռուպ ցի ա յի 
կան խար գել ման և նրա դեմ պայ քա րի հա տուկ կա ռույց ու նե նա լուն զու գա հեռ: Ներ կա յիս 
խիստ մրցակ ցու թյան պայ ման նե րում, տար րա կան դպրո ցից (եթե ոչ ավե լի վաղ տա րի քից) 
է պետք սեր մա նել ոչ այն քան շատ, որ քան ար դյու նա վետ աշ խա տան քի կա րև ո րու թյու նը: 
Ի վեր ջո, ինչն է գեր կա րև որ, որ երկ րում հա սա րա կու թյունն ու պե տու թյու նը կրեն մի և նույն 
ար ժեք նե րը, որոն ցով էլ ավե լի կհարս տաց նեն ազ գա յին ինք նու թյու նը (ասել է թե` կապ րեն 
այդ ինք նու թյու նը), կա րո ղա նան աշ խար հի հետ ին տեգր ված տնտե սու թյուն զար գաց նել, սո-
վո րեն սե փա կան և ու րի շի փոր ձից և հաս կա նան, որ հա ճախ, եթե ոչ միշտ, լի նի կյան քում, թե 
քա ղա քա կա նու թյան մեջ, կամ ինքդ ես քեզ ստի պում կա տա րել որևե քայլ, կամ ար դեն մեկ 
ու րիշն է քեզ ստի պում անել իր ու զա ծը:
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ФИЛОСОФИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ СТРАНЫ: 
СИНГАПУРСКИЙ ОПЫТ

 
Аннотация: Основное внимание в статье уделяется вопросу философского 

подхода развития малой страны. Философия развития, основанная на 
видении, как утверждается, является главным предварительным условием 
экономического роста и развития. В современном мире можно найти несколько 
ярких примеров быстрого развития стран, некоторые из которых стали 
известны как «экономическое чудо». Среди них Сингапур - один из азиатских 
«экономических тигров». Развитие Сингапура часто приводят как пример для 
подражания, в том числе многими в Армении - малой страны, сталкивающейся 
с серьезными геополитическими вызовами на перекрестке цивилизаций. В 
то же время, необходимо понять в какой степени история успеха таких стран 
как Сингапур может быть полезна для страны с отличающимися начальными 
условиями развития - географическими, историческими, политическими, 
экономическими и социально-культурными. С учетом того, что географии 
часто отводится особая роль в развитии, центральная идея, подчеркиваемая 
в статье, заключается в том, что прагматизм и долгосрочное стратегическое 
планирование, подкрепленные стремлением учиться и продвигать чистые 
методы управления, имеют жизненно важное значение для эффективного 
управления. Последнее предполагает пропаганду важности повышения 
производительности труда, роли образования, в том числе для укрепления 
ценностей свободной от коррупции принципов работы.

Пример Сингапура может стать важным уроком для изучения того, как 
неблагоприятные условия и ограничения можно превратить в преимущества 
и возможности. Несомненно, национальный прогресс предполагает не 
копирование чужого пути развития, а обогащение и продвижение собственного 
и дальнейшее укрепление национальной идентичности. Успех Сингапура 
может стать примеров развития страны, которое сумело выжить и процветать, 
несмотря на то, что у него практически не было на это шансов на начальном этапе 
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развития. Армения сталкивается со все более усиливающейся конкуренцией, 
и у нее не остается другого пути как стать открытой к миру и извлечь уроки 
из собственного опыта и прошлого других стран, что, возможно, является 
основным вызовом для Армении, испытания которого она не раз провалила в 
истории.

Ключевые слова: ․Развитие малых стран, философия развития, «эко-
но мическое чудо», Армения, Сингапур, стратегическое планирование, эко -
но ми ческая политика, меритократия, прагматическое управление, антико-
рупционное воспитание, повышение производительности, привлечение 
высо ко квалифицированной рабочей силы и диаспоры.
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Vice Principal, Han (Chinese) Academy, Hong Kong

PhD in Geopolitics and Political Geography
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DEVELOPMENT PHILOSOPHY OF A SMALL NATION-STATE: 
SINGAPORE’S CASE

Abstract: The paper is an attempt to present the philosophical framework be-
hind the development of a small nation-state. Vision-based philosophy of develop-
ment, as argued, is the main pre-condition for economic growth and development. 
The world knows several vivid examples of rapid development, some of which have 
been labeled ‘miracles.’ Among such is Singapore, one of the Asian ‘economic ti-
gers.’ Singapore’s development is often referred to as an example to follow, includ-
ing by many in Armenia, a small country struggling on the crossroad of civilisations 
and facing intense geopolitical challenges. It is seen essential to understand the ex-
tent to which success stories, such as one of Singapore, can be useful for a country 
with diff ering initial development conditions – geographic-historical, political-eco-
nomic, and social-cultural. With a unique role given to geography, the central idea 
highlighted in the paper is that pragmatism and long-term strategic planning, sup-
ported by the willingness to learn and clean government practices are vital for good 
governance. The latter assumes promotion of the importance of productivity at work, 
of the central role of education, including for strengthening the values of clean and 
corruption-free life and work practices. 

Singapore’s example can be an essential lesson to learn how unfavourable con-
ditions and limitations can be transformed into advantages and opportunities. Na-
tional progress assumes no copying of others’ routes but enrichment and promotion 
of own development way and further strengthening the national identity. Having 
Singapore as a model of a nation-state, which has survived and prospered, despite 
having nearly zero chances for it at its start, is motivating. Armenia faces an increas-
ingly stronger competition and is standing on a road where it needs to become open 
for learning from experience and past, own and of others, probably the main lesson 
to gain, the tests of which the Armenian nation has failed several times in its history.

Keywords: Small nation development, philosophy of development, 'econom-
ic miracle', Armenia, Singapore, strategic planning, economic policy, meritocracy, 
pragmatic governance ('good governance'), anti-corruption education, productivity 
increase, engagement of foreign talent and diaspora.
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Աշոտ Մար կո սյան
Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

տնտե սա գի տու թյան և կա ռա վար ման ֆա կուլ տե տի 
կա ռա վար ման և գոր ծա րա րու թյան ամ բի ո նի 

պրո ֆե սոր, տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր 

Աշոտ Զա լի նյան
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ակա դե մի ա յի 

կա ռա վար ման ամ բի ո նի դո ցենտ, 
տնտե սա գի տու թյան թեկ նա ծու 

ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԵՎ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ ԾՐԱԳ ՐԱ-ՆՊԱ ՏԱ ԿԱ ՅԻՆ ՓՈՒ ԼԵ ՐԻ 

ԻՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Հա մա ռո տա գիր. Հան րա յին կա ռա վար ման ոլոր տում ըն թա ցող բա րե փո-
խում նե րի հիմ նա կան նպա տա կը հան րա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր-
ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցումն է: Պե տա կան կա ռա վար-
ման հա մա կար գի մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման հա մար մշակ վել 
են գնա հատ ման տար բեր գոր ծի քա կազ մեր, որոնք հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում 
են բազ մա թիվ զար գա ցած երկր նե րում: Այդ պի սի հա մա կար գի ներդր մա նը Հա-
յաս տա նում, հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, պետք է նա խոր դի գոր ծու նե ու թյան ար-
դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման նոր մե թո դա կան մո տե ցում նե րի մշա կու մը: 

Մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյան և Հա յաս տա նում կի րառ վող 
գոր ծի քա կազ մի ամ փոփ ման ար դյուն քում հե ղի նակ նե րը առա ջար կում են պե-
տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ծրագ րա-նպա տա կա-
յին մե թոդ նե րի ներդ րու մը Հա յաս տա նում՝ առա ջարկ վող փո փո խու թյուն նե րի 
փու լայ նու թյամբ ու քայ լե րի նկա րագ րու թյամբ:

Բա նա լի բա ռեր. հան րա յին կա ռա վա րում, պե տա կան մար մին ներ, տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ, բա րե փո խում ներ, գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյուն, գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում, ծրագ րա-նպա տա կա յին 
կա ռա վա րում, մե թո դա բա նու թյուն: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան րա յին ծա ռա յու թյան ոլոր տում իրա կա նաց վող 
բա րե փո խում նե րի հիմ նա կան նպա տակ նե րից է հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րում 
(պե տա կան ու հա մայն քա յին) կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը: Վեր ջին 
քսան տա րի նե րի ըն թաց քում հան րա պե տու թյու նում պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար-
գում իրա կա նաց վել են բազ մա թիվ բա րե փո խում ներ, որոնք ուղղ ված են եղել, առա ջին հեր-
թին, ինչ պես պե տա կան, այն պես էլ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի օպ տի մալ 
և ար դյու նա վետ հա մա կար գի ձև ա վոր մա նը, քա նի որ մի այն ար դյու նա վետ հան րա յին կա-
ռա վար ման հա մա կարգն է ըն դու նակ լու ծե լու պե տու թյան առ ջև կանգ նած ան հե տաձ գե լի 
սո ցի ալ-տնտե սա կան և քա ղա քա կան հիմ նախն դիր նե րը: 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում իրա կա նաց վում են ինչ պես պե տա-
կան կա ռա վար ման մար մին նե րի, այն պես էլ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի 
բա րե փո խում նե րի մի շարք ծրագ րեր: Այդ ծրագ րե րի հիմ նա կան նպա տա կը ոչ մի այն և ոչ 
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այն քան գոր ծա դիր, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կա ռուց ված քի ու հաս տի-
քա կազ մի և դրա թվա քա նա կի փո փո խու թյունն է, որ քան այդ մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե-
րի վե րա նա յու մը, փո փո խու մը, գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման կա ռու ցա կար գե րի կա տա-
րե լա գոր ծու մը:

Եվ, որ պես զի այդ աշ խա տանք նե րից ստաց վող ար դյուն քը լի նի առա վե լա գույն, հար կա-
վոր է գնա հատ վեն ոչ մի այն «հա մա խառ ն»: ար դյունք նե րը՝ եր կա րա տև ժա մա նա կա հատ վա-
ծում, այ լև իրա կա նաց վի այդ մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան (առն վազն՝ դրանց հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի) շա րու նա կա կան մշտա դի տար կում, իսկ իրա կա նաց վող նա խագ ծե րի գնա-
հա տու մը պետք է կա տա րել ծրագ րա յին ար դյունք նե րի ստաց ման ամ բողջ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար:

Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման 
հա մար մշակ վել և գործ նա կա նում կի րառ վում են մի շարք գնա հատ ման մե թոդ ներ, որոն ցից 
են՝ փոր ձա գի տա կան վեր լու ծու թյան մե թո դը, նոր մա տի վա յին քար տեզ նե րի (գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ու ղե ցույ ցե րի) կազ մու մը: Նշված մե թոդ նե րը հա ջո ղու թյամբ իրա կա նաց վում են տար-
բեր երկր նե րում: 

Պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու-
թյան գնա հատ ման մո տե ցում նե րը Հա յաս տա նում պետք է փոխ վեն՝ ներ կա յումս կի րառ վող 
ձև ա կան մո տե ցու մը պետք է փո խա րին վի նոր մո տե ցում նե րով, քա նի որ այդ պի սի մո տե-
ցում նե րի բա ցա կա յու թյու նը բա ցա սա բար է ազ դում երկ րի սո ցի ալ-տնտե սա կան ցու ցա նիշ-
նե րի ու հան րա յին ոլոր տի, նե րա ռյալ՝ կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի ար դյունք նե րի վրա: 

Հան րա յին կա ռա վար ման հա մա կար գի մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու-
թյան գնա հատ ման նոր մե թո դա կան մո տե ցում նե րի կի րա ռու մը կա րև որ պայ ման է առա-
ջադր ված վերջ նա կան ար դյունք նե րի և ձեռք բե րում նե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց-
ման հա մար: Հան րա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
գնա հատ ման ժա մա նա կա կից մե թո դա կան ցու ցում նե րի գործ նա կան կի րա ռու մը կա պա հո վի 
ճշգրիտ պլա նա վո րում (ծրագ րա վո րում) եր կա րա տև ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Ամ բող-
ջա պես քա ղա քա ցի նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րու մը թույլ կտա բյու ջե տա յին մի ջոց ներն ուղ ղել մի այն սո ցի ա լա պես անհ րա ժեշտ 
և տնտե սա պես հիմ նա վոր ված ծախ սե րի իրա կա նաց մա նը, կբարձ րաց նի ըն դուն վող կա ռա-
վար չա կան որո շում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, կմե ծաց նի պաշ տո նա տար ան ձանց և քա-
ղա քա ցի ա կան ծա ռա յող նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը: 

Պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ուղղ-
ված հան րա յին կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի և հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի առանձ նա-
հատ կու թյու նը տվյալ բա րե փո խում նե րի ար դյու նա վե տու թյան օբյեկ տիվ քա նա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի որոշ ման (սահ ման ման) դժվա րու թյունն է: Դրա հետ կապ ված ար դյու նա-
վե տու թյան ներ կա յում առա ջարկ վող ցու ցա նիշ նե րը մե ծա մա սամբ հիմն վում են հա սա րա-
կա կան կար ծի քի, հան րա յին ծա ռա յող նե րի և գոր ծա րար շրջա նակ նե րում իրա կա նաց ված 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վրա: Նման եզ րա հան գում նե րի օգ տա գոր ծու մը բա վա կա-
նա չափ ներ կա յա ցուց չա կան է, սա կայն դրան ցում պա կա սում են օբյեկ տիվ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը, ինչ պես նաև կա ռա վար ման մար մին նե րի՝ նա խա րա րու թյուն նե րի, պե տա կան 
կա ռա վար ման հա մա կար գի մար մին նե րի և մարզ պե տա րան նե րի, տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի տվյալ նե րը՝ ստա նա լու հա մար առա վել հա մար ժեք ցու ցա նիշ ներ, 
որոնք բնու թագ րում են բա րե փո խում նե րի առա ջըն թա ցը: 

Գործ նա կա նում հա ճախ են հան դի պում դեպ քեր, երբ պե տու թյան կող մից մա տուց վող 
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ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող շա հա ռու նե րի սպա սում ներն էա կա նո րեն գե րա զան ցում են 
հան րա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, և, բնա կա նա բար, որոշ ժա-
մա նա կա հատ ված հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման էա կան առա ջըն թա ցը սպա-
ռող նե րի կող մից գնա հատ վում է որ պես ոչ էա կան: 

Մի ջազ գա յին փոր ձի (մաս նա վո րա պես՝ Ֆին լան դի ա յի, Մեծ Բրի տա նի ա յի1) ու սում նա-
սի րու թյունն ապա ցու ցում է հան րա յին կա ռա վար ման ծրագ րե րի իրա կա նա ցումն ապա հո-
վող մի աս նա կան հա մա կար գի ստեղծ ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին: Այդ պի սի հա մա կար գը 
պետք է ապա հո վի իրա կա նաց վող ծրագ րե րի ըն թա ցիկ մշտա դի տար կու մը և ծրագ րե րի ար-
դյունք նե րի գնա հա տու մը, սահ մա նե լով ծրագ րե րի պար բե րա կան ներ քին և ար տա քին մշտա-
կան հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն: 

Նի դեռ լանդ նե րում2, օրի նակ, պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը մշակ վել է ավե լի քան 10 տար վա 
ըն թաց քում: Դրա կի րա ռու մը սկզբնա կան փու լում առաջ բե րեց պե տա կան ծա ռա յող նե րի 
դժգո հու թյու նը, քա նի որ նրան ցից շա տե րը, ինչ պես պարզ էր դար ձել հար ցում նե րի ար դյուն-
քում, հստակ պատ կե րա ցում չեն ու նե ցել բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի ծախս ման ուղ ղու թյուն-
նե րի, հա սա նե լի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի մե ծու թյան և ծախս ման ժամ կետ նե րի (կոնկ րետ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի), իրենց գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում սպաս վե լիք ար դյունք նե րի վե-
րա բե րյալ: Այդ ծրագ րի իրա գործ ման սկզբնա կան փու լում դրանց օգ տա գործ ման ար դյու-
նա վե տու թյու նը կազ մում էր ըն դա մե նը 20%: Ու, թեև պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե-
րի գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման հա մա կար գի կի րա ռու մը պա հան ջեց պե տու թյան կող մից 
որո շա կի լրա ցու ցիչ ծախ սեր, սա կայն հե տա գա յում այն թույլ տվեց բարձ րաց նել ար դյու նա-
վե տու թյան ցու ցա նի շը մին չև 80%-ը: Այդ գոր ծում չա փա զանց կա րև որ դեր խա ղաց ար դյու-
նա վե տու թյան գնա հատ ման սկզբուն քը: Այն ի սկզբա նե ուղղ ված էր նվա զա գույն ծախ սե րով 
բարձր ար դյունք նե րի հաս նե լու նպա տա կին. և թույլ տվեց իրա կա նում գնա հա տել յու րա քան-
չյուր հան րա յին ծա ռա յո ղի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, քա նի որ նա խա տե սում 
էր հստակ սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն նրան ցից յու րա քան չյու րի աշ խա տա տե ղի 
հա մար: Նի դեռ լանդ նե րում ամեն տա րի հրա պա րակ վում են պե տա կան ծա ռա յու թյան գոր-
ծու նե ու թյան գնա հատ ման վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը3: 

ՀՀ-ում հան րա յին կյան քի զար գաց ման ներ կա պայ ման նե րում նույն պես պա հանջ վում 
է հան րա յին կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րում (բո լոր մար մին նե րում) գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման նոր մե թոդ նե րի կի րա ռում, գոր ծու նե ու թյան ար դյուն-
քա յին ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նում, հսկո ղու թյան տե սան կյու նից ար դյու նա վետ և կազ մա-
կերպ ման առու մով իրա տե սա կան հա մա կար գի ներդ րում: 

Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ծրագ րա-նպա տա կա յին 
մե թոդ նե րը: Սո ցի ալ-տնտե սա կան հա մա կար գե րի կա ռա վա րան գոր ծում ծրագ րա-նպա-
տա կա յին մե թո դը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ծրագ րի օգ նու թյամբ նպա տա կը կա պել դրան 
հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի հետ: Դա պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման տե-
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1. Մեծ Բրի տա նի ա յի և Հյու սի սա յին Իռ լան դի ա յի Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն:
2. Նի դեր լանդ ներ պե տու թյու նը (տա րած քի հիմ նա կան մա սը գտնվում է Արևմ տյան Եվ րո պա յում, ինչ պես նաև Կա րի բյան ծո-
վում գտնվող Բո նեյր, Սինտ-Էս տա տի ուս, Սա բա, Սինտ-Մար տէն, Կյու րա սաո և Արու բա կղզի նե րը) մտնում են Նի դեր լանդ-
նե րի Թա գա վո րու թյան կազ մի մեջ: Հա մա ձայն Սահմ նադ րու թյան, պաշ տո նա կան մայ րա քա ղաքն է Ամս տեր դա մը, որ տեղ 
մի ա պե տը երդ վում է լի նել հա վա տա րիմ Սահ մա նադ րու թյա նը: Փաս տա ցի մայ րա քա ղա քը Հա ա գան է, որ տեղ տե ղա կայ ված 
են թա գա վո րա կան նստա վայ րը, պառ լա մենտն ու կա ռա վա րությ ւո նը: Երկ րի ոչ պաշ տո նա կան անունն է Հո լան դիա:
3. Դի տարկ վող հիմ նախնդ րի մա սին, մաս նա վո րա պես, տես՝ Рой О.М. "Основы государственного и муниципального 
управления: учебное пособие", 5-е изд., Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер. 2015. – 416 с. 
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սակ նե րից մեկն է, որի հիմ քում դրված է առա ջադր ված նպա տա կին հաս նե լու գոր ծու նե ու-
թյան կողմ նո րո շու մը: 

Ծրագ րա-նպա տա կա յին կա ռա վա րու մը են թադ րում է սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան և 
գի տա տեխ նի կա կան զար գաց ման հիմ նա կան նպա տակ նե րի ընտ րու թյուն, դրանք նա խանշ-
ված (կոնկ րետ) ժա մա նա կա հատ վա ծում իրա կա նաց նե լու հա մար փոխ կա պակց ված մի ջո-
ցա ռում նե րի մշա կում, ռե սուրս նե րի հաշ վեկշռ ված ապա հո վում և ար տադ րու թյան ար դյու-
նա վետ զար գաց ման պայ ման նե րի ստեղ ծում: 

Ծրագ րա-նպա տա կա յին կա ռա վար ման սկզբունք նե րի կի րառ ման պայ ման նե րում դի-
տարկ վում է ոչ մի այն գլխա վոր նպա տա կը, այ լև նպա տակ նե րի և դրան ցից բխող ծրագ րա-
յին առա ջադ րանք նե րի հի ե րար խիկ են թաս տո րա դա սու թյան ամ բողջ հա մա կար գը, որի հի-
ման վրա էլ մշակ վում է այդ խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը: 
Ծրագ րա-նպա տա կա յին կա ռա վար ման գլխա վոր հատ կա նիշն ար տա հայտ վում է գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ծրագ րով, որը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես հաս նել կա ռա վար ման նպա տա կին, ինչ 
ժամ կետ նե րում, ռե սուրս նե րի ինչ պի սի ծախ սե րով: Որ պես կա ռա վար ման գոր ծիք՝ ծրագ րե րը 
երև ան են գա լիս լուրջ, խո շո րա մասշ տաբ սո ցի ալ-տնտե սա կան հիմ նախն դիր նե րի առաջ գա-
լուն զու գա հեռ, որոնց լու ծում նե րը պա հան ջում են հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցում, 
ջան քե րի կենտ րո նա ցում, տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի զու գակ-
ցում: 

Ծրագ րա յին կա ռա վար ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է նաև հա մա կար գի վրա 
ազ դե լու եղա նա կը: Ու շադ րու թյան կենտ րո նում են պահ վում ոչ մի այն հա մա կար գը, որ պես 
այդ պի սին, նրա բաղ կա ցու ցիչ տար րերն ու ձև ա վոր ված կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը, 
այլ նաև ծրագ րե րի առան ձին տար րե րի կա ռա վա րու մը, ծրագ րա յին գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այ-
սինքն, ծրագ րա-նպա տա կա յին կա ռա վա րու մը են թադ րում է տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան, գի-
տա տեխ նի կա կան զար գաց ման առաջ նա հերթ նպա տակ նե րի ընտ րու թյուն, տրված ժա մա-
նա կա հատ ված նե րում դրանց հաս նե լու փոխ պայ մա նա վոր ված մի ջո ցա ռում նե րի մշա կում, 
առա վե լա գույն ար դյու նա վե տու թյամբ այդ մի ջո ցա ռում նե րի հա մար պա հանջ վող ռե սուրս-
նե րի ապա հո վում4:

Քննար կե լով կա ռա վար ման կազ մա կերպ ման կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րու թյուն-
նե րը ծրագ րա-նպա տա կա յին կա ռա վար ման մե թոդ նե րի օգ տա գործ ման դեպ քում և պե տա-
կան կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լիս՝ անհ րա-
ժեշտ է հաշ վի առ նել պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան 
որո շա կի առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոն ցից են, օրի նակ՝

►ամ բող ջու թյամբ գոր ծում է գոր ծու նե ու թյան «ծախ սա յի ն» և ոչ թե «ար դյուն քա յի ն» 
մո դե լը, հիմ նա կա նում կապ ված բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րի հետ: Այն պլա նա վո րում է կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րը, ել նե լով ար դեն 
ձեռք բեր ված ցու ցա նիշ նե րից, այդ թվում՝ նաև փաս տա ցի ձև ա վոր ված ծախ սե րի հա մար,

►գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րու մը և ֆի նան սա վո րու մը՝ հաշ վի առ նե լով բյու ջե տա յին 
կա ռույց նե րի փաս տա ցի ֆի նան սա կան պա հանջ նե րը նա խա հաշ վա յին սկզբուն քի հի ման 
վրա. օրի նակ, հաշ վի առ նե լով նրանց հաս տիք նե րի թվա քա նա կը: Ամ բող ջու թյամբ բա ցա կա-
յում է հիմ նարկ նե րի կա ռա վար ման և ֆի նան սա վոր ման պրակ տի կան ըստ մա տու ցած ծա-

4. Նշված հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ ծա վա լուն հե տա զո տու թյուն է իրա կա նաց ված հե տև յալ աշ խա տու թյու նում. Нагимова 
А.М. Эффективность деятельности государственных органов управления как фактор повышения качества жизни в регионе: 
проблемы оценки и измерения. – Казань: Казанский государственный ун.-т, 2009. 190 с. 
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ռա յու թյուն նե րի: Այ սինքն՝ կա ռա վար վում և ֆի նան սա վոր վում է այն, ին չը կա, այլ ոչ թե այն, 
ին չը պետք է լի նի,

►հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մի աս նա կան մե թո դա բա նու թյան բա-
ցա կա յու թյու նը և, որ պես հե տև անք, հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի գրան ցա մա տյա նի (ռե-
եստ րի) բա ցա կա յու թյու նը (ծախ սա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գրան ցա մա տյա նի վար ման 
հա մար մե թո դա բա նա կան և գործ նա կան փոր ձի պա կա սը): Ար դյուն քում, անհ նար է օգ տա-
գոր ծել ար դյուն քա յին ֆի նան սա վոր ման գործ նա կան ազ դե ցու թյու նը, որը կօգ ներ հաս կա-
նալ, թե ինչն ինչ պես պետք է լի նի,

►ծրագ րա-նպա տա կա յին կա ռա վար ման մե թո դի օգ տա գործ ման ոչ ար դյու նա վե տու-
թյու նը, որը հիմ նա կա նում կի րառ վում է սո ցի ա լա պես նշա նա կա լի խնդիր նե րի լուծ ման հա-
մար ամ բողջ տա րած քի մասշ տա բով, և ոչ թե առան ձին պե տա կան մարմ նի գոր ծու նե ու թյան 
դեպ քում:

Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան նշված դժվա րու թյուն նե րը 
կա րե լի է հաղ թա հա րել՝ գործ նա կա նում ծրագ րա-նպա տա կա յին կա ռա վար ման մե թո դի հի-
ման վրա մշա կե լով և իրաց նե լով եր կա րա ժամ կետ կա ռա վար ման կա ռու ցա կար գեր: Դա հնա-
րա վո րու թյուն կտա եր կա րա տև ժա մա նա կա հատ վա ծում ստան դար տաց նել կա ռա վար ման 
գոր ծըն թա ցը, ինչ պես նաև որո շա կի աց նել գոր ծու նե ու թյան կոնկ րետ վերջ նա կան ար դյունք-
նե րը: Պա հանջ վում է ստան դար տաց նել նաև մի ջին օղա կի կա ռույց նե րի (են թա կա մար մին-
նե րի) գոր ծու նե ու թյան հա մար ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րու մը, քա նի որ հատ կա պես 
հան րա յին ծա ռա յու թյունն է թույլ տա լիս իրաց նել կա ռա վար ման այս մե թո դի բո լոր առա վե-
լու թյուն նե րը՝ կողմ նո րո շում դե պի ար դյուն քը և դրա «ամ րակ ցու մը» ֆի նան սա վոր մա նը:

Մի ա ժա մա նակ նկա տենք, որ պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի գոր ծու նե ու թյան կազ-
մա կերպ ման և իրա կա նաց ման ըն թաց քի փո փո խու թյուն նե րը պետք է կրեն հա մա լիր և հա-
մա կար գա յին բնույթ, իրենց մեջ նե րա ռե լով հե տև յալ խո շո րաց ված փու լե րը՝

►նա խա պատ րաս տա կան փուլ, որի իմաս տը կա ռա վար ման հա մա կար գի ել քա յին վի-
ճա կի վեր լու ծու թյունն է, 

►փո փո խու թյուն նե րի ծրագ րի մշա կու մը, փու լայ նու թյան սահ մա նու մը, առան ձին մի-
ջո ցա ռում նե րի նկա րագ րու թյու նը և իրա կա նաց ման ձև ե րի, ժամ կետ նե րի ընտ րու թյու նը, 

►փո փո խու թյուն նե րի ծրագ րի եզ րա փա կիչ փու լը, որն իր մեջ նե րա ռում է մի ջո ցա-
ռում նե րի կա տար ման վեր լու ծու թյու նը, պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու-
թյան կա տա րե լա գործ ման և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված հե տա գա աշ խա-
տանք նե րի հիմ նա կան ռազ մա վա րա կան գծի վե րա բե րյալ որո շում նե րի ըն դու նու մը:

Նշված փու լե րի շրջա նակ նե րում մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման հա ջոր դա կա նու-
թյու նը որոշ վում է ել նե լով ըն թա ցիկ իրա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նից, փո փո խու թյուն ներ կա-
տա րե լու պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի պատ րաստ վա ծու թյու նից, ինչ պես նաև, 
ել նե լով ֆի նան սա կան և աշ խա տան քա յին հաշ վեկշռ վա ծու թյան սկզբունք նե րից, իրա կա-
նաց վող մի ջո ցա ռում նե րի հե տև ո ղա կա նու թյու նից և փո խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծու թյու-
նից: Ընդ որում, փո փո խու թյուն նե րի ծրագ րի իրա կա նաց ման առա ջին փու լում անհ րա ժեշտ 
է նա խա պատ րաս տել բա րե փո խում նե րի մասշ տա բա յին ներդ րում նե րի հա մար նոր մա տի վա-
իրա վա կան բա զան:

Փո փո խու թյուն նե րի ծրագ րի իրա կա նաց ման երկ րորդ փու լը վճռա կանն է. այդ փու լում 
ավարտ վում է հայ տա րար ված նպա տակ(ներ)ին հաս նե լու հա մար կա ռա վար ման հիմ նա կան 
իրա վա կան ակ տե րի և գոր ծիք նե րի մշա կու մը և ներդ րու մը: Երկ րորդ փու լի իրա կա նաց ման 
ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել տրա մադր վող հան րա յին ծա-
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ռա յու թյուն նե րի որա կին և ստան դարտ նե րի ներդր մա նը, ծախ սա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 
նոր մա տի վա յին և ծրագ րա յին բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման մե թո դի կա նե րի հաս տատ մա նը:

Հե տաքրք րա կանն այն է, որ, վեր լու ծե լով ընդ հան րա պես պե տա կան կա ռա վար ման առ 
այ սօր ըն թա ցող բա րե փո խում նե րի մի ջազ գա յին փոր ձը, մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ և հա մաշ խար հա յին գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում տեղ գտած եզ րա հան գում նե-
րը, ըստ էու թյան, կա րե լի է նկա տել վե րը շա րադր ված և հե տա գա յում առա ջարկ վե լիք մեր 
մո տե ցում նե րի նմա նու թյուն նե րը փու լե րի առու մով: Դե ռևս 2000 թվա կա նին առա ջարկ վել է 
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի փու լե րով և են թա փու լե րով իրա-
կա նաց ման կազ մա կերպ ման օրի նա կե լի մե թո դի կան5:

Մաս նա վո րա պես, այն հա մա ռոտ տես քով կա րե լի է ներ կա յաց նել հե տև ալ կերպ.
Փուլ 1. Բա րե փո խում նե րի անհ րա ժեշ տու թյան հիմ նա վո րում և նպա տա կադ րում, 

որը նե րա ռում է՝
►պե տա կան կա ռա վար ման ոլոր տում առ կա վի ճա կի վե րա բե րյալ քննար կում նե րի 

կազ մա կեր պում գոր ծա դիր և օրենս դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի հետ (նե րա ռյալ Ազ գա յին 
Ժո ղո վի և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հա մա կար գի բո լոր մար մին նե րի կող մից պե տա կան կա-
ռա վար ման մեջ տեղ գտած թե րու թյուն նե րի, հա կա սու թյուն նե րի և բաց թո ղում նե րի մա սին 
առա ջար կու թյուն նե րի և դի տո ղու թյուն նե րի ամ բող ջա ցում), 

►հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սում նա սի րու թյան վերջ նա կան ար դյունք նե րի, պե տա-
կան կա ռա վար ման առ կա վի ճա կի վե րա բե րյալ օրենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի 
մար մին նե րի կող մից ար ված դի տո ղու թյուն նե րի և առա ջար կու թյուն նե րի հա մե մա տում և 
վերջ նա կան մի աս նա կան վի ճա կի ձև ա կեր պում, 

►պե տա կան կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի իրա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյան 
հիմ նա վո րում (պե տա կան կա ռա վար ման առ կա վի ճա կի ամ բող ջա կան գնա հա տում, այն է՝ 
իրա կան վի ճա կի բա ցա հայ տում, հիմ նախնդ րի հստակ ձև ա կեր պում, առ կա վի ճա կի շա րու-
նակ ման պայ ման նե րում «սպաս վե լիք բա ցա սա կան հե տև անք նե րի» կան խա տե սում, գլխա-
վոր խնդրի տա րան ջա տում երկ րոր դա կան նե րից, հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սում նա սի րում 
և ստաց ված ար դյունք նե րի ամ փո փում),

►բա րե փո խում նե րի նպա տա կադ րում, իրա կա նաց ման փու լե րի կա տար ման մո տա վոր 
ժամ կետ նե րի սահ մա նում:

Փուլ 2. Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի իրա կա նաց-
ման տե սա կան, մե թո դա կան, գի տա-գործ նա կան և իրա վա կան նա խա պատ րաս տում, 
նե րա ռյալ՝

►պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի կազ մա կերպ ման և իրա-
կա նաց ման նա խա պայ ման նե րի, տե սու թյան, ձև ե րի, մե թոդ նե րի, բնույ թի, սկզբունք նե րի՝ 
ըստ երկր նե րի և երկր նե րի խմբե րի մի ջազ գա յին փոր ձի և դրանց ար դյունք նե րի ու սում նա-
սի րու թյուն և ամ բող ջա կան ընդ հան րա ցում6, 

5. Այս մա սին առա վել ման րա մասն տես՝ Ա. Զա լի նյան. «Բա րե փո խում նե րը որ պես տնտե սու թյան պե տա կան կա ռա վար ման 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ու ղի. պե տու թյան կար գա վո րիչ դե րը շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րու մ», - 
"Рынок капитала в Армении". Аналитический журнал. 2000г., N 23, 24.
6. Տես, մաս նա վո րա պես, Heyse L., Resodihardjo S., Lantink T., Lettinga B. "Reform in Europe: Breaking the Barriers in Govern-
ment". 2006. - 205 p.; Englehardt, E.E., Pritchard, M.S., Romesburg, K.D., Schrag, B. "The Ethical Challenges of Academic Admin-
istration". Springer, 2009. - 172 p.; Heyse L., Resodihardjo S., Lantink T., Lettinga B. "Reform in Europe: Breaking the Barriers in 
Government". 2006. - 205 p.; Public Administration in the South Caucasus: Between Western Models and Hard Soviet Legacy, in the 
Past, Present and the Future of Public Administration on CEE, Bratislava, 2013, p. 275-278 աշ խա տու թյուն նե րում իրա կա նաց ված 
ամ փո փում ներն ու վեր լու ծու թյուն նե րը:
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►բա րե փո խում նե րի իրա կա նաց ման մե թո դա կան հիմ քի ընտ րու թյուն (գո յու թյուն ու-
նե ցող մե թո դի կա նե րի հա մե մա տում և դրան ցից՝ առ կա իրա վի ճա կին և հնա րա վո րու թյուն-
նե րին առա վել հա մա պա տաս խա նող և ըն դու նե լի մե թո դի կա յի հաս տա տում), 

►ըն դուն ված մե թո դի կա յով բա րե փո խում նե րի փորձ նա կան (պի լո տա յին) իրա կա նա-
ցում պե տա կան կա ռա վար ման որևէ մարմ նում և իրա կա նա ցու մից ստաց ված ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյուն, գնա հա տում, եզ րա հան գում, ի հայտ եկած թե րու թյուն նե րի և բաց թո ղում-
նե րի շտկում): Փոր ձար կու մը պետք է լի նի խիստ կազ մա կերպ ված, ու նե նա այն իրա կա նաց-
նող հստակ պա տաս խա նա տու ներ և լի նի վե րահս կե լի: Անհ րա ժեշտ է մի մյան ցից տար բե րել 
«բա րե փո խում նե րը որ պես փոր ձար կու մ» և «բա րե փո խիչ բնույթ ու նե ցող փոր ձար կում նե ր» 
հաս կա ցու թյուն նե րը: Առա ջինն ան թույ լատ րե լի է, իսկ երկ րոր դը անհ րա ժեշտ է և կա րև որ,

►բա րե փո խում նե րի բուն իրա կա նաց ման փու լե րի և մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման 
նախ նա կան ժա մա նա կա ցույ ցի կազ մում և ըն դու նում:

Վե րոգ րյա լի նման էլ, ինչ պես ար դեն նշել ենք, պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վար չա կան գոր ծըն թաց նե րում փո փո խու թյուն նե րի մո դե լի կա ռու ցու մը, 
որը կապ ված է ծրագ րա-նպա տա կա յին կա ռա վար ման մե թոդ նե րի, զար գաց ման եր կա րա-
ժամ կետ պլան նե րի ձև ա վոր ման ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման և կա տա րե լա գործ ման հետ, 
նե րա ռում է հե տև յալ հիմ նա կան փու լե րը.

Առա ջին փու լում իրա կա նաց վում է միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ սո ցի ալ-տնտե-
սա կան զար գաց մա նը վե րա բե րող փաս տաթղ թե րում նպա տակ նե րի և խնդիր նե րի «գույ-
քագ րու մ» առն վազն հաշ վե տու վեր ջին երեք տա րում և ըն թա ցիկ ֆի նան սա կան տա րում: 
Ներ կա յում պե տա կան մարմ նի գոր ծու նե ու թյու նում ծրագ րա յին սո ցի ալ-տնտե սա կան կա-
ռա վար ման պրակ տի կան ցույց է տա լիս միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ կա ռա վար ման 
գոր ծիք նե րի օգ տա գործ ման գրե թե բա ցա կա յու թյու նը:

Կա ռա վար չա կան գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում քննարկ վող առա ջին փու լում կա ռա-
վար չա կան փո փո խու թյուն նե րի իրաց ման մի ջան կյալ ար դյունքն է վի ճա կագ րա կան և աղյու-
սա կա յին նյու թե րով հա տուկ վեր լու ծա կան փաս տաթղ թա յին ձև ա վո րու մը, որը ար տա ցո լում 
է սո ցի ալ-տնտե սա կան զար գաց ման ծրագ րա յին փաս տաթղ թե րում նպա տակ նե րի և խնդիր-
նե րի գույ քագր ման ար դյունք նե րը: Նշված վեր լու ծա կան աշ խա տան քի իրա կա նա ցու մը թույլ 
է տա լիս՝

►նա խա պատ րաս տել փաս տա կան և մե թո դա բա նա կան բա զան գոր ծու նե ու թյան սահ-
ման ված ոլոր տում եր կա րա ժամ կետ նպա տա կա յին ծրագ րե րի մշակ ման, իրաց ման և մշտա-
դի տարկ ման իրա կա նաց ման հա մար, 

►ամ րագ րել փո փո խու թյուն նե րի (ճշգրտում նե րի) կամ ժամ կե տից շուտ դա դա րեց նե-
լու եր կա րա ժամ կետ նպա տա կա յին ծրագ րե րի ըն թա ցա կար գե րը:

Պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի գոր ծու նե ու թյան փո փո խու թյուն նե րի կա ռա վար չա-
կան գոր ծըն թա ցի երկ րորդ փու լում կա րև որ է՝

►նա խա պես որո շել պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման 
ծրագ րե րի իրաց ման նվա զա գույն ժամ կետ նե րը (ստո րին սահ ման նե րը), 

►սահ մա նել եր կա րա ժամ կետ նպա տա կա յին ծրագ րե րի իրաց ման մի աս նա կան ու նի-
ֆի կաց ված կա նոն նե րը:

►հստա կո րեն ամ րագ րել եր կա րա ժամ կետ նպա տա կա յին ծրագ րե րի ծրագ րա յին մշակ-
ման հա մար հիմ նախն դիր նե րի ընտ րու թյան մե թո դա բա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես, որո շել 
դրանց մշակ ման, ձև ա վոր ման և իրաց ման մա սին որո շում նե րի ըն դուն ման կար գը, սահ մա-
նել դրանց իրաց ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման մե թոդ նե րը: 
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Քննարկ վող կա ռա վար չա կան գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում կա ռա վար չա կան փո փո-
խու թյուն նե րի իրա կա նաց ման երկ րորդ փու լի մի ջան կյալ ար դյունքն է եր կա րա ժամ կետ 
նպա տա կա յին ծրագ րե րի մշակ ման, իրաց ման և մշտա դի տարկ ման կար գի հաս տատ ման 
վե րա բե րյալ առան ձին իրա վա կան ակ տի կազ մու մը և ըն դու նու մը, փո փո խու թյուն նե րի 
(ճշգրտում նե րի) ըն թա ցա կար գե րի ամ րագ րու մը: 

Կա ռա վար չա կան գոր ծըն թա ցի փո փո խու թյուն նե րի մո դե լի եր րորդ փու լը կապ ված է 
պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման որա կի ստան դարտ նե րի մշակ ման և ներդր-
ման հետ: Անհ րա ժեշտ է նշել, որ պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի կող մից տրա մադր վող 
պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի ստան դարտ նե րի հաս տա տու մը կա րև որ քայլ է ար-
դյուն քի վրա հիմն ված բյու ջե տա վոր ման հա մար: Այն բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցի շրջա նակ-
նե րում ապա հո վում է ան ցու մը «ծախ սե րի կա ռա վա րու մի ց» դե պի «ար դյունք նե րի կա ռա-
վար մա ն» մո դե լի, նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում կա ռա վար ման որա կա կան ին դի կա տոր նե րի, 
ֆի նան սա կան նոր մա տիվ նե րի ներ մուծ ման և սահ ման ման հա մար: Սա կայն եր րորդ փու լում 
հնա րա վոր են զար գաց ման մի շարք այ լընտ րան քա յին ու ղի ներ, օրի նակ, երբ պե տա կան կա-
ռա վար ման մարմ նի գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի որո շա կի մա կար դա կի սահ ման ման հա-
մար կա րող են օգ տա գործ վել նաև այլ կա ռու ցա կար գեր:

Հնա րա վոր կա ռու ցա կար գե րից մե կը կա րող է լի նել պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի հիմ նա վոր մամբ ձև ա վոր ված պրակ տի կա յի շա րու նա կու մը: 
Սա կայն այս տեղ անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի գոր ծու նե-
ու թյան ֆի նան սա կան ապա հով ման գոր ծըն թա ցի սերտ կա պը կա ռա վար չա կան գոր ծըն թաց-
նե րի հետ, քա նի որ բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման նոր մա տիվ նե րի հաշ վարկ ման հիմ քում 
ըն կած է մի այն ռե սուր սա յին բաղ կա ցու ցի չը: Այն հիմ նա կա նում ապա հո վում է ծախ սե րի 
ծա վա լի հիմ նա վո րու մը, հաշ վի չառ նե լով դրանց իրա կա նաց ման փաս տա ցի ար դյուն քայ նու-
թյու նը՝ կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Դրա նով իսկ ստեղծ վում 
է նա խադ րյալ նոր մա տիվ նե րի սահ ման նե րում՝ առանց ստու գե լու փաս տա ցի ձեռք բեր ված 
ար դյուն քը, ավե լաց նե լու բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե րը:

Հնա րա վոր կա ռու ցա կար գե րից է նաև «նվա զա գույն սո ցի ա լա կան ստան դարտ նե րի» 
մշա կու մը և կի րա ռու մը: «Նվա զա գույն սո ցի ա լա կան ստան դարտ նե րի» մշա կու մը և ներդ-
րու մը տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի մա կար դա կով կա րող է հան գեց նել պե տա-
կան մարմ նի կա ռա վար ման գոր ծում ֆի նան սա-բյու ջե տա յին քա ղա քա կա նու թյան ճկու նու-
թյան կորս տի: Այն կա րող է նաև դառ նալ բյու ջեի եր կա րա ժամ կետ ան հա վա սա րակշ ռու թյան 
հզոր գոր ծոն, քա նի որ, որ պես կա նոն, միշտ տե ղի ու նի հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ ստա-
ցող նե րի պա հանջ նե րի նվա զա գույն և փաս տա ցի մա կար դակ նե րի ան հա մա տե ղե լի ու թյուն:

Պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի գոր ծու նե ու թյու նում կա ռա վար չա կան գոր ծըն թաց-
նե րի փո փո խու թյուն նե րի հա ջորդ փու լը են թադ րում է փաս տա ցի տրա մադր վող պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի ստան դարտ(ներ)ի մշա կում և նոր մա տիվ նե րի հաս տա տում: Դա թույլ 
կտա՝

►գործ նա կա նում ներդ նել սպա ռող նե րին տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի 
իրա կան վի ճա կի մշտա դի տարկ ման կա ռու ցա կար գե րը,

►կա նո նա կար գել պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի գոր ծա ռույթ նե րի մշտա դի տարկ-
ման ըն թա ցա կար գե րի իրա կա նաց ման գոր ծը, 

►նա խա տե սել չա փո րո շիչ ներ՝ գնա հա տե լու փաս տա ցի տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը որա կի հաս տատ ված ստան դար տին: 
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Аннотация: Основной целью проводимой реформы государственного 
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бщения инструментария, используемого в Республике Армения, авторы 
пред  лагают внедрение программно-целевых методов деятельности органов 
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Abstract: The main goal of the ongoing reform of public administration is to 
increase the effi  ciency of governmental bodies. Various tools have been developed 
to evaluate the performance of governmental bodies, which are successfully used in 
many developed countries. In the opinion of the authors, the introduction of such a 
system in Armenia should be preceded by the development of new methodological 
approaches for the assessment of the effi  ciency of the public administration author-
ities.

Based on the study and analysis of international experience, as well as the 
generalization of the tools used in the Republic of Armenia, the authors propose the 
introduction of program-targeted methods to the governmental bodies in Armenia, 
describing the stages of the proposed reforms and the steps necessary for its imple-
mentation.

Keywords: public administration, state bodies, local self-government bod-
ies, reforms, activity effi  ciency, activity assessment, program-targeted management, 
methodology.



ECOnomica  |¶Çï³Ï³Ý  |2019|1 69Î²è²ì²ðàôØ

 Մի քա յել Մի քա յե լյան
Տնտե սա գետ

ՀՀ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԻՆՔ ՆԱ ՎԱՐ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ
ԱՆ ԿԱ ԽՈՒ ԹՅԱՆ ԱՊԱ ՀՈՎ ՄԱՆ ՀՐԱ ՄԱ ՅԱ ԿԱ ՆԸ

Հա մա ռո տա գիր. Ներ կա յումս ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պե տա-
կան հանձ նա ժո ղո վը և ՀՀ հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող պե տա-
կան հանձ նա ժո ղո վը առանձ նա պես աչ քի չեն ըն կել թե՛ մաս նա գի տա կան դրա-
կան որակ նե րով, թե՛ օբյեկ տիվ և անա չառ գոր ծու նե ու թյամբ: Մեր երկ րի նման 
փոքր տա րածք ու նե ցող երկր նե րում շռայ լու թյուն է հար կա տու նե րի հաշ վին 
գոր ծող այդ եր կու պե տա կան ան կախ մար մին նե րի առան ձին գո յու թյու նը, 
որոնց գոր ծա ռույթ նե րը որո շա կի հար թու թյու նում հատ վում են՝ առաջ բե րե լով 
գե րա տես չա կան շա հե րի բա խում:

Մի աս նա կան Հանձ նա ժո ղո վի ձև ա վոր ման և գոր ծու նե ու թյան ան կա-
խու թյան ու ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է 
որո շա կի չա փա նիշ նե րով կադ րե րի 4 ան կախ բանկ ձև ա վո րել և դրա ան դամ-
նե րի ընտ րու թյու նը (Սահ մա նադ րու թյան 122 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հան ջին 
հա մա պա տաս խան) կա տա րել այդ բան կե րից՝ կախ ված այն բա նից, թե որ բան-
կի տեղն է թա փուր մնա ցել կամ մնա լու (Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ժամ կե տը 
լրա նա լու պատ ճա ռով): Այդ եր կու պե տա կան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րով 
մեկ մի աս նա կան մար մին ու նե նա լու դեպ քում նաև 12-15 տո կո սով կկրճատ-
վեն դրա պահ պան ման ծախ սե րը:

Բա նա լի բա ռեր. շու կա յում գե րիշխ ման աս տի ճան, կար գա վո րող պե-
տա կան մար մին, պե տա կան ինք նա վար մար մին ներ, ապ րան քա յին շու կա ներ:

Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան հա մա ժո ղո վի 2016-2018 թթ. զե կույց նե րումհա մաշ-
խար հա յին մրցու նա կու թյան ին դեք սով Հա յաս տա նը վեր ջին 3 տա րի նե րին առա ջըն թաց է 
ար ձա նագ րել՝ հա մա պա տաս խա նա բար զբա ղեց նե լով 79-րդ (138 երկր նե րի մեջ),73-րդ (137 
երկր նե րի մեջ) և 70-րդ (140 երկր նե րի մեջ) տե ղե րը1: Այ նո ւա մե նայ նիվ, չնա յած առա ջըն թա-
ցին, հա րավ կով կա սյան 3 երկր նե րի մեջ Հա յաս տանն այդ ցու ցա նի շով դե ռևս եր րորդն է (տե՛ս 
Աղյու սակ 1): Սա կայն, ապ րան քա յին շու կա նե րի ար դյու նա վե տու թյան հե նա սյու նով առաջ է 
ան ցել Վրաս տա նի հան րա պե տու թյու նից՝ չնա յած որ այս ցու ցա նի շով Հա յաս տա նը նա խորդ 
տար վա հա մե մատ 4 տե ղով զի ջել է իր դիր քը:

Առա վել մեծ թռիչք է ու նե ցել ՇԳԱ ցու ցա նի շով (9 տե ղով)՝ զբա ղեց նե լով 19-րդ տե ղը 140 
երկր նե րի մեջ (Ադր բե ջա նը 37-րդ տե ղում է, Վրաս տա նը՝ 80-րդ): Առա ջին հա յաց քից, նման 
առա ջըն թա ցը կա րող է 3 պատ ճառ ու նե նալ՝ ցան կում ընդգրկ ված երկր նե րի մի մա սի կար-
գա վո րող մար մին նե րի ավե լի վատ գոր ծու նե ու թյու նը (օրի նակ, Ադր բե ջա նը նա խորդ տար վա 
հա մե մատ տվյալ ցու ցա նի շով դիր քը զի ջել է 1 տե ղով, Վրաս տա նը՝ 13) և Հա յաս տա նի կար-
գա վո րո ղի՝ ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի 
(այ սու հե տև՝ ՏՄՊՊՀ) գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը, կամ, առա ջին 
եր կու պատ ճառ նե րը մի ա ժա մա նակ տե ղի ու նե նա լու հե տև ան քով: Սա կայն փաս տերն այլ 
բան են հու շում:

1. http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf, էջ 
100:The clobal competitiveness report.2017/2018, World Economic Forum. Policies under pinning Rising Prosperity, էջ 13; The 
Global Competitiveness Report 2018, էջ 72
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Աղյու սակ 1. Ադր բե ջա նի, Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի Հա մաշ խար հա յին մրցու նա կու թյան, դրանց
                        ապ րան քա յին շու կա նե րի ար դյու նա վե տու թյան հե նա սյու նե րի և վեր ջին նե րիս 3 
                        են թա հե նա սյու նե րի ին դեքս նե րը՝ ըստ Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան հա մա ժո ղո վի 
                        2016-2018 թթ. զե կույց նե րի2

Ադր բե ջան Հա յաս տան Վրաս տան
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ՀՄԻ 37 35 69 79 73 70 59 67 66
1.ԱՇԱ 50 31 37 45 35 39 46 50 42
ա/ՏՄԻ 115 106 - 91 66 - 78 94 -
բ/ՇԳԱ 74 36 37 51 28 19 76 67 80
գ/ՀՔԱ 72 38 - 77 40 - 114 112 -

Ներ կա յումս Հա յաս տա նում գոր ծող եր կու պե տա կան մար մին նե րը՝ ՏՄՊՊՀ և ՀՀ 
հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը (ՀԾԿՊՀ), առանձ-
նա պես աչ քի չեն ըն կել թե՛ մաս նա գի տա կան դրա կան որակ նե րով, թե՛ օբյեկ տիվ և անա չառ 
գոր ծու նե ու թյամբ:

ՏՄՊՊՀ-ի գոր ծու նե ու թյան ավե լի քան 18 տա րի նե րի ըն թաց քում եղել են և՛ ձեռք բե-
րում ներ, և՛ բաց թո ղում ներ ու ձա խո ղում ներ: Բաց թո ղում ներն ու ձա խո ղում ներն ու նեն 
իրենց սու բյեկ տիվ և օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րը (կո ռուպ ցի ա յի վե րա բե րյալ կաս կած հա րու-
ցող որո շում ներ և ռիս կեր, թե րուս կադ րեր, օրենսդ րա կան բա ցեր և այլն), որոնց նպաս տել 
են նաև նա խորդ իշ խա նու թյան լճաց ման 10 տա րի նե րի ամե նա թո ղու թյու նը, կո ռուպ ցի ան, 
նյու թա պաշ տու թյու նը և «մեր դեմ խաղ չկա» գոր ծե լա ո ճը3:

Մեր երկ րի նման փոքր տա րածք ու նե ցող երկր նե րում շռայ լու թյուն է հար կա տու նե րի 
հաշ վին գոր ծող այդ եր կու պե տա կան ան կախ մար մին նե րի առան ձին գո յու թյու նը, որոնց 
գոր ծա ռույթ նե րը որո շա կի հար թու թյու նում հատ վում են՝ առաջ բե րե լով գե րա տես չա կան շա-
հե րի բա խում4: Այդ եր կու պե տա կան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րով մեկ մի աս նա կան մար-
մին ու նե նա լու դեպ քում նաև 12-15 տո կո սով կկրճատ վեն դրանց պահ պան ման ծախ սե րը5:

2. ՀՄԻ՝ հա մաշ խար հա յին մրցու նա կու թյան ին դեքս, ԱՇԱ՝ ապ րան քա յին շու կա նե րի ար դյու նա վե տու թյուն, ՏՄԻ՝ Տե ղա կան 
մրցակ ցու թյան ին տեն սի վու թյուն, ՇԳԱ՝ Շու կա յում գե րիշխ ման աս տի ճա նը և ՀՔԱ՝ հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու-
թյան ար դյու նա վե տու թյուն: Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան հա մա ժո ղո վի 2016-2017թ. և 2017-2018թ. զե կույց նե րում ԱՇԱ-ն 
հաշ վարկ վել է 16 են թա հե նա սյու նե րի կշռված մի ջի նով, իսկ 2018թ. զե կույ ցում՝ 8 են թա հե նա սյու նե րի: Ընդ որում՝ բա ցա ռու-
թյամբ ՇԳԱ-ի մնա ցած են թա հե նա սյու նե րը փոխ վել են:
3. Մի քա յել Մի քա յե լյան, Մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, http://hetq.am/arm/news/66495/
mrcakcutyan-pashtpanutyan-barelavman-anhrazheshtutyuny.html, Մի քա յել Մի քա յե լյան, ՀՀ ապ րան քա յին շու կա նե րի հա մա-
կենտ րո նաց ման մա կար դակ նե րը և մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րը,Սո ցի ա լիս տա կան մո տե-
ցում ներ Հա յաս տա նի մար տահ րա վեր նե րին, Խորհր դա ժո ղո վի նյու թեր, Եր. 2010, էջ 328-33,M.V.Miqayelyan A.Kh.Markosyan, 
E.N.Matevosyan, L.Yu.Yarmaloyan, Monopoly and the problems of its regulation in Armenia, Bulletin of high tehnology, Shushi, 
2018, N 3, պ. 58-73.
4. Մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում նման դրա կան փորձ կա: Մաս նա վո րա պես, ԵԱՏՄ-ում՝ Ղա զախս տա նում (ՂՀ կա ռա վա-
րու թյան 17.02.2017թ. 71 որոշ մամբ ՂՀ ազ գա յին էկո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան կազ մում մի ա ձուլ ման մի ջո ցով ստեղծ վել 
է Բնա կան մե նաշ նորհ նե րի կար գա վոր ման և մրցակ ցու թյան ու սպա ռող նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան պե տա կան 
կո մի տեն):
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Կար գա վոր ման ինք նա վար ինս տի տու տի գո յու թյու նը (Սահ մա նադ րու թյան 122-րդ 
հոդ ված), մեր կար ծի քով, պետք է հաշ վի առ նի մի շարք սկզբունք ներ.

1. Կար գա վո րող մար մի նը գե րա տես չա կան շահ չպետք է հե տապն դի:
2. Այն պետք է զերծ լի նի պե տա կան այլ մար մին նե րի ազ դե ցու թյու նից՝ չպետք է առաջ-

նորդ վի վեր ջին նե րիս թե լադ րան քով:
3. Կար գա վո րող մարմ նի ձև ա վոր ման և գոր ծու նե ու թյան մե խա նիզ մը չպետք է կախ-

ված լի նի տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի իշ խա նու թյան կա մա յա կա նու թյու նից /նույ նը լի նի բո-
լոր իշ խա նու թյուն նե րի հա մար):

4. Որո շում նե րի կա յա ցու մը պետք է լի նի կո լե գի ալ:
5. Որո շում կա յաց նող նե րը (կո լե գի ալ մարմ նի ան դամ նե րը) պետք է ան կու սակ ցա կան 

լի նեն և հա վա սար իրա վա սու թյուն ու նե նան (հա վա սար ձայ նի հետ մի ա սին) և որո շում ներ 
կա յաց նե լիս լի նեն ան կախ:

6. Կար գա վո րող մար մինն իր տա րե կան ծախ սե րի նա խա հա շի վը կազ մե լիս և բյու ջեն 
ձև ա վո րե լիս պետք է ան կախ լի նի:

7. Կար գա վո րող մարմ նի ձև ա վո րու մը պետք է թա փան ցիկ լի նի:
8. Կար գա վո րող մարմ նի ան դամ նե րի ընտ րու թյան օբյեկ տի վու թյուն, որը պետք է հիմն-

ված լի նի մաս նա գի տա կան որո շա կի չա փա նիշ նե րի բա վա րա րե լու պա հան ջի վրա:
9. Կար գա վո րող մարմ նի ան դամ նե րի ընտ րու թյու նը պետք է կա տար վի իշ խա նու թյան 

պե տա կան մար մին նե րին առըն թեր 8-րդ կե տի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ձև ա վոր-
վող կադ րա յին բան կե րից:

10. Կար գա վո րող մարմ նի ան դամ նե րի և աշ խա տա կազ մի աշ խա տա վար ձե րը պետք է 
սահ ման վեն պե տա կան այլ մար մին նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձե րից բարձր:

Կար գա վո րող մար մի նը գե րա տես չա կան շահ չի հե տապն դի, եթե պե տա կան այլ մար մին-
նե րի են թա կա յու թյու նից դուրս է (և՛ ՏՄՊՀ-ն, և՛ ՀԾԿՊՀ-ն պե տա կան որևէ մարմ նի կազ մում 
չեն): Բայց չենք կա րող պնդել, թե եր բև ի ցե վե րա դաս պե տա կան մարմ նի (հան րա պե տու թյան 
նա խա գահ, վար չա պետ) թե լադ րան քով չեն առաջ նորդ վել (հա կա ռա կը՝ կա րող ենք):

Գոր ծող օրենք նե րով եր կու պե տա կան մար մին ներն էլ կո լե գի ալ են, ան դամ նե րը հա վա-
սար ձայն ու նեն: Բայցեր կու մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյունն էլ աչ քի են ըն կել կո ռուպ ցի ոն 
ռիս կե րով6,

Ապ րան քա յին շու կա նե րի վե րա բե րյալ կար գա վո րող մար մին նե րի որոշ գնա հատա-
կան նե րում և որո շում նե րում, հաշ վետ վու թյուն նե րում և տա րե կան գոր ծու նե ու թյան ծրագ-
րե րումառ կա են մաս նա գի տա կան սխալ ներ (առան ձին դեպ քե րում՝ աղա ղա կող): Օրի նակ, 
բեն զի նի և դիզ վա ռե լի քի շու կա նե րի վե րա բե րյալ 2018 թ. հուն վա րի սկզբնե րին ՏՄՊՊՀ-ի 
գնա հա տա կա նը և մի այն հար կա յին օրենսդ րու թյան փո փո խու թյուն նե րով մեկ նա բա նու-
թյու նը7:
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5. Մեկ մի աս նա կան այդ պի սի մար մին ու նե նա լու անհ րա ժեշ տու թյան մա սին գրել եմ դե ռևս 1996թ. (տե՛ս. Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյուն օրա թերթ, թիվ 246 (1685), 03.12.1996թ):
6. Այդ մա սին տե՛ս. օրի նակ, http://hetq.am/arm/news/66495/mrcakcutyan-pashtpanutyan-barelavman-anhrazheshtutyuny.html/, կամ 
«Վի ո լա ջուր» ըն կե րու թյան հետ կապ ված գոր ծուղ ման պատ մու թյու նը, հա վատ չներշն չող սա կագ նե րի սահ մա նու մը (օրի-
նակ, 1000 խ.մ գա զիսա կա գի նը սահ մա նին, որը նե րա ռում է գա զի ար դյու նա հան ման հետ կապ ված ծախ սե րը, հա զա րա վոր 
կի լո մետ րե րով տե ղա փո խու մը մին չև սահ ման, ինչ պես նաև վա ճա ռո ղի շա հույ թը: Գրե թե նույն մե ծու թյունն է կազ մում երկ րի 
սահ մա նին այդ գա զի ձեռք բեր ման սա կա գի նը, մաք սա տուր քը և ձև ա կեր պում նե րը, ըն դա մե նը մի ջին հաշ վով 300 կմայն տե-
ղա փո խե լու ու վերջ նա կան սպա ռող նե րինբաշ խե լու հետ կապ ված ծախ սերն ու «Գազպ րոմ Ար մե նի ա յի» շա հույ թը): Գու ցե 
այդ առու մով ընդ դի մա խոս ներս ասեն, որ Հայս տա նում գա զի վա ճառ քը սպա ռող նե րի տար բեր խմբե րի հա մար տար բեր սա-
կագ նե րով է կա տար վում, դրա նով է պայ մա նա վոր ված սահ մա նին գա զի ձեռք բեր ման և վերջ նա կան սպա ռող նե րին հասց նե լու 
հետ կապ ված մար ժա յի այդ քան մեծ լի նե լը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հաշ վար կով պետք է այն հիմ նա վո րել, որին ես կանդ րա դառ նամ 
իմ այլ ու սում նա սի րու թյան մեջ:
7. Տե՛ս. http://competition.am/index.php?page=news_cases&newsID=1489&lng=1:



72 ECOnomica  |¶Çï³Ï³Ý  |2019|1

Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, Կար գա վո րող մարմ նի ու տնտես վա րող նե րի մի ջև ձև-
ա վոր ված «ես քեզ, դու ին ձ»փո խա դարձ «բա րյա ցա կա մու թյու նը»և հար կա տու նե րիս մոտ 
իրա վա ցի ո րեն կո ռուպ ցի ոն կաս կած հա րու ցող հա րա բե րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ 
Հանձ նա ժո ղո վի այդ որո շում նե րը չէ ին լի նի, եթե Հանձ նա ժո ղո վի ձև ա վոր ման և գոր ծու նե ու-
թյան մե խա նիզ մը կա մա յա կա նու թյան և սու բյեկ տի վու թյան հա մար նպաս տա վոր սո ղանցք-
ներ չու նե նար:

Կար գա վո րող մարմ նի ան դամ նե րին առա ջադ րե լիս չպետք է բա ցա ռել սու բյեկ տիվ 
գոր ծո նի դե րը՝ ան կախ նրա նից, թե ով է Հանձ նա ժո ղո վը ձև ա վո րող պե տա կան մարմ նի ղե-
կա վա րը: Ի վեր ջո, Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի նշա նա կու մը կա տար վում է իրա վա սու ան-
ձի ճա նա չած շրջա պա տից: Պա տա հա կան չէ, որ շատ դեպ քե րում հան րու թյու նը ոչ միշտ է 
դրա կան գնա հա տում այս կամ այն նշա նա կու մը: Իմ սու բյեկ տիվ գնա հատ մամբ, օրի նակ, 
ՏՄՊՊՀ-ի նշա նակ ված 6 նա խա գահ նե րից վե րա պա հու մով մի այն մե կի պա րա գա յում կա րե-
լի է այն հա ջող ված հա մա րել8: Նույ նը (ավե լի լավ կամ վատ) կա րե լի է ասել հանձ նա ժո ղո վի 
մյուս ան դամ նե րի նշա նակ ման վե րա բե րյալ: Առան ձին դեպ քե րում, մյուս ան դամ նե րի նշա-
նակ ման ժա մա նակ «կա րև որ վել է» Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կար ծի քը, ին չը, կո լե գի ալ 
մար մին նե րի ձև ա վոր ման պա րա գա յում որո շում նե րի կա յաց ման օբյեկ տի վու թյունն ապա-
հո վե լու տե սան կյու նից սխալ է: Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հակ ված է հանձ նա ժո ղո վի ան-
դամ «անց կաց նել» իր շրջա պա տից (որ պես կա նոն, Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կազ մից, որին 
ինքն է ժա մա նա կին աշ խա տան քի ըն դու նել9): Իսկ դա Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս Հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րում «իր լրա ցու ցիչ ձայնն ու նե նա լ»: Պա տա-
հա կան չէ, որ այդ որո շում նե րում վճռա կան է լի նում նրա նա խա գա հի կար ծի քը:

Կո լե գի ալ մար մին նե րում օբյեկ տի վո րեն որո շա կի հա կա սու թյուն ներ են առա ջա նում 
մարմ նի ղե կա վա րի և մյուս ան դամ նե րի կամ դրանց մի մա սի մի ջև10:

Պե տա կան կո լե գի ալ մար մին նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ, ինք նու րույն կար ծիք ու նե-
ցող «անհ նա զան դ» ան դամ նե րը և աշ խա տա կազ մի լա վա գույն, բայց ոչ յու րա յին կադ րե րը 
աս տի ճա նա բար դուրս են մղվում դրա նից11: Բնա կա նա բար, աչ քի առաջ ու նե նա լով դուրս 
մնա լու հե ռան կա րը՝ այդ մարմ նի նո րըն տիր ան դամ նե րը իրենց նա խորդ նե րի ճա կա տագ րին 
չար ժա նա նա լու հա մար, կդառ նան առա վել «հնա զան դ»:

Ճիշտ է, խմբագր ված Սահ մա նադ րու թյան 122-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է ինք նա վար 
մար մին նե րի ան դամ նե րի՝ ԱԺ-ում ընտ րու թյան ըն թա ցա կարգ, սա կայն դրա նով Հանձ նա ժո-
ղո վի ձև ա վոր ման սու բյեկ տիվ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը չի վե րա նում:

Կար գա վո րող մարմ նի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է նաև աշ-
խա տող նե րի ար հես տա վար ժու թյու նից: Իսկ նման աշ խա տող ներ կա րե լի է ներգ րա վել մի այն 
բարձր աշ խա տա վար ձե րի մի ջո ցով: Այդ է վկա յում կար գա վո րող մար մին նե րի գոր ծու նե ու-
թյան հա մաշ խար հա յին փոր ձը: Օրի նակ, Գեր մա նի ա յի դաշ նա յին կար տե լա յին ծա ռա յու թյան 
աշ խա տող նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձը 2.5 ան գամ գե րա զան ցում է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
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8. Հա մոզ մունքս ձև ա վոր վել է 8 տա րի որ պես ՏՄՊՊՀ-ի ան դամ աշ խա տե լու ըն թաց քում:
9. Իրա վա կան առու մով աշ խա տա կազ մում աշ խա տո ղը մրցույ թի հի ման վրա է աշ խա տան քի անց նում: Գործ նա կա նում մի-
այն առան ձին դեպ քե րում է, որ ան ձը կկա րո ղա նա աշ խա տան քի անց նել՝ առանց պե տա կան մարմ նի ղե կա վա րի նախ նա կան 
հա մա ձայ նու թյան:
10. Կո լե գի ա լու թյու նը են թադ րում է, որ ձայ նի իրա վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր քվե ար կող կողմ նո րոշ վում է իր գի տե լիք նե-
րին, հար ցի ըմբռն ման աս տի ճա նին և իր խղճին հա մա պա տաս խան: Մինչ դեռ նման«պահ ված քը» միշտ չէ, որ դուր կգա մարմ-
նի ղե կա վա րին: Սա էլ հան գեց նում է որո շա կի հա կա սու թյուն նե րի, որի աս տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն քվե ար կող նե-
րի ին տե լեկ տով, այ լևհա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող մե խա նիզ մի հստա կու թյամբ: Հա յաս տա նի «ան կախ» մար մին նե րի 
փոր ձը ցույց է տա լիս, որ կո լե գի ալ բո լոր մար մին նե րում էլ, առանց բա ցա ռու թյան, նման հա կա սու թյուն ներ կան՝ մի մա սում 
ավե լի ցայ տուն, մյուս նե րում՝ առա վել քո ղարկ ված:
11. Վեր ջին 7-8 տա րի նե րի ըն թաց քում, չնա յած լի նե լով քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յող, ՏՄՊՊՀ-ի աշ խատակազ մի ավե լի քան 70 
տո կո սը փոխ վել է:
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մյուս մար մին նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձը. մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ, դա ար վում է կո-
ռուպ ցի ոն ռիս կե րը մեղ մե լու, լա վա գույն մաս նա գետ նե րին պա հե լու մի տու մով (կար գա վոր-
վող սու բյեկտ նե րը խո շոր բիզ նե սի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են, որոնք ջանք չեն խնա յի ոչ մի-
այն կար գա վո րող մարմ նի աշ խա տող նե րին կա շա ռե լու, այ լև՝ բարձր վար ձատ րու թյամբ այդ 
մարմ նից լա վա գույն կադ րե րին հրա պու րե լու հա մար)12:

Մեր կար ծի քով, որո շում ներ կա յաց նե լիս թե՛ կար գա վո րող մարմ նի և թե՛ դրա յու րա-
քան չյուր ան դա մի ան կա խու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց ման նպա տա կով ճիշտ կլի նի կի րա-
ռել Հանձ նա ժո ղո վի ձև ա վոր ման ներ քո հի շյալ մե խա նիզ մը: Հանձ նա ժո ղո վը պետք է ձև ա վո-
րեն օրենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րը (Ազ գա յին ժո ղով, ՀՀ նա խա գահ, ՀՀ 
կա ռա վա րու թյուն՝ թա փան ցիկ և ան կախ կադ րա յին բան կե րի (4 խումբ) մի ջո ցով (յու րա քան-
չյու րում՝ 10-ական թեկ նա ծու): Հանձ նա ժո ղո վի 11 ան դամ նե րից երե քը պետք է լի նեն Ազ գա-
յին ժո ղո վում մե ծա մաս նու թյուն կազ մող կու սակ ցու թյան (կամ կո ա լի ցիա կազ մած կու սակ-
ցու թյուն նե րի) կադ րա յին բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, երե քը՝ փոք րա մաս նու թյուն կազ մող 
կու սակ ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը(հա մա մաս նո րեն դրան ցից յու րա քան չյու րի ու նե-
ցած բա ժի նը այդ կու սակ ցու թյուն նե րի պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի նկատ մամբ), 
երե քը՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան, եր կու սը՝ ՀՀ նա խա գա հի, որոնքնշա նակ վում են 11 տա րի պաշ-
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Գծա պատ կեր 1. Կադ րա յին բան կից հանձ նա ժո ղո վի ձև ա վոր ման սխե ման

տո նա վար ման ժամ կե տով՝ Սահ մա նադ րու թյան 122 հոդ վա ծի հա մա ձայն Ազ գա յին ժո ղո վում 
ընտ րու թյան հի ման վրա(տե՛ս գծա պատ կեր 1):

Կադ րա յին բան կում Ազ գա յին ժո ղո վի և Կա ռա վա րու թյան խմբե րի երե քա կան թեկ նա-
ծու նե րը (յու րա քան չյուր խմբում ընդգրկ ված առա ջին երեք թեկ նա ծու նե րը) և Նա խա գա հի 
խմբի առա ջին եր կու թեկ նա ծու նե րը ան ձեռնմ խե լի են (սրանք կա րող են փոխ վել մի այն օրեն-
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քով սահ ման ված դեպ քե րում)՝ չեն կա րող կադ րա յին բան կից դուրս մնալ: Նոր իշ խա նու թյան 
ձև ա վոր ման (պե տա կան մարմ նի փո փո խու թյան՝ խորհր դա րա նա կան նոր ընտ րու թյուն նե-
րի, Ազ գա յին ժո ղո վում նոր կո ա լի ցի ա յի ստեղծ ման, կա ռա վա րու թյան նոր կազ մի) դեպ քում 
մնա ցած թեկ նա ծու նե րը կա րող են փոխ վել, եթե առա ջարկ վող նոր թեկ նա ծու նե րի մի ա վոր-
նե րը ավե լի բարձր լի նեն: Ընդ որում, առա վել բարձր մի ա վո րի դեպ քում նոր թեկ նա ծու նե րի 
և ան ձեռնմ խե լի թեկ նա ծու նե րի տե ղե րը ևս պետք է փոխ վեն:

Ան կաշ կանդ որո շում կա յաց նե լու հա մար Հանձ նա ժո ղո վի շար քա յին ան դա մի և Հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գա հի կամ նրա տե ղա կա լի մի ջև պետք է իրա վա կան հա վա սա րու թյուն լի նի: 
Իսկ նման բան կա րող է լի նել, եթե Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և նրա տե ղա կա լը Հանձ նա-
ժո ղո վի ան դամ նե րից՝ սահ մա նադ րու թյան 122 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հան ջին հա մա պա-
տաս խան ընտր ված, նշա նակ վեն ռո տա ցի ոն սկզբուն քով: Հանձ նա ժո ղո վի այն ան դա մը, որի 
աշ խա տան քա յին ժամ կե տը լրա նում է մյուս նե րից ավե լի շուտ, պետք է ծա ռա յի որ պես Հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գահ:

Կադ րա յին բան կե րում ընդգր կե լու հա մար թեկ նա ծու նե րի մի ա վոր նե րի հաշ վարկ ման 
հա մար առա ջարկ վում է հե տև յալ բա նա ձևը.

ԸՄ= Գաս .(Բկ.Սբկ+Սկմ+Սկս+ԳՀ.Մ.Սկմ.Սկս)

Որ տեղ՝ ԸՄ-ն ընդ հա նուր մի ա վոր ներն են, Գաս-ը գի տա կան աս տի ճա նի գոր ծա կիցն է 
(տնտե սա գի տու թյան կամ իրա վա գի տու թյան դոկ տո րի դեպ քում՝ 1.2, իսկ տնտե սա գի տու-
թյան կամ իրա վա գի տու թյան թեկ նա ծո ւի դեպ քում՝ 1.1): Բկ-ն բա զա յին կրթու թյան (տնտե-
սա գի տու թյան կամ իրա վա գի տու թյան) գոր ծա կիցն է՝ 1 մի ա վոր, չու նե նա լու դեպ քում՝ «0» 
մի ա վոր, Սբկ-ն բա զա յին կրթու թյամբ աշ խա տան քա յին ստա ժի գոր ծա կիցն է՝ 3-5 տար վա դեպ-
քում՝ 1.1,6 տա րուց ավե լի դեպ քում՝ 1.2:Սկմ-ն և Սկս-ն հա մա պա տաս խա նա բար՝ ՏՄՊՊՀ-ում 
կամ ՀԾԿՊՀ-ում և կար գա վոր վող սու բյեկտ նե րում աշ խա տան քա յին ստա ժի գոր ծա կից ներն 
են՝ 3-5 տար վա դեպ քում՝ 1.3, 6 տա րուց ավել լի նե լու դեպ քում՝ 1.4: Կար գա վոր վող սու բյեկտ-
ներ են՝ որևէ ապ րան քա յին շու կա յում գե րիշ խող դիրք ու նե ցող սու բյեկտ նե րը (նե րա ռյալ՝ 
կար գա վոր վող հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րը):

ԳՀ-ն տնտե սա կան մրցակ ցու թյա նը կամ կար գա վոր վող հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րին 
վե րա բե րող գի տա կան խորհր դի երաշ խա վո րու թյամբ հրա տա րակ ված մե նա գրու թյան, դա-
սագր քի, ու սում նա կան կամ ու սում նա մե թո դա կանի (յու րա քան չյուր 5 մա մու լը՝ 1 մի ա վոր) 
կամ գրա խոս վող պար բե րա կա նում (ժո ղո վա ծո ւյում, գի տա ժո ղո վի նյու թե րում) տպագր ված 
հոդ վա ծը (յու րա քան չյուր 10 հոդ վա ծը՝ 1 մի ա վոր):

Մ-ն հրա տա րակ ված յու րա քան չյուր 5 մա մու լի կամ տպագր ված հոդ ված նե րի տաս-
նյակ նե րի թիվն է:

Կադ րա յին բանկ ու նե ցող յու րա քան չյուր պե տա կան մար մին իր կայք-էջում պետք է տե-
ղադ րիկադ րա յին բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ա վոր նե րը ըստ դրա բա ղադ րիչ նե րի և դրանց 
հաշ վարկ ման հիմ քե րը:
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ИМПЕРАТИВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АВТОНОМНЫХ ОРГАНОВ РА

Аннотация: В настоящее время Государственная комиссия по защите 
экономической конкуренции РА и Государственная комиссия по регулированию 
общественных услуг Армении особо не отличаются профессиональными 
положительными качествами или объективной и беспристрастной деятель-
ностью. В странах с меньшими территориями, таких как наша страна, 
существование этих двух независимых государственных органов, функции 
которых на некоторых плоскостях пересекаются, приводятк столкновению 
ведомственных интересов.

В целях повышения независимости и эффективности формирования и 
деятельности Единой комиссии необходимо создать 4 независимых кадро-
вых банков из представителей которых надо выбирать членов комиссии (в 
соответствии с требованиями части второй статьи 122 Конституции) - в зависи-
мости от того, дляпредставителей какого банка образовалось вакантное место.

В случае единого органа с функциями этих двух государственных органов 
расходы на содержания Гос органа будут снижены на 12-15%.

Ключевые слова: степень доминирования на рынке, орган государс-
твенного регулирования, независимые государственные органы, товарные 
рынки. 

Mikael Mikaelyan 
Economist

IMPERATIVE OF ENSURING THE INDEPENDENCE 
OF THE ACTIVITIES OF STATE AUTONOMOUS BODIES

Abstract: At present, the State Commission on Economic Competition of the 
Republic of Armenia and the Commission on Regulation of Public Services of Ar-
menia do not particularly distinguish themselves with professional positive qualities 
or objective and impartial activities. In countries with smaller territories, such as our 
country, the existence of these two independent state bodies, whose functions inter-
sect on some planes, leads to a clash of departmental interests.

In order to increase the independence and effi  ciency of the formation and ac-
tivities of the Unifi ed Commission, it is necessary to create 4 independent personnel 
banks from whose representatives it is necessary to select members of the commis-
sion (in accordance with the requirements of the second part of Article 122 of the 
Constitution) - depending on which representatives of bank the vacancy was formed 
for.

In the case of a single body with the functions of these two state bodies, the 
cost of maintaining the State Body will be reduced by 12-15%.

Keywords: degree of market dominance, state regulatory authority, indepen-
dent state bodies, commodity markets.
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

Аннотация: Основной целью данной статьи является анализ специфики 
разработки типового проекта по оптимизации бизнес процессов подразделения 
управления персоналом коммерческой организации в сфере информационных 
технологий. Подробно рассмотрены основные фазы, этапы и модели (описа-
тельная модель, аналитическая модель, исполнительная модель) необходимые для 
разработки проекта оптимизации. Также приводятся примеры оптимизационных 
моделей бизнес-процессов управления персоналом.

Ключевые слова: проект, управление проектами, фазы и этапы проекта, 
моделирование бизнес-процессов, процессный подход, системы управления 
бизнес-процессами.

Основная проблематика:
Подход к управлению человеческими ресурсами и методы стимулирования сотрудников 

потерпели серьезные изменения в современных предприятиях. Во многих организациях 
сотрудники уже представляют HR подразделение, не как человека, а как портал по 
предоставлению услуг. Эта трансформация предоставления услуг HR известна как e-HR-
«электронный HR», и внедрение электронного HR требует фундаментальных изменений не 
только самой функции управления персоналом и самой философии HR, но также и того, как 
HR-специалисты сами рассматривают свою роль в предприятии.

Активное участие HR руководителей в проектах оптимизации бизнес-процессов 
подразделений управления персоналом гарантирует успех и обеспечивает эффективность 
этих проектов, поддерживая бизнес на многие годы. Современная HR функция становиться 
более технологичной, потому что организациям необходимо:

 – оптимизировать и адаптировать процессы управления персоналом и снизить 
административные расходы,

 – сократить затраты на управление персоналом и соответствовать современным 
требованиям,

 – улучшить обслуживание и доступ к данным для сотрудников и менеджеров.
 – предоставлять HR показатели в реальном времени, что позволит лицам, принимающим 

решения, выявлять тенденции и более эффективно управлять рабочей силой.
 – более эффективно управлять талантами и компетенциями.
 – повысить стратегическую роль HR для развития и преобразования бизнеса.
Рассмотрим основные требования и этапы создания типового проекта по созданию и 

разработке автоматизированной системы управления бизнес-процессами коммерческой ИТ 
организации. Для разработки содержания и плана работ типового проекта по оптимизации 
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бизнес процессов, вначале необходимо построить интеллектуальную карту организации, 
представляющую основные функции подразделения управления персоналом и подразделения 
программирования. На рисунке 1 представлена интеллектуальная карта основных функций 
типовой ИТ организации1.
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Рисунок 1: Интеллектуальная карта основных функций ИТ организации
 (схема выполнена авторами статьи)

Далее на рисунке 2, сгруппированы основные функции различных подразделений 
коммерческой ИТ организации, а именно подразделений программирования, управления 
персоналом и финансового отдела.

Следующим шагом, является проведение SWOT анализа организации для установления 
сильных сторон и уязвимых участков работы подразделения службы управления персоналом, 
и для выявления угроз внешней среды, которые необходимо избегать. 

Эти данные позволят составить дальнейший план действий и разработать основные 
этапы проекта по оптимизации бизнес процессов. 

Для анализа и разработки проекта, в работе используется система моделирования, 
предложенная IBM BPM 5.52 используя нотацию BPMN 2.03. Проект моделирования 
процессов группирует все этапы проекта в три основные модели4.

►Описательная модель,
►Аналитическая модель,
►Исполнительная модель

1. Выполнена с помощью ПО MindJet MindManager 9. – программное обеспечение для представления интеллектуальных карт
2. IBM BPM 5.5 – Программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов организации, www.ibm.com
3. BPMN 2.0 (Business process management notation) графическая нотация моделирования бизнес-процессов. Silver Bruce,B-
PMN Method and Style, Principal, BPMessentials, © Bruce Silver Associates 2014
4. Все о системах управления бизнес-процессами, http://bpms.ru/library/reviews
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Программирование

Процесс создания 
ПО автоматизации 
информационных 

потоков

Процесс создания 
WEB сайтов 

Процесс разработки 
топологии и 
инсталяция 

локальной сети

Управление 
персоналом

Процесс набора 
персонала

Процесс оценки 
эффективности работ

Процесс обучения

Администрирование 
персонала

Процесс оплаты 
и поощрений

Финансы 
и отчетности

Процессы начисления 
зарплаты и премий

Процесс 
представления 

налоговой и 
финансовой 
отчетности

Рисунок 2: Структура основных процессов, задействованных на направлении 
 программирования организации (схема выполнена авторами статьи)

Фаза I - Описательная модель предприятия (Descriptive Modeling, (Playback 0), 
включает в себя следующие этапы:

Первый этап: Анализ стратегии и видения предприятия.
Этот этап является одним из самых важных этапов, так как на нем анализируются 

стратегия предприятия, основные направления его развития, долгосрочные и краткосрочные 
цели. Все это помогает более точно понимать назначение и ценность каждого процесса в 
отдельности. 

Пристальное внимание следует уделить постановке целей, так как они являются основой 
построения организационных отношений и системы мотивации, а также определяют точку 
отсчета для контроля и оценки результатов. Необходимо придерживаться иерархии целей, 
поскольку она обеспечивает направленность процессов на достижение целей верхнего уровня. 

Второй этап: Определение бизнес требований и индикаторов, для оценки эффектив-
ности выполнения процессов.

На этом этапе необходимо определить основные бизнес требования к процессам, а 
также выявить те ключевые показатели эффективности (KPI) функционирования процессов, 
благодаря которым можно оценить, как качественные, так и количественный параметры 
функционирования того или иного бизнес-процесса. Эти показатели группируются по следу-
ющим основным признакам:

• Качество выполнения процесса (в случае внешних процессов - удовлетворенность 
клиента);

• Время выполнения процесса;
• Количество выполненных операций в определенный промежуток времени;
• Издержки выполнения процесса.
Третий этап: Выявление и описание всех процессов.
В этот этап входит выявление, классификация, и подробное описание всех процессов, т.е.
►перечень и описание работы, необходимых для выполнения процесса, 
►требуемые ресурсы, как материальные, так и трудовые, 
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►уровни ответственности каждого сотрудника, 
►время и частота выполнения, 
►перечень входных и выходных документов, и т.д.)5

На этом этапе выяснилось, что очень многие сотрудники предприятия не представляют 
перечень своих обязанностей и ответственностей, и часто не понимают смысл и назначение 
процесса.

Следующие этапы входят в перечень этапов аналитической модели (Analitical Modeling 
(Playback 06):

Фаза II - Аналитическая модель предприятия (Analitical Modeling, (Playback 0), 
включает в себя следующие этапы:

Четвертый этап: Взаимосвязи между процессами и требований к выполнению про-
цессов.

После того как цели и основное представление о компании уже составлено, необходимо:
►Составить ландшафтные карты процессов (блок схемы, и т.д.), т.е. определить и 

установить взаимосвязи между ними,
►Выявить границы различных процессов. 
►После этого необходимо проанализировать и определить входные и выходные 

требования каждого процесса, перечень необходимых для работы документов и ресурсов. 
►А также четко определить и ограничить ответственности и полномочия всех вовле-

ченных в процесс трудовых ресурсов. 
На рисунке 3, представлены основные бизнес процессы подразделения управления 

персоналом.

Рисунок 3: Бизнес карта процессов - Мастер План (AS-IS, Как-есть) 
(схема выполнена авторами статьи)

 

5. Совпадает с требованиями ИСО 9001:2001
6. Playback 0 - Обзор модели процесса, IBM corporation, IBM Business Process Manager Operations Guide, 2016, стр.56
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Пятый этап: Выявление владельцев процессов.
Для достижения эффективности и результативности процесса необходимо выявить 

собственников/владельцев процессов и определить матрицу ответственности компетенции 
каждого процесса.

Шестой этап: Определение структуры процессов.
На этом этапе, необходимо визуализировать структуры процесса и необходимых ему 

ресурсов. Развитием этого этапа является его детализация. 
Седьмой этап: Определение параметров результативности процессов.
Необходимо установить критерии оценки результативности процесса:
– определить методы проведения измерений и анализа эффективности процессов,
– определить измеряемые критерии и показатели результативности (сроки, финансовые 

показатели, допустимый уровень дефектов, и т.д.), 
– выработать план действий по снижению вероятности возникновения рисков, и т.д. 
Следующие этапы входят в перечень этапов аналитической модели (Executable Model-

ing (Playback 0):
Фаза III - Исполнительная модель предприятия (Executable Modeling, (Playback 0),
Восьмой этап: Реализация и управление процессом. 
На этом этапе реализуются и обслуживаются запланированные процессы, а также 

процессы обеспечиваются ресурсами и информацией. На основе индикаторов и показателей, 
определенных на седьмом этапе, производиться контроль и оценка реализации процесса. 

Контроль процессов необходим для мониторинга выполнения запланированного 
процесса. Отклонения могут быть вызваны различными факторами, такими как: фактор 
неопределенности и изменчивости окружения, фактор сложности процессов и организации в 
целом, а также фактор предупреждения кризисных ситуаций. 

Реализация и управление процессами должны соответствовать требованиями ИСО 
9001-2000.

Девятый этап: Реализация и управление процессом. 
На девятом этапе определяются и реализуются меры, направленные на улучшение 

процесса. Необходимо, не только проанализировать причины и последствия отклонений, но 
и разработать и применить ответные действия. 

Анализ деятельности и организации процессов коммерческой организации показал, что 
практически все существующие процессы имеют большой срок давности и не соответствуют 
текущей деятельности компании. В частности, большинство сотрудников, хотя и знают свой 
обязанности и функции, но не имеют представления о стратегии развития компании и о своей 
роли в этом процессов. Более того, в компании довольно долго не осуществляется работа 
обновлению и переподготовки кадров. Именно поэтому, организация, работая в условиях 
жесткой конкуренции, из-за существующей неадаптированной и устаревшей системы бизнес-
процессов сталкивается со многими трудностями и ограничениями, а именно:

– Недостаток контроля исполнения заказа (отсутствие системы отслеживания заказа, 
переменчивость сроков исполнение заказов, 

– Потеря времени на обработку бумажных носителей, случается также ситуации потери 
самих документов,

– Снижение уровня обслуживания клиентов (задержки работ, длительное время 
обработки запросов и жалоб), 

– Высокая скорость рыночных изменений,
– Нехватка опытных технических кадров.
Для оптимизации процессов в компании были проанализированы и оптимизированы 

бизнес карты процессов управления ИТ персоналом (смотри рисунок 4). 
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Playback 0 – Анализ Как-Должно-Быть (TO-BE)

Основные этапы проекта: Уровень 1

 

Рисунок 4: Бизнес карта процессов - Мастер План TO-BE, Как-должно-быть). 
(схема выполнена авторами статьи)

Кроме этого, руководство предприятия в свою очередь должно найти альтернативные 
решения для оптимизации и улучшения процессов, более того должно мотивировать 
сотрудников, чтобы они принимали более активное участие в процессах совершенствования 
и оптимизации процессов.

Ниже, представлены основные этапы работ проекта по оптимизации бизнес-процессов, 
иерархическая структура (ИСР) и содержание работ проекта7. 

Далее представлена, детальная структура и содержание работ проекта.

7. Проект разработан авторами статьи

Наименование работы Длительность
BPM Project 187.67 дней

1. Инициация проекта 4.5 дня
2. Планирование проекта 7.25 дней
3. Выполнение проекта 175.55 дня
4. Мониторинг и контроль 0.38 дня
5. Принятие результатов проекта 0 дней
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Наименование работы Длительность

BPM Project Grunor 187.67 дней
1. Инициация проекта 4.5 дня
2. Назначение руководителя проекта 0.5 дня
3. Создание устава проекта 3 дня
4. Определение состава команды проекта 

(предварительные договоренности)
3 ч.

5. Формирование требований к качеству проекта 0.8 дней
6. Определение конечного результата проекта и критерий приемки 3 ч.
7. Определение и анализ рисков и предположений проекта 1 день
8. Завершение этапа инициализации проекта 0 дня
9. Планирование проекта 7.25 дня

10. Формирование команды проекта 1 день
11. Разработка планов управления проектом 3 дня
12. Разработка ИСР 1 день
13. Разработка сетевой диаграммы и расписания работ 2 дня
14. Стартовое совещание (kick-off  meeting) 2 ч.
15. Старт проекта 0 дня
16. Выполнение проекта 175.55 дней
17. Управление командой и производительностью работ 

(Manage Team Performance)
0.25 дня

18. Управление рисками 0.25 дня
19. Отчеты о выполнении и производительности работ 0.13 дня
20. Обеспечение качества работ 0.13 дня
21.  Управление изменениями 0.25 дня
22.  Управление информационными потоками 0.13 дня
23. Фаза 1 - Описательная модель 16 дней
24. Анализ стратегии и путей развития предприятия 8 дней
25. Определение бизнес требований и индикаторов 5 дней
26. Создание процессной карты предприятия (Master Plan) 3 дней
27. Утверждение процессной карты предприятия (Master Plan) 0 дней
28. Фаза 2 - Аналитическая модель 24.55 дня
29. Анализ функциональных требований модели 10 дней
30. Анализ требований процессов 3 дней
31. Описание бизнес-процесса, модель «Как-Есть» 1 день
32. Создание модели «Как-Должна-Быть» 1.83 дня
33. Оптимизация документооборота 5 дня
34. Решение о реализации автоматизированного решения. 8.21 дня
35. Утверждение модели «Как-Должна-Быть» руководством 0 дня
36. Фаза 3 - Исполнительная модель 135 дней
37. Имплементация/Внедрение исполнительной модели 3 месяцев
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Наименование работы Длительность

38. Контроль бизнес-процесса, выявление возможных 
несоответствий и их причин

5 дней

39. Внесение изменений в процессы 1 месяц
40. Проработка новых изменений в инструкциях и программных 

системах
1 месяц

41. Решение о модернизации - Новый этап внедрения в эксплуатацию 0 дней
42. Мониторинг и контроль 0.38 дня
43. Мониторинг и контроль работы проекта 0.13 дня
44. Интегрированный контроль изменений 0.25 дня
45. Принятие результатов проекта 0 дней

Состав команды проекта

Наименование ресурса Тип ресурса
1. Бизнес-консультант Работа
2. Руководитель подразделения Работа
3. Руководитель проекта Работа
4. Руководитель/владелец компании Работа
5. Владелец процесса Работа
6. Финансовый отдел Работа
7. Программное обеспечение BPM управления бизнес-процессами) Затраты
8. Системный программист Работа
9. Администратор сети Работа

10. Руководитель HR (подразделение управления персоналом) Работа

Результаты исследования. Каждый бизнес-процесс проходит определенный цикл от 
создания до внедрения. Цикличность данной деятельности проявляется в следующем:

– После внедрения, все созданные процессы реализуются (процесс “Как есть”). 
– Во время реализации, бизнес-аналитик выявляет и анализирует все несоответствия, 

недостатки и слабые места процесса. 
– После чего, процесс подвергается модернизации (процесс “Как-Должен-Быть”). 
Этот цикл может повторяться бесконечное число раз. Ведь любая организация 

развивается в постоянно изменяющемся окружении (юридическом, коммерческом, 
технологическом и т.д.) 

И в заключение, хотелось бы отметить, что самое главное правило бизнес-аналитика, 
при реализации оптимизационных проектов – это, то что при оптимизации любого процесса 
нужно уметь вовремя остановиться. Если затраты и трудоемкость оптимизации процесса 
больше чем ожидаемое повышение эффективности, то проект по оптимизации не имеет 
смысла разрабатывать и внедрять, так как он экономически невыгоден.
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Հա մա ռո տա գիր. Սույն հոդ վա ծի հիմ նա կան նպա տակն է վեր լու ծել տե-

ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տի առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան 
մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ստո րա բա ժան ման բիզ նես գոր ծըն-
թաց նե րի օպ տի մա լաց ման տի պա յին նա խագ ծի մշա կե լու առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը: Ման րա մաս նո րեն դի տարկ վում են տի պա յին նա խագ ծի օպ տի-
մա լաց ման մշակ ման հա մար անհ րա ժեշտ հիմ նա կան փու լե րը և մո դել նե րը 
(նկա րագ րա կան մո դե լը, վեր լու ծա կան մո դե լը, գոր ծա դիր մո դե լը): Հոդ վա ծում 
ներ կա յաց ված են նաև մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման բիզ նես գոր-
ծըն թաց նե րի օպ տի մա լաց ման մո դել նե րի օրի նակ ներ:

Բա նա լի-բա ռեր. նա խա գիծ, նա խագ ծե րի կա ռա վա րում, նա խագ ծի փու-
լեր, բիզ նես-գոր ծըն թա ցի մո դե լա վո րում, գոր ծըն թա ցա յին մո տե ցում, բիզ նես 
գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման հա մա կարգ:
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: Рассматриваются три основных круга проблем, на кото-
рых сосредоточились исследовательские интересы: знания как фактор эконо-
ми ческого роста; знания в структуре экономических отношений; роль 
знаний в функционировании фирмы. Представлена общая характеристика 
интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной экономике.

Накопление человеческого капитала рассматривается в контексте 
«новых теорий роста» как особая индустрия образования, которая использует 
человеческий капитал как инвестиции.Эксплуатация знаний означает для 
фирмы их превращение в форму продукта, технологии, квалификации, новое 
качество организации.

Ключевые слова: теория человеческого капитала, экономический рост, 
эксплуатация знания новых рынков сбыта, распределения и потребления благ, 
менеджмент знаний, интеллектуальные ресурсы организации, неоклассические 
теории роста, концепции интеллектуального капитала организаций, черты эко-
но мики знаний. 

Введение. В отечественной литературе не сложилось единого мнения по проблеме 
определения понятий «человеческий капитал», «интеллектуальный капитал», «человеческий 
потенциал»[6], «человеческие ресурсы», «интеллектуальные ресурсы», «качественный 
потенциал населения» и др. 

В частности, мнение Римашевской Н.М. по поводу качественного потенциала 
населения выделяет три фундаментальных компонента: здоровье (физическое, психическое 
и социальное); профессиональные способности людей, образующие их интеллектуальный 
потенциал; культурно-нравственные ценности и духовность граждан и их социально-
культурная активность [13].

Иного подхода придерживается Соболева И.В., по мнению которой, ключевое понятие 
для характеристики человеческого потенциала – запас (запас здоровья, компетентностей, 
активностей). Для этого автора человеческий потенциал – это создание, сохраняемые, 
отложенные и используемые – здоровье, компетентности, активности. По ее мнению, 
если совокупный человеческий потенциал – не сумма индивидуальных потенциалов, то 
совокупный человеческий потенциал можно свести к сумме индивидуальных человеческих 
капиталов [14, с.7].
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Ядром человеческого потенциала являются – человеческие способности: знания 
специальных технологий решения традиционных и нетрадиционных задач и умения (навыки) 
применять эти технологии.

Человеческий потенциал – это особого рода социально-биологическая целостность, 
в структуру которой включены следующие компоненты: демографическая (деятельность 
по производству новых поколений); здоровья (деятельность по обеспечению физического и 
психического здоровья общества); образовательная (деятельность по производству «общества 
знания»); трудовая (деятельность по производству материальных благ и различных услуг); 
культурная (деятельность по производству духовных благ); гражданская (деятельность по 
обеспечению социального порядка); духовно-нравственная [14, с.7].

Другая точка зрения принадлежитЗаславской Т.И.. Человеческий потенциал 
– «готовность и способность национальной общности к активному саморазвитию, 
своевременному и адекватному ответу на множественные вызовы внешней среды и 
успешной конкуренции с другими обществами» [5, с.10]. Она в структуре человеческого 
потенциала выделяет 4 компонента: социально-демографический; социально-экономический; 
социокультурный; деятельностный.

Научный интерес представляет не только вопросы определения и структуры 
человеческого потенциала, но и вопросы о его природе, сущности, о его бытии, существовании. 
Многие авторы полагают, что человеческий потенциал крупных социальных общностей не 
является суммой потенциалов отдельных личностей [2]. 

Цель исследования - выявить сторонников эволюционной теории роста, которые 
отрицают, с их точки зрения, предпосылки неоклассической теории в силу следующего: 
технологический прогресс не является экзогенным; индивидуальные факторы производства 
не могут рассматриваться изолированно - напротив, они в высокой степени влияют друг 
на друга; рост и экономический динамизм в большей степени определяются процессами 
изучения и открытия, а не результатами распределения ресурсов.

1. Общая характеристика интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной 
экономике. Интерес к проблеме интеллектуальных ресурсов и порожденное им многообразие 
теоретических подходов связывают, как правило, с переходом наиболее развитых стран к 
постиндустриальному обществу. Это общество, приходящее на смену индустриальному 
производству, которое все чаще обозначают как экономику, основанную на знаниях (knowl-
edge based economy), или – проще, но менее корректно – как экономику знаний (knowledge 
economy).

Знания, точнее их производство и потребление, имеют собственную экономику, 
отличную от экономики материального производства или сферы обслуживания. Именно этот 
процесс производства и потребления знаний можно определить, как knowledge economy и 
выделить в самостоятельную отрасль экономики или экономическую дисциплину. Еще один 
претендент на дисциплинарное обособление – это производство основанных на знании благ 
(knowledge based goods).

Строго говоря, экономика, если понимать ее широко как присущий людям способ 
хозяйствования, всегда была основана на знаниях. Знания, энергия и организация – это, в 
конечном счете, те первичные факторы, которыми неотъемлемо располагали и располагают 
люди. Все, что они имеют сверх того – природные ресурсы, орудия труда, общественные 
институты – это все те же знания и энергия, но воплощенные в материальной, организационной 
или символической формах.

Технологии, в их простейшей форме, – это не что иное как упорядоченная на основе 
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определенного знания энергия групп и индивидов. Но, как это на первый взгляд, ни 
парадоксально, на протяжении практически всей своей двухсотлетней истории экономическая 
мысль, декларируя важность научно-технического прогресса, роста интеллектуального 
потенциала производства, фактически выводила их за рамки анализа. Традиционно в 
качестве основных факторов производства рассматривали землю, капитал, труд. Факторам, 
обеспечивавшим прогресс экономики за счет производства и приведения в действие 
интеллектуальных ресурсов, отводили роль внешних (экзогенных) по

отношению к экономическому росту.
В теориях управления последовательно сменяли друг друга парадигмы: сокращения 

издержек и повышения производительности труда, системного управления качеством, 
настройки на потребителя, которые оперировали, по существу, одними и теми же 
инструментами, такими, как совершенствование производственных и управленческих 
структур, организации труда, мотивации работников и т.п.

Что же принципиально отличает основанную на знаниях экономику постиндустриального 
общества от предшествующих общественных формаций?

Можно выделить три основных признака:
1. На этой стадии объективированное в продуктах и услугах знание формирует 

большую часть создаваемой обществом стоимости. Этот процесс идет тремя путями. Первый 
путь – интеллектуализация используемых технологий, обеспечивающая резкое повышение 
производительности труда. По мнению ученых, передовые сельскохозяйственные и 
промышленные технологии таковы, что при их повсеместном внедрении примерно через 30 
лет 2 % трудоспособного населения Земли могло бы удовлетворять потребности остальных 
жителей планеты. Если же говорить о реалиях, то в промышленно развитых странах доля 
занятых в сельском хозяйстве не превышает 10 %, а непосредственно вовлеченных в 
материальное производство – 20 %.

Второй путь – это рост наукоёмкости самих товаров и услуг. Не говоря уже о таких 
сферах, как космические исследования, оборона, все более наукоемкими становятся 
потребительские товары (автомобилестроение, бытовая техника и электроника и др.). Так, по 
мнению американских специалистов, до 70 % стоимости современного легкового автомобиля 
образуют дизайн, электроника и другие интеллектуальные компоненты. 

Все более наукоемкими становятся такие «доиндустриальные» отрасли, как добыча 
полезных ископаемых, производство сельскохозяйственных продуктов. По оценкам Т. 
Стюарт, знания образуют 50 % стоимости нефти и 75 % стоимости зерна. Это неудивительно 
при той роли, которую играют в современном сельском хозяйстве биотехнологии, генетика, 
вычислительная техника.

Наконец, третий путь – доминирование на рынке собственно интеллектуальных 
товаров и услуг. Интеллектуальные продукты и услуги занимают все более значительное 
место на международных рынках. По экспертным оценкам, мировой рынок интеллектуальных 
товаров и услуг сегодня растет в пять раз быстрее, чем традиционные рынки.

2. В силу перечисленных выше причин в экономике, основанной на знаниях, 
деятельность, связанная с производством, хранением, передачей, использованием знаний, 
приобретает существенное значение. Особая роль в этой деятельности принадлежит 
образованию, характер и значение которого изменяются в наибольшей степени.

Наиболее полно современные тенденции его развития обозначились в концепции 
«образования в течение жизни» (lifelong learning). Уже сейчас на переподготовку 
специалистов в организациях США отводится 15-20 % рабочего времени. При этом считается, 
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что за весь период профессиональной деятельности (примерно 40 лет) каждый специалист 
должен повышать свою квалификацию 5-8 раз. 

Национальный научный фонд США, в частности, рекомендует выделять специалистам 
10 часов в неделю на изучение литературы по специальности и 40-80 часов в год на участие 
в какой-либо форме непрерывного образования [1].

3. Характерной чертой экономики, основанной на знаниях, является превращение 
специалистов, обеспечивающих знаниями, в доминирующую группу работников. Их число 
в промышленно развитых странах оценивается по-разному в зависимости от того, кто 
относится к этой категории. Но несомненно, что по численности она превзошла группу 
индустриальных рабочих, и, по-видимому, правы исследователи, относящие к рабочим 
знания около 1/3 занятых сегодня в экономике США (Drucker P.)[4].

Главными инструментами конкурентной борьбы в этой ситуации становятся: настройка 
на потребителя, более полный учет его индивидуальных потребностей; постоянное 
совершенствование бизнес-процессов. Как первая, так и вторая стратегии требуют 
эффективного использования интеллектуальных ресурсов.

Первая особенность состоит в том, что темпы и масштабы научно- технического 
прогресса таковы, что изменения в материальной базе производства и качестве трудовых 
ресурсов не успевают за ростом научно-технических возможностей.

Вторая характерная черта экономики знаний – рост трансакционных издержек. Она 
отчетливо проявилась в экономике промышленно развитых стран в 90-е годы в связи с 
обострением конкуренции. В США на них приходится более 50% общих издержек производства 
и реализации продукции и услуг. Сложилась ситуация, при которой товар проще и дешевле 
произвести, чем продать. Соответственно возросли требования к эффективности сбора и 
обработки информации, маркетинговых исследований, рекламы, связей с общественностью, 
то есть к видам деятельности, основными ресурсами которых является знание.

Третья особенность экономики знаний – значительное возрастание роли менеджмента 
в области интеллектуальных ресурсов. В экономике знаний управленческое знание, 
интеллектуальные ресурсы менеджмента играют не менее важную роль, чем профессиональное 
знание [3].

Четвертая характерная особенность экономики знаний состоит в том, что в 
условиях постоянного обновления знаний, жесткой конкуренции люди оказываются перед 
необходимостью постоянного обучения (lifelong learning – обучения в течение жизни).

Все более широкое распространение получают самозанятость, частичная занятость, 
виртуальные формы организации труда. Важнейшим катализатором всех перечисленных 
выше процессов стало то, что принято называть «информационной революцией». До сих 
пор совершенствование процессов обработки информации и процессов ее доставки шло 
самостоятельными путями. Их интеграция, свидетелями которой мы стали, дала огромную 
социальную, экономическую, культурную синергетику. Более того, сегодня именно 
коммуникативная сторона информационной революции выходит на первый план.

Патриарх западного менеджмента П. Друкер в одной из лекций патетично восклицал, 
что не будет неразвитых стран, будут неосведомленные страны. Однако в недалеком будущем 
эти понятия превратятся, по-видимому, в синонимы. Имеющееся еще отставание России в 
научно-технической сфере связывают, прежде всего, с недостаточностью государственного 
финансирования. Длительный застой в развитии реального сектора экономики означает, 
что негосударственные формы финансирования инновационной сферы пока не получили 
достаточного развития. Очевидно, что даже при самом благоприятном развитии событий 
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наша страна в ближайшей перспективе не сможет финансировать фундаментальные и 
прикладные исследования в том же объеме, что и государства-лидеры. Например, расходы на 
НИОКР только двух конкурирующих корпораций Eastman Kodak и Polaroid равняются одной 
десятой от суммы, затрачиваемой на НИОКР в нашей стране.

Однако при значительном отставании одними объемами финансирования дела не 
поправить. Тем более важны, с одной стороны, глубоко продуманная научно-техническая 
политика, учитывающая реалии рыночной экономики, и, с другой стороны, эффективная 
практика управления интеллектуальными ресурсами. Научно-техническая политика 
осуществляется через использование административных методов прямого распределения 
ресурсов организации и экономических методов косвенного регулирования с помощью 
системы налоговых льгот, льготного кредитования и т.д.

Таким образом эффективное управление интеллектуальными ресурсами означает 
стимулирование новаторских разработок, требующих концепцию человеческого капитала и 
интеллектуального потенциала, а с другой стороны – культивирование конкурентной среды в 
направлениях инновационной деятельности.

2. Анализ концепций интеллектуального капитала организаций [8; 9, с.150-
164; 10, с. 44-48; 11, с.109-115;12]. Экономическая наука всегда относилась к понятию 
интеллектуальных ресурсов двойственно. С одной стороны, она признавала важную роль 
науки и техники в экономическом развитии, с другой стороны, выводила эти ресурсы за 
рамки собственно экономического анализа.

«Наука вообще "ничего" не стоит капиталисту, что нисколько не препятствует ему 
эксплуатировать ее» [7, с. 328].

Что касается знаний, умений, навыков работников, то Маркс, хотя и связывал, в рамках 
разработанной им трудовой теории стоимости, категорию общественно необходимого труда 
как меры стоимости со средним уровнем умелости работников, однако рассматривал развитие 
капиталистической экономики как процесс отчуждения «интеллектуальных потенций» 
производства от производителей.

Радикальные изменения в экономике не могли не отразиться в экономической теории. 
Можно отметить три основных круга проблем, на которых сосредоточились исследовательские 
интересы:

►знания как фактор экономического роста;
►знания в структуре экономических отношений;
►роль знаний в функционировании фирмы.
3. Неоклассические теории роста. Начиная с работ Р. Солоу [17, с. 65-94], 

предпринимаются неоднократные попытки построить модели экономического роста» 
опирающиеся на неоклассический принцип экономического равновесия (заключающийся в 
равенстве спроса и предложения на всех рынках) и учитывающие фактор технологического 
прогресса.

В этой эталонной модели Р. Солоу использовал классическую производственную 
функцию Кобба-Дугласа: Y=<KᵅL1 –ᵅ, где K - капитал, L - труд и 0<a<1, и трансформировал 
ее, введя технологическую константу A: Y=AKᵅL1 –ᵅ 

Воздействие технического прогресса в модели Р. Солоу выражается в приросте 
эффективности труда, который происходит с постоянным темпом. С другой стороны, 
предполагается, что данный тип технического прогресса должен вывести на устойчивый 
уровень капиталовооруженности, обеспечивающий постоянную эффективность труда.

Вместе с тем модель Р. Солоу строилась на представлении о гомогенности капитала 
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и рабочей силы и таким образом не нуждалась в гипотезе о каких-либо дополнительных 
факторах - технологических, образовательных и т.п., влияющих на качество капитала и рабочей 
силы и таким образом воздействующих на экономический рост. Тем не менее она содержала 
в неявном виде принципиальную идею необходимости технологического равновесия между 
физическим капиталом и трудом. 

Особняком в русле неоклассической традиции стоит теория человеческого капитала, 
возникшая в 60-х годах и связанная прежде всего с именами Г. Беккера, Т. Шульца и Я. 
Минцера. Именно они не только обратили внимание на ту огромную роль, которую знания 
и умения работников играют в процессе производства, но и разработали методику оценки 
эффективности инвестиций в образование и обучение.

4. Человеческий капитал рассматривается как совокупность человеческих способ-
ностей, дающая возможность их носителю получать доход. Это качество, то есть 
способность приносить доход, роднит человеческий капитал с другими формами капитала, 
функционирующими в общественном производстве. Указанный капитал формируется на 
основе врожденных качеств человека через целенаправленные инвестиции в его развитие. 
Чем больше и последовательнее эти инвестиции, тем выше отдача от этого фактора 
производства, которая проявляется как на индивидуальном, так и на общественном уровне. 
Для носителя рабочей силы высокое качество человеческого капитала находит выражение 
в более высоком уровне индивидуальных доходов, с теми поправками, которые вносит в 
процесс распределения доходов рынок труда. На уровне общественного воспроизводства 
качество человеческого капитала выражается в эффективности производства и в темпах 
экономического роста.

Новые теории роста, связываемые прежде всего с именами П. Ромера, Р. Лукаса, начинают 
рассматривать научно-технический прогресс как внутренний фактор экономического 
роста. Технологический прогресс является эндогенным фактором роста. Существуют три 
направления, по которым осуществляются инвестиции, обеспечивающие экономический 
рост: 

►вклады в новое знание; 
►вклады в человеческий капитал и промежуточные расходы;
►нацеленные на распространение умений.
5. Накопление человеческого капитала рассматривается «новыми теориями роста» как 

особая индустрия образования. Эта - индустрия обеспечивает технологический прогресс, 
потому что затраты на образование увеличивают запас человеческого капитала и таким 
образом: 

►улучшают способность экономики производить новые идеи;
►дают ей сравнительное преимущество в навык-интенсивных производствах.
 В данном случае имеются в виду высокотехнологичные производства, опирающиеся 

на высококвалифицированную рабочую силу, которая обладает специальными навыками и 
знаниями. Воспроизводство такой рабочей силы должно быть организовано целенаправленно 
и в соответствующем режиме. Любые сбои в этом процессе могут поставить под сомнение 
развитие и принести к деградации целых отраслей.

Кроме того, индустрия образования использует человеческий капитал как инвестиции. 
Эти расходы состоят в значительной степени из заработной платы преподавателей и затрат на 
формирование материально-технической базы образования.

Наконец, эксплуатация знания - дело дорогостоящее, но эти затраты не бесконечны. 
Эксплуатация знаний означает для фирмы их превращение в форму продукта, технологии, 
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квалификации, новое качество организации. Конечный эффект-рост производительности 
труда, снижение издержек, прирост доходов. Затраты фирмы, связанные с эксплуатацией 
знаний, объективно ограничены не только ее финансовыми возможностями, но и 
предполагаемым соотношением между затратами и результатами, так как фирма не может 
позволить себе затраты с уровнем окупаемости ниже общественно нормального. По этой 
причине часть затрат по эксплуатации знаний и в еще большей степени по их производству 
относится к категории общественных расходов и финансируется за счет бюджетных и иных 
целевых источников.

6. Значительное влияние на теоретическую мысль последних десятилетий оказали 
работы И. Шумпетера[15]. Он отказался от взгляда на равновесие как нормальное состояние 
экономики, поставив во главу угла ее динамику.

В основе экономического развития лежат инновационные процессы, суть которых состоит 
в осуществлении новых комбинаций факторов и условий хозяйственной деятельности. 
Функция инноваций естественным образом лежит на предпринимателе. При этом в структуре 
инноваций различают пять вариантов:

1. Изготовление нового продукта, неизвестного потребителям, или создание нового 
качества того или иного блага.

2. Внедрение нового технологического способа или метопа производства. Причем 
совсем не обязательно наличие научного открытия, революционной идеи, лежащей в его 
основе. Новые методы производства могут быть основаны на новых способах коммерческого 
использования уже существующих процессов и благ.

3. Освоение новых рынков сбыта, в которых данная отрасль промышленности еще не 
была представлена.

4. Получение нового источника сырья, вне зависимости от того, существовал ли он 
ранее в природе, но не использовался, или создан промышленным путем.

5. Проведение соответствующих организационных мер по совершенствованию 
внутренней структуры предприятия, укреплению ее положения на рынках ресурсов и сбыта 
продукции.

Идеи И. Шумпетера стали основой для возникших в начале 80-х годов ХХв. 
эволюционных теорий экономики (Nelson R., Winter S. и др.), которые сосредоточили 
внимание не столько на процессах производства, распределения и потребления благ, сколько 
на эволюции субъектов экономической деятельности как основы эволюции экономической 
системы в целом. Инновации, открытия, широко понимаемое обучение заняли центральное 
место в описании механизмов эволюции. Наиболее существенное различие между «новыми» 
и эволюционными теориями роста состоит в том, что первые исходят из распределения 
ограниченных ресурсов как стержня экономической деятельности, в то время как последние 
ставят в центр прогрессирующее знание и открытие.

Сторонники эволюционной теории роста отрицают предпосылки неоклассической 
теории в силу следующего:

Во-первых, с их точки зрения, технологический прогресс не является экзогенным. Он 
должен рассматриваться как переменная внутреннего характера в процессе экономического 
развития. В определенной степени это связано с тем, что технический прогресс не имеет 
автономных форм, а всегда выражается в количественных и качественных параметрах 
используемых факторов производства. Более того, пребывая в форме «чистого» знания, 
информационный ресурс общества не работает как фактор экономического роста.

Во-вторых, они полагают, что индивидуальные факторы производства не могут 
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рассматриваться изолированно - напротив, они в высокой степени влияют друг на друга.
В-третьих, по их мнению, рост и экономический динамизм в большей степени 

определяются процессами изучения и открытия, а не результатами распределения ресурсов. 
Основанием этой точки зрения является отсутствие прямой связи между объемами 
финансирования исследований и разработок и получаемым эффектом.

Проблемы менеджмента знаний - это проблемы фирмы. Решать их можно исходя из 
определенного понимания сущности фирмы как экономического субъекта.

Вторую жизнь получила в последние годы теория фирмы Р. Коуза. Он высказал мысль, 
что фактически единственная экономическая причина того, что такое явление, как «фирма», 
существует - это необходимость минимизировать издержки трансакции информации, 
требующейся для осуществления процессов производства и сбыта продукции и услуг. 
Нанимаемых предпринимателем сотрудников Коуз рассматривал как «экспертов», способных 
благодаря специализированной информации с наименьшими издержками приобретать и 
обрабатывать сырье, производить и продавать готовую продукцию (Coase R. M., 1937) [16].

7. Сегодня практически все основные теории фирмы рассматривают ее либо как 
процессор информации, либо как процессор знаний. Среди них различают три концепции: 
предпринимательскую, конкретную и эволюционную.

Предпринимательская концепция исследует процессы синтеза информации в 
организации и подчеркивает решающую роль в этих процессах предпринимателя, который 
осуществляет окончательный синтез информации и принимает на этой основе решения.

Конкретная концепция рассматривает фирму как объединение субъектов, обладающих 
различной информацией и связанных системой явных или неявных контрактов, что позволяет 
преодолеть противоречивость их интересов.

Эволюционная теория фирмы описывает ее функционирование и эволюцию в понятиях 
рутинных правил, шаблонов и парадигм деятельности, воплощающих знание фирмы.

Результаты исследования. Современная парадигма управления в основу концепции 
управления ЧР ставит деятельность человека. В этой парадигме решающую роль играют 
такие качества поведения человека и его деятельности, как мотивы, интересы, ценности, 
стимулы, установки и т. п. 

Эту парадигму можно назвать парадигмой управления человеческими ресурсами. 
Она на сегодня определяет всю совокупность концептуальных положений стратегического 
управления организацией.

1. Хотя основной вклад в популяризацию идеи человеческого капитала был внесен Т. 
Шульцем, классикой современной экономической мысли стал одноименный трактат Г. Беккера. 
В своем анализе он исходил из представлений о человеческом поведении как рациональном и 
целесообразном, применяя такие понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и т. 
п., к самым разнообразным аспектам человеческой жизни, включая и те, которые традиционно 
находились в ведении других социальных дисциплин. Сформулированная в нем модель стала 
основной для всех последующих исследований в этой области.

2. Эффективность развития экономики государства зависит от средств, вкладываемых в 
людей, что обеспечивает его поступательное развитие. Представитель английской классической 
политэкономии В. Петти впервые оценил денежную стоимость производительных свойств 
человека. По его методу - ценность основной массы людей равна двадцатикратному годовому 
доходу, который они приносят. 

В России, Людвиг Якоб (1812 г.) высчитал сравнительные издержки от найма вольного 
работника и крепостного, выразив их в натуральных единицах: отразив это в пудах и четвертях 
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ржи. Итогом в разработке теории человеческого капитала стали две Нобелевские премии: 
Теодор Шульц (1979 г.) и Гэри Беккер (1992 г.).

3. Г. С. Беккер первым осуществил статистически корректный подсчет экономической 
эффективности образования. Для определения дохода, например, от высшего образования 
из пожизненных заработков тех, кто окончил колледж, вычитались пожизненные заработки 
тех, кто не пошел дальше средней школы. Издержки обучения, наряду с прямыми затратами 
(плата за обучение, общежитие и т. д.), в качестве главного элемента содержат «упущенные 
заработки», т.е. доход, не дополученный учащимися за годы учебы [2]. 

4. Экономика знаний и национальное богатство - траны с доиндустриальной экономикой: 
доход на душу населения менее 30,0 дол.; 65 % - удельный вес человеческих ресурсов; от 10 
– 20 % - доля природных ресурсов (земля).

Страны с разным уровнем индустриального развития: доход - 45,0 – 95,0 дол.; ЧР –
от 68 – 79 %; промышленные ресурсы – от 12 – 25 %;природные ресурсы – от 5 - 12 %. 
Высокоразвитые индустриальные страны: доход -235.0 дол.; ЧР – свыше 74 %; промышленные 
ресурсыот 20 – 30 %; природные ресурсы – менее 5%.

5. Современные условия предъявляют особые требования к организации процесса 
управления человеческими ресурсами и обусловливают целесообразность выделения 
подсистемы управления интеллектуальными ресурсами в качестве самостоятельной 
функциональной подсистемы, которая проявляет: особенностями инвестиций в интел-
лектуальные ресурсы, по сравнению с инвестициями в физический капитал, являются: 
высокая степень риска, большая продолжительность инвестиционного периода, более 
высокая эффективность.

Инвестиции в интеллектуальные ресурсы могут существовать как в прямой 
(капиталовложения в образование, научно-исследовательскую деятельность, планирование 
и мотивацию карьерного роста), так и в косвенной форме (инвестиции в информационные 
технологии, оборудование и материальные активы, обеспечивающие образовательную и 
научно-исследовательскую деятельность). 

Выводы. Таким образом, выше были рассмотрены основные концепции определения 
и принципы построения интеллектуальных ресурсов организации. Как видно они 
имеют достаточно сложную структуру, элементы которой взаимосвязаны между собой. 
В совокупности их влияние на организацию обеспечивает создание такой внутренней 
атмосферы организационного взаимодействия специалистов в которой возникает эффект 
синергитизма результатов их деятельности. Этот важный аспект функционирования 
организации обеспечивается специализированной деятельностью реально существующего 
или виртуального подразделения организации решающего задачи менеджмента знаний.

Эффективное управление интеллектуальными ресурсами означает стимулирование 
новаторских разработок, требующих концентрации капитала и интеллектуального потенциала, 
культивирование конкурентной среды в направлениях инновационной деятельности.
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Համառոտագիր․ Քննարկ վում է խնդիր նե րի երեք շրջա նակ, որոնց 
վրա կենտ րո նա ցել են հե տա զո տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը`գի տե լի քը որ-
պես տնտե սա կան աճի գոր ծոն, գի տե լի քը տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի կա ռուց ված քում, գի տե լի քը ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան մեջ: 
Ներ կա յաց ված է մտա վոր ռե սուր սի բնու թա գի րը հե տար դյու նա բե րա կան 
տնտե սու թյու նում: Մարդ կա յին կա պի տա լի կու տա կու մը դի տարկ վում է «աճի 
նոր տե սու թյուն նե րի» հա մա տեքս տում, որ պես կրթու թյան յու րա հա տուկ ին-
դուստ րիա, որը մարդ կա յին կա պի տալն օգ տա գոր ծում է իբ րև ներդ րում: Ըն-
կե րու թյան հա մար գի տե լի քի շա հա գոր ծու մը նշա նա կում է դրա փո խա կեր-
պու մը ար տադ րան քի, տեխ նո լո գի ա նե րի, որա կա վոր ման, կազ մա կեր պու թյան 
նոր մա կար դա կի: 

Բա նա լի բա ռեր. Մարդ կա յին կա պի տա լի տե սու թյուն, տնտե սա կան աճ, 
իրաց ման նոր շու կա նե րի, ար ժեք նե րի բաշխ ման և սպառ ման գի տե լի քի շա հա-
գործ ման, գի տե լի քի մե նեջ մեն թի, կազ մա կեր պու թյան մտա վոր ռե սուրս, աճի 
նոր դա սա կան տե սու թյուն ներ:
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THEORY AND PRACTICE OF THE FORMATION AND 
IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

IN THEINNOVATIVE ECONOMY CONDITIONS

Abstract: Three main problems groups on which research interests are fo-
cused are considered: knowledge as a factor of economic growth; knowledge in the 
structure of economic relations; the role of knowledge in the company’s functioning. 
The general characteristic of intellectual resources in the post-industrial economy is 
presented. The accumulation of human capital is considered in the context of “new 
theories of growth” as a special industry of education that uses human capital as in-
vestments. The exploitation of knowledge means for a company to turn it into a form 
of product, technology, qualifi cation, a new quality of organization.

Keywords: human capital’s theory, economic growth, exploitation of new 
markets knowledge, distribution and consumption of goods, knowledge manage-
ment, organization’s intellectual resources, neoclassical growth theories, concepts of 
organizations’ intellectual capital, features of the economy knowledge․
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Հա մա ռո տա գիր. Դի տարկ վում են լո գիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան 
կան խա տես ման տե սա մե թո դա կան և գործ նա կան դրույթ ներն ար դյու նա-
բե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում: Lոգիս տի կա կան կան խա տե սու մա յին 
խնդիր նե րը լու ծե լիս հիմ նա վոր վել է փաս տագ րա ֆի կա կան մե թոդ նե րի կի րա-
ռու մը, որոն ցում ելա կե տա յին տե ղե կատ վու թյունն ու նի ժա մա նա կա յին շար-
քե րի տեսք: «Երև ա նի Գա րե ջու ր» ՓԲԸ 2011-2018 թթ. վա ճառ քի ծա վալ նե րի 
տվյալ նե րովէքս պո նեն ցի ալ հար թեց ման մե թո դով հաշ վարկ վել է այդ ցու ցա նի-
շի կան խա տե սու մա յին մա կար դա կը 2019 և 2020 թվա կան նե րի հա մար: 

Բա նա լի բա ռեր. Լո գիս տի կա, կան խա տե սում, ար դյու նա բե րա կան կազ-
մա կեր պու թյուն, ար տա քին մի ջա վայր, զար գա ցում, էքս պո նեն ցի ալ հար թեց-
ման մե թոդ:

Ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյան լո գիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման 
ուղ ղու թյուն նե րի մշա կու մը անհ րա ժեշ տա բար պայ մա նա վոր ված է տնտե սա կան կան խա-
տես ման մե թոդ նե րի և մո դել նե րի ար դյու նա վետ կի րառ մամբ: Ատե նա խո սու թյու նում վեր լուծ-
վել են լո գիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան կան խա տես ման տե սա մե թո դա կան և գործ նա կան 
դրույթ նե րը ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում: Հիմ նա վոր վել է փաս տագ րա ֆի-
կա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը լո գիս տի կա կան կան խա տե սու-
մա յին խնդիր նե րը լու ծե լիս: «Երև ա նի Գա րե ջու ր» ՓԲԸ 2011-2018թթ. վա ճառ քի ծա վալ նե րի 
տվյալ նե րով ատե նա խո սու թյան մեջ էքս պո նեն ցի ալ հար թեց ման մե թո դով հաշ վարկ վել է այդ 
ցու ցա նի շի կան խա տե սու մա յին մա կար դա կը 2019 և 2020 թվա կան նե րի հա մար:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ կա տնտե սա կան իրա վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար 
պա հանջ վում են ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյան կա ռա վար ման նոր, առա վել ար դյու նա-
վետ գի տա կան մո տե ցում նե րի մշա կում և ճկուն գոր ծիք նե րի կի րա ռում: Այդ պի սի մո տեց ման 
ար դյունք կա րող է լի նել Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րու թյան տնտե սա կան պայ ման նե րին հա մա-
պա տաս խան լո գիս տի կա յի ար դյու նա վետ գոր ծի քա կազ մի ձև ա վո րու մը:

Լո գիս տի կա կան մե թո դա բա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լա վար կե լու ապ-
րան քա յին մա տա կա րա րում նե րի ամ բողջ շղթան` նյու թա տեխ նի կա կան ապա հո վու մից մին-
չև պատ րաս տի ար տադ րան քի բաշ խու մը վերջ նա կան սպա ռո ղին: Լո գիս տի կա յի նպա տա կը 
անհ րա ժեշտ ապ րանք ներն անհ րա ժեշտ քա նա կու թյամբ և անհ րա ժեշտ պա հին անհ րա ժեշտ 
վայր հասց նելն է:

Տնտե սա կան և գործ նա կան փոր ձը վկա յում է լո գիս տի կա յի ար դյու նա վե տու թյան մա սին, 
որի գոր ծո ղու թյուն նե րի ոլոր տը գնա լով ընդ լայն վում է՝ զու գակց վե լով տնտե սա կան զար գաց-
ման կա յուն ցու ցա նիշ նե րի հետ: Այդ է պատ ճա ռը, որ ներ կա յումս լո գիս տի կան, որ պես տնտե-
սա կան գոր ծիք, օգ տա գործ վում է ցան կա ցած ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյան զար-
գաց ման կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րում՝ նրա մրցու նա կու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով:
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Ներ կա յումս լո գիս տի կա յի դերն ավե լի ու ավե լի է կա րև որ վում, և այն վե րած վում է բիզ-
նե սի ար դյու նա վետ գոր ծի քի: Ժա մա նա կա կից լո գիս տիկ կա ռա վար ման ներդ րու մը հնա րա-
վո րություն է տա լիս արա գաց նել կա պի տա լի շրջա նա ռու թյու նը, փոք րաց նել ար տադ րան քի 
ինք նար ժե քը, կրճա տել ապ րանք նե րի բաշխ ման ծախ քե րը, ամ րապն դել ըն կե րու թյան դիր քե րը 
շու կա յում: 

Ավան դա կան շու կա նե րի հա գեց վա ծու թյան բարձր աս տի ճա նը ներ կա յումս ար դյու նա-
բե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին կողմ նո րո շում է զար գաց ման ուղ ղու թյամբ՝ դուրս գալ 
իրաց ման նոր շու կա ներ, իրա կա նաց նել մշտա կան գոր ծո ղու թյուն ներ իրենց մրցու նա կու թյան 
պահ պան ման և բարձ րաց ման հա մար: Իսկ դա ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
ստի պում է մշտա պես որո նել նյու թա կան հոս քե րի նոր կա պու ղի ներ, որոնք կկրճա տեն նրա 
գոր ծու նե ու թյան անար տադ րո ղա կան ծախ սե րը և կա պա հո վեն անհ րա ժեշտ որա կի, ան վա-
նա ցան կի և ծա վա լի ռե սուրս նե րով: 

Անընդ հատ ու ժե ղա ցող մրցակ ցու թյան ար դի պայ ման նե րում շու կա յում ար դյու նա վետ 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու հա մար, ար դյու նա բե րա կան ֆիր ման պետք է լի նի ճկուն և շար-
ժուն, այլ կերպ ասած, մրցակ ցու թյան առանց քա յին գոր ծո նը դառ նում է ժա մա նա կը: Բա ցի 
այդ, գոր ծա րա րու թյան ար տա քին մի ջա վայ րը դառ նում է ավե լի ու ավե լի հա մա լիր ու անո րոշ, 
ին չը պա հան ջում է ար տադ րա կան հա մա կար գի ձև ա վոր ման հար մար վո ղա կա նու թյան և կա-
յու նու թյան բարձր մա կար դակ:

Ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյան լո գիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման 
ուղ ղու թյուն նե րի մշա կու մը անհ րա ժեշ տա բար պայ մա նա վոր ված է տնտե սա կան կան խա տես-
ման մե թոդ նե րի և մո դել նե րի ար դյու նա վետ կի րառ մամբ: 

Տնտե սա կան կան խա տես ման հիմ նա կան խնդի րը ապա գա յում տնտե սա կան օբյեկտ նե-
րի հնա րա վոր վի ճակ նե րի նկա րագ րումն է և ար դյու նա վետ կա ռա վար չա կան որո շում նե րի ըն-
դուն ման հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծու մը [1]:

Տնտե սա կան կան խա տե սու մը թույլ է տա լիս.
ա) գնա հա տել իրա վի ճա կը և որո նել կա ռա վար չա կան որո շում նե րի հնա րա վոր տար բե-

րակ ներ; 
բ) հնա րա վո րու թյուն ներ փնտրել` ապա գա իրա դար ձու թյուն նե րի փո փոխ ման հա մար;
գ) վեր հա նել այն խնդիր նե րը, որոնքներ կա յում թույլ են նշմար ված, բայց ար տա հայտ վե-

լու են ապա գա յում;
դ) որո նել ապա գա օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի վրա ակ տիվ ազ դե ցու թյան տար բե րակ ներ;
ե) մո դե լա վո րել իրա դար ձու թյուն նե րի տար բե րակ նե րը:
Սպա ռո ղա կան պա հան ջար կի, ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի, նյու թա կան ռե սուրս նե րի 

ծախ սի, պա շար նե րի մա կար դա կի և այլ ցու ցա նիշ նե րի կան խա տես ման ճշգրտու թյու նից և 
հա վաս տի ու թյու նից ուղ ղա կի ո րեն կախ ված է լո գիս տի կա կան հա յե ցա կար գե րի իրա կա նաց-
ման ար դյու նա վե տու թյու նը:

Ընդ հա նուր առ մամբ` լո գիս տի կա կան կան խա տե սու մը ապա գա յում որո շա կի պա հին լո-
գիս տի կա կան հա մա կար գի վի ճա կի և այդ վի ճա կի ձեռք բեր ման այ լընտ րան քա յին ու ղի նե րի 
հա վա նա կա նա յին գնա հա տումն է [2]:

Տնտե սա կան կան խա տես ման հիմ նա կան խնդի րը լո գիս տի կա յում պա հան ջար կի տա րա-
ծա կան (որ տեղ), ան վա նա ցան կա յին (որ քան և որ) և ժա մա նա կա յին (երբ) ցու ցա նիշ նե րի կան-
խա գու շա կումն է, որոնց հի ման վրա պլա նա վոր վում է լո գիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյու նը [3]:

Լո գիս տի կա յում տնտե սա կան կան խա տես ման մյուս հիմ նա կան խնդի րը լո գիս տի կա կան 
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մի ջա վայ րե րի զար գաց ման մի տում նե րի բա ցա հայ տումն է [4]: Այն թույլ է տա լիս գնա հա տել 
լո գիս տի կա կան հա մա կար գի զար գաց ման տար բե րակ նե րը և նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման 
հնա րա վոր ու ղի նե րը, ստա նալ կազ մա կեր պու թյան լո գիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան քա նա-
կա կան և որա կա կան հա վա նա կան գնա հա տա կան ներ:

Ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյան լո գիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան կան խա տես-
ման տրա մա բա նու թյունն այն է, որ անհ րա ժեշտ է կան խա տե սել ար տա քին մի ջա վայ րում տե-
ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը և իր ներ քին մի ջա վայ րը հար մա րե ցել այդ փո փո խու թյուն-
նե րին: Այդ պի սի կան խա տես ման նպա տակն է` ստեղ ծել կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան 
պլա նա վոր ման հու սա լի հիմ քեր, բա ցա հայ տել ար տա քին մի ջա վայ րի հնա րա վոր բա րեն պաստ 
իրա վի ճակ նե րը և ռիս կե րը: Ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյու նը, որ պես բաց, դի նա միկ 
հա մա կարգ, զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը իրա կա նաց նե լու հա մար մշտա պես պետք է 
հաշ վի առ նի ար տա քին մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րը և գնա հա տի դրանց ազ դե ցու թյու նը:

Ար տա քին մի ջա վայրն անընդ հատ փո փոխ վում է` ան կախ կազ մա կեր պու թյան ցան կու-
թյու նից:Կազ մա կեր պու թյան ներ քին մի ջա վայ րը անընդ հատ փո փո խում է ին քը` կազ մա կեր-
պու թյու նը, որ պես զի այն հար մա րեց նի փո փոխ վող ար տա քին մի ջա վայ րին: Լո գիս տի կա յի տե-
սան կյու նից` ար տա քին մի ջա վայ րի բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից հիմ նա կա նը կազ մա կեր պու թյան 
ար տադ րան քի սպա ռող ներն են (բնակ չու թյու նը և կազ մա կեր պու թյուն նե րը), որոնց պա հանջ-
մունք նե րը մշտա պես փո փոխ վում են:

Սպա ռող նե րի պա հանջ մունք նե րի փո փո խու թյուն նե րին զու գըն թաց` անհ րա ժեշտ է հաշ-
վի առ նել մրցա կից նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոնք իրաց նում են իրենց հա ման ման ար տադ-
րան քը այդ նույն սպա ռող նե րին:

Ար տա քին մի ջա վայ րի կա րև որ գոր ծոն են կազ մա կեր պու թյան ար տադ րան քի ար տադ-
րու թյան հա մար օգ տա գործ վող ռե սուրս նե րի մա տա կա րա րող նե րը: Խնդիրն այն է, որ ռե-
սուրս նե րը ձեռք բեր վեն առա վել շա հա վետ պայ ման նե րով և ապա հով վի մա տա կա րար ման 
հու սա լի ու թյու նը:

Տնտե սա կան կան խա տես ման մե թոդ նե րը բազ մա զան են [5]: Դրանք տար բեր վում են 
ըստ ար ժե քի ճշգրտու թյան և, հե տև ա բար, կա րև որ է որո շել կան խա տես ման պա հանջ վող 
ճշգրտու թյու նը:

Լո գիս տի կա յում կան խա տես ման մե թո դի ընտր ման վե րա բե րյալ որո շու մը կախ ված է 
շատ գոր ծոն նե րից: Շատ մե թոդ ներ պա հան ջում են մեծ քա նա կու թյամբ տե ղե կու թյուն ներ: 
Եթե այդ տե ղե կու թյուն նե րը չկան, կամ դրանց ստա ցու մը մեծծախ սեր է պա հան ջում, այդ դեպ-
քում նման կան խա տե սում նե րը կա րե լի է բա ցա ռել: Մյուս նշա նա կա լի գոր ծո նը ժա մա նա կա-
յին հո րի զոնն է: Որոշ մե թոդ ներ պի տա նի են կար ճա ժամ կետ կան խա տե սում նե րի, մյուս նե րը` 
եր կա րա ժամ կետ նե րի հա մար: Էա կան գոր ծոն է հա մար վում ժա մա նա կը, որը պա հանջ վում է 
կան խա տես ման մշակ ման հա մար: Եթե մե նե ջե րին անհ րա ժեշտ է ըն թա ցիկ գոր ծո ղու թյուն նե-
րի կա տար ման հա մար կան խա տե սում, նա չի կա րող ամիս ներ սպա սել` կան խա տե սու մա յին 
ար դյունք նե րը ստա նա լու հա մար: 

Լո գիս տի կա յում նպա տա կա հար մար է փաս տագ րա ֆի կա կան մո դել նե րի կի րա ռու մը, 
որոն ցում ելա կե տա յին տե ղե կատ վու թյունն ու նի ժա մա նա կա յին շար քե րի տեսք: 

Ան ցյալ ժա մա նա կա հատ ված նե րի տե ղե կատ վու թյան ժա մա նա կա յին շար քե րի հի ման 
վրա կա ռուց ված գրա ֆիկ նե րի տես քից ել նե լով` ընտր վում է առա վել նպա տա կա հար մար մա-
թե մա տի կա կան ֆունկ ցի ան, որը բնու թագ րում է ու ղիղ գի ծը, պա րա բո լը կամ հի պեր բո լը:

Ժա մա նա կա յին շար քե րի առա վել տա րած ված մե թոդ նե րից է էքս պո նեն ցի ալ հար թեց ման 
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մե թո դը: Այն առա վել նպա տա կա հար մար է լո գիս տի կա յում օգ տա գործ ման հա մար: Էքս պո-
նեն ցի ալ հար թե ցու մը կշռված սա հող մի ջի նի հա տուկ դեպքն է: Այս մե թո դը կի րառ վում է այն 
դեպ քե րում, երբ.

ա) դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում տվյալ նե րի հա ճա խու թյու նը մեկ տա րուց ավել 
չէ (շա բա թա կան, ամ սա կան, եռամ սյա կա յին և այլն),

բ) կան խա տե սումն ար վում է առան ձին և հա ջոր դա բար, որո շա կի օբյեկ տի հա մար, ժա-
մա նա կի յու րա քան չյուր հա ջորդ պա հին,

գ) կան խա տե սում ներն ար վում են մեծ թվով օբյեկտ նե րի հա մար,
Էքս պո նեն ցի ալ հար թեց ման մե թո դի ճշգրտու թյու նը, հատ կա պես կար ճա ժամ կետ ժա-

մա նա կա հատ վա ծում, որ պես կա նոն, ավե լի բարձր է: Շնոր հիվ ոչ մեծ հաշ վո ղա կան ծախ սե րի 
և հա մա կարգ չի հի շո ղու թյան` էքս պո նեն ցի ալ հար թեց ման մո դել նե րը լայ նո րեն կի րառ վում են 
ժա մա նա կա յին շար քե րի վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րի շրջա նա կում:

Լո գիս տի կա յում կան խա տես ման հիմ նա կան օբյեկտ ներն են` վա ճառ քի ծա վա լը, ռիս կը, 
ար տադ րա կան ծրա գի րը, ծախ սե րը, նյու թա տեխ նի կա կան ռե սուրս նե րի պա հան ջար կը, պա-
շար նե րի մա կար դա կը: Կան խա տես ման բո լոր օբյեկտ նե րը անխ զե լի ո րեն կապ ված են մի մյանց 
հետ: Այդ պատ ճա ռով էլ` այդ օբյեկտ նե րի կան խա տե սում նե րը ևս փոխ կա պակց ված են: 

Լո գիս տի կա յում կան խա տես ման գոր ծըն թացն սկսվում է վա ճառ քի ծա վա լի որո շու մից: 
Գործ նա կա նում այս ցու ցա նի շի վրա է հիմն վում ներ գոր ծա րա նա յին պլա նա վոր ման ողջ հա-
մա կար գը: Վա ճառ քի կան խա տես ման հի ման վրա իրա կա նաց վում է ար դյու նա բե րա կան կազ-
մա կեր պու թյան ար տադ րա կան ծրագ րի, անձ նա կազ մի պա հան ջար կի, նյու թա կան ռե սուրս նե-
րի, սար քա վոր ման ևար տադ րա կան պա շար նե րի պլա նա վո րու մը:

Վա ճառ քի կան խա տես ման նպա տա կը գնորդ նե րին ժա մա նա կին այն պի սի ան վա նա-
ցան կով և ծա վա լովապ րանք նե րի մա տու ցումն է, որոնք, հա մա պա տաս խա նե լով կազ մա կեր-
պու թյան ար տադ րա կան գոր ծու նե ու թյան ուղղ վա ծու թյա նը, առա վե լա գույնս կբա վա րա րեն 
նրանց պա հանջ մունք նե րը [6]: Վա ճառ քի ծա վա լի կան խա տես ման ժա մա նակ լուծ վում են հե-
տև յալ հիմ նա կան հար ցե րը.

- հա մա պա տաս խան շու կա նե րում սպա ռո ղա կան վար քագ ծի օրի նա չա փու թյուն նե րի հե-
տա զո տու մը և սպա ռող նե րի գոր ծող և հե ռան կա րա յին պա հանջ մունք նե րի որո շու մը;

- գնոր դի կող մից կազ մա կեր պու թյան ար տադ րան քի գնա հատ ման վեր լու ծու թյու նը;
- մրցու նա կու թյան տար բեր ցու ցա նիշ նե րով մրցակ ցող ար տադ րանք նե րի գնա հա տու մը;
- նոր և ար դի ա կա նաց ված ար տադ րանք նե րի ար տադ րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի 

ու սում նա սի րու թյու նը;
- ար տադ րան քի գնի, ինք նար ժե քի և շա հու թա բե րու թյան կան խա տե սու մը;
- նոր ար տադ րան քի շու կա յա կան թես տե րի անց կա ցու մը;
Դի տար կենք «Երև ա նի Գա րե ջու ր» ՓԲԸ վա ճառ քի ծա վալ նե րի կան խա տես ման լո գիս-

տի կա կան խնդի րը` էքս պո նեն ցի ալ հար թեց ման մե թո դով: Անհ րա ժեշտ տվյալ նե րը բեր ված են 
աղյու սա կում:

Տարիներ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Սպասվող)

Վաճառքի
ծավալը

3296,1 3258,3 4332,0 4822,7 4695,7 4373,5 4415,5 3907,2

Աղյուսակ. «Երևանի Գարեջուր» ՓԲԸ վաճառքի ծավալները 2011-2018 թթ. (մլն դր)
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Ըստ աղյու սա կի տվյալ նե րի՝ 2011-2018 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում նկատ վում է վա-
ճառ քի ծա վալ նե րի փո փո խու թյուն: 2011-2014 թթ. վա ճառ քի ծա վալ ներն աճել են, այ նու հե-
տևնկատ վում էայդ ծա վալ նե րի աս տի ճա նա կան նվա զում: Աղյու սա կի տվյալ նե րով կա ռու ցենք 
վա ճառ քի ծա վալ նե րի փո փոխ ման գրա ֆի կը 2011-2018 թթ. ըն թաց քում (տես գծա պատ կե րը):

Գծա պատ կե րում հո րի զո նա կան առանց քի վրա նշված են տա րեթ վե րը (2010-2020 թթ.), 
իսկ ուղ ղա հա յաց առանց քի վրա` վա ճառ քի ծա վալ նե րը` մլն դր., y-ը վա ճառ քի փաս տա ցի ծա-
վալ նե րի փո փոխ ման գրա ֆիկն է, իսկ z(x)-ը բնու թագ րումէ վա ճառ քի ծա վալ նե րի փո փոխ ման 
օրի նա չա փու թյու նը:

Գծա պատ կե րից երև ում է, որ վա ճառ քի ծա վալ նե րի փո փոխ ման մի տում նե րը նշված ժա-
մա նա կա հատ վա ծում առա վե լա պես պա րա բո լա կան տես քի են: Հե տև ա բար, այդ ցու ցա նի շի 
փո փո խու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում կա րող է ար տա հայտ վել պա րա բո լի հա վա սա րու մով:

Խնդրի լուծ մանհա մար նպա տա կա հար մար է առա ջադ րել y(x)=ax2+bx+c երկ րորդ կար գի 
մո դե լի վար կա ծը և փոք րա գույն քա ռա կու սի նե րի մե թո դով լու ծել երեք ան հայ տով երեք գծա-
յին հա վա սա րում նե րի հա մա կար գը և ստա նալ որո նե լի a, b և c գոր ծա կից նե րի օպ տի մալ թվա-
յին ար ժեք ներ [7]:

Կա ռուց ված պա րա բո լա կան մո դե լով կան խա տե սու մըկա տա րենք` օգտ վե լով Mathcad 
ծրագ րից: Ար դյուն քում կստա նանք.

z(2019)=3288,7;
z(2020)=2479,6:
Այս պի սով` առա ջի կա 2019 թ. «Երև ա նի Գա րե ջու ր» ՓԲԸ-ի ար տադ րան քի վա ճառ քի 

կան խա տես վող ծա վա լը կկազ մի 3288,7 մլն դրամ: Հա ջորդ տար վա կան խա տե սումն ավե լի մո-
տա վոր է: Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նում առ կա գի տա կան նե րու ժը, հա մա կարգ չա յին և տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման հե ռան կար նե րը` իրա կան հնա րա վո րու թյուն ներ 
են ստեղծ վում հան րա պե տու թյան ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում լո գիս տի-
կա կան գոր ծու նե ու թյան կան խա տես ման հա մա կար գե րի ներդր ման հա մար: Դրանց կի րա ռու-
մը հնա րա վո րու թյուն կտա ստա նալ պլա նա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ կան խա տե սու մա յին 
տե ղե կատ վու թյուն, կստեղ ծի ար տա քին մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյամբ կազ մա կեր պու թյան վար-
քի այ լընտ րանք նե րի գնա հատ ման հիմ քեր և նա խադ րյալ ներ կա պա հո վի կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյան տնտե սա կան կա յու նու թյան բարձ րաց ման հա մար:
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Գծապատկեր. Վաճառքի ծավալների փոփոխման գրաֆիկը «Երևանի Գարեջուր» ՓԲԸ-ում
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация: Рассмотрены теоретические и практические аспекты прогно-
зирования логистической деятельности на промышленных организациях. При 
решении логистических прогностических задач обосновано использование 
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временных рядов. По данным объема продаж ЗАО «Еревани Гареджур» за 2011-
2018 гг. методом экспоненциального сглаживания рассчитан прогнозируемый 
уровень этого показателя на 2019 и 2020 годы.
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Abstract: TThe theoretical and practical aspects of forecasting logistics activ-
ities in industrial organizations are considered. The use of factographic methods is 
justifi ed during logistic prognostic problems, in which the initial information has the 
form of time series. According to the sales of “Yerevan Garedzhur” CJSC for 2011-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Аннотация: В настоящее время в регионе Северо-Восточной Азии 
существуют несколько конфликтов, связанные с притязаниями сразу двух или 
более государств на ту или иную территорию. Более того, даже при отказе 
одной из сторон признать существующий спор, проблема никуда не девается 
и продолжает влиять на отношения между странами. Возникающие вопросы 
периодически мешают нормальному межгосударственному диалогу во всех 
сферах деятельности. Поиск компромиссов является одной из важнейших задач 
для разрешения дипломатическим путем этих конфликтов и споров.

Ключевые слова: Территориальные споры, Азия, регион, конфликт, госу-
дарства, территория, спор, компромисс

Введение:
Актуальность исследования территориальных споров в Северо-Восточной Азии 

заключается в том, что сегодня решение этой проблемы будет являться одним из базисов для 
построения нормальных, доверительных отношений между странами региона. Это в свою 
очередь приведет к более высокому уровню безопасности. Стратегически регион Северо-
Восточной Азии (учитывая экономический уровень находящихся там стран) играет важную 
роль для всего мира, поэтому наличие проблем и претензий друг к другу явно не идет никому 
на пользу для дальнейшего развития в глобализирующемся мире XXI века.

 Задачи исследования - на основе истории возникновения споров и их дальнейшего хода 
проанализировать современные претензии всех сторон на спорные территории, выяснить, 
на какие аргументы ссылаются обе стороны при обосновании своей позиции. Составить 
рекомендации для дальнейших действий руководства РФ в отношении оспариваемых Японией 
южных островов Курильской гряды.

1. Проблема Сэнкаку (Дяоюйдао)
Сэнкаку или Дяоюйдао – это небольшая группа из пяти необитаемых вулканических 

островов и трех скал, которые расположены в 102 морских милях к северо-востоку от Цзилуна, 
в Восточно-Китайском море1. Согласно прогнозам аналитиков, в мелководных районах 
Сэнкаку, возможно, содержатся крупные          сы нефти и газа. Кроме того, указанный район 
богат рыбными ресурсами.

На суверенитет над этими островами свои претензии выдвигают КНР, Тайвань и Япония. 
Ситуация объясняется разной трактовкой истории. Как полагают китайские официальные 
власти, в свое время острова Дяоюйдао входили в состав китайской провинции Тайвань, но 
согласно Симоносекскому договору 1895 года Тайвань был передан Японии. Отсюда претензии 
также и Тайваня на владение Сэнкаку. Однако между двумя странами не было понимания 
того, что острова Сэнкаку включены в «остров Тайвань и все острова, принадлежащие 
к данному острову». Сегодня же материковый Китай относит вопрос о праве на Сэнкаку к 

1. Чжун О. Шаг к миру, 2013. С. 10.
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“коренным интересам” страны, ставя его в один ряд с Тибетом, Тайванем и Синьцзяном2. 
Обоснованием своих прав на острова является то, что Дяоюйдао, ровно как и Тайвань (после 
1945 года) - неотъемлемая часть Китая. У Японии же свое видение этого вопроса. Японская 
сторона заявляет, что Сэнкаку не были в составе ни Китая, ни Тайваня на момент подписания 
Симоносекского договора, а были присоединены к Японии в январе 1895 года по праву terra nul-
lius — «ничьей землёй». После Второй мировой войны Сэнкаку вместе с Окинавой оказались 
под юрисдикцией США, а в начале 1970-х США вернули Окинаву Японии, отдав ей и Сэнкаку, 
не встретив никакого сопротивления со стороны Китая или Тайваня.

Проблема принадлежности островов Дяоюйдао на протяжении многих лет служит камнем 
преткновения в отношениях трех стран3, однако, в последнее время она еще более обострилась. 
Со стороны Японии и КНР заявлено о патрулировании водной территории вокруг островов. 
На фоне различных угрожающих заявлений отношения между странами стали ухудшаться, и 
в результате этого противостояния стал ощущаться экономический ущерб, затронувший всех 
участников конфликта. 

В 2003 году китайцы установили морскую платформу у морской границы с японскими 
водами и начали бурение. На данный момент острова принадлежат японским частным лицам, 
а официальный Токио планирует выкупить их, что в 2012 году вызвало негодование китайских 
масс с последующими забастовками и антияпонскими погромами в крупных городах4. Схватка 
за спорные территории и прилегающие залежи природного газа и прочих полезных ископаемые 
несомненно продолжится и в ближайшие годы, пока без видимого нахождения устраивающего 
все стороны компромисса.  

2. Проблема принадлежности южных Курильских островов
Проблема принадлежности южных Курильских островов (или если взглянуть на это 

с японской стороны - «проблема северных территорий») —территориальный спор между 
Японией и Россией, который является неурегулированным со времени окончания Второй 
мировой войны. Тогда все Курильские острова перешли под административный контроль 
СССР, однако ряд южных островов - Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда до сих пор 
оспариваются Японией. Проблема Курил является главным препятствием для заключения 
мирного договора между Японией и РФ.

До прибытия на острова японцев (1635) и русских (1646) на них проживали айны. 
Первым урегулировавшим документам отношения двух государств - Японии и Российской 
империи – в отношении Курил стал Симодский трактат 1855 года (это был полноценный 
мирный договор, о чем говорилось в ст.1) – в соответствии с которым южная гряда Курил была 
японской, а остальные – российской5. Следующий важный источник XIX века – Петербургский 
договор 1875 года. По нему Россия получила Южный Сахалин, отдав Японии взамен острова 
Курильской гряды6. После чего новый этап взаимоотношений был открыт уже в 20 веке. В 
начале века Россия проиграла войну, вследствие чего была утеряна южная часть и полуострова 
Сахалин. Свое согласие на возврат этой части вместе с Курилами уже СССР дали союзники 
по антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции 1945 года в случае вступления 
Советского Союза в войну с Японией не позже, чем через два-три месяца после победы над 
Германией7, что и было выполнено в августе того же года. В 1946 году Курильские острова 

2. Гордеева И. Политика Японии в отношении Тайваня: проблемы и тенденции, 2014. С. 52.
 3. Семин А. Японо-китайские отношения подвергаются испытанию //Проблемы Дальнего Востока. - 1996. - №3. - С. 17.
4. В Китае антияпонские акции протеста закончились погромами [Электронный ресурс] // Lenta.ru, 1999-2015. URL: http://
lenta.ru/news/2012/08/19/spor/ . (Дата обращения: 19.10.2015).
5. Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 
168—169.
6. Там же.  
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входят в состав Южно-Сахалинской области СССР. В 1951 году был заключен Сан-Францисский 
мирный договор между странами-победительницами во Второй мировой и Японией, однако 
по ряду своих причин представители СССР, Чехословакия и Польша отказались ставить свои 
подписи. В частности, министр иностранных дел А.А. Громыко там же на пресс-конференции 
8 сентября 1951 года  раскритиковал отсутствие представителей КНР на конференции и то, что 
договор не закрепляет суверенитет СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами8. 

Последний документ того времени, отголоски которого слышатся до сих пор - Советско-
японская декларация, вступившая в действие 12 декабря 1956 года9. Согласно ей, СССР 
соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан, но только после мирного договора. 
Однако в связи давлением США, которые в таком случае отказывались возвращать японцам 
архипелаг Рюкю с островом Окинава, требовав от последних соглашаться только на все четыре 
острова, договор так и не был подписан. Кроме того,  вскоре японцы нарушили условия 
декларации и заключили договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 
между США и Японией, который закрепил пребывание американских вооруженных сил на 
территории Японии (1960).  Интересно, что уже в 21 веке, в 2005 и в 2009 годах Президент РФ 
Владимир Путин выражал возможность решить вопрос в соответствии с советско-япоснкой 
декларацией 1956 года. Японцы также решительно отвергли тогда всякие доводы о возможном 
компромиссном варианте. В 2014 году В. Путин подтвердил готовность провести переговоры, 
вместе с тем удивляясь некоторым решениям Японии в отношении РФ: “Готовы ли вести 
переговоры? Да, готовы. Но с удивлением недавно услышали, что Япония присоединилась 
к каким-то там санкциям – при чем здесь Япония, я не очень понимаю – и приостанавливает 
переговорный процесс по этой теме. Так что мы-то готовы, готова ли Япония, я так для себя и 
не усвоил”10. Кроме того, трехкратное (2010, 2012 и 2015 гг.) посещение островов Дмитрием 
Медведевым вызывало у японской стороны негодование.

На острове Итуруп находится крупнейшее в мире месторождение рения в виде минерала 
рениита (открыто в 1992 году на вулкане Кудрявый), которое имеет огромное экономическое 
значение. Кроме того, острова безусловно имеют стратегическое значение и в военно-
морском плане (стоит отметить, что проливы Екатерины и Фриза являются единственными 
незамерзающими при переходе из Охотского моря в Тихий океан)11. 

Предсказать дальнейший ход переговоров на высшем уровне (если они вообще 
возобновятся) довольно сложно, однако проанализировав историю островов и требования 
японской стороны, можно сделать вывод, что лидеры РФ справедливо отстаивают суверенитет 
страны, давая понять иностранным коллегам, что передача всех четырех объектов спора не 
может состояться ни под каким предлогом. 

3. Проблема острова Ноктундо (Оленьего острова)
Ноктундо – это бывший остров в русле реки Туманной под юрисдикцией России. 

Находится на границе КНДР и Приморского края РФ. Претензии же время от времени на него 
высказывает Южная Корея.
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 7. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Сборник 
документов / Министерство иностранных дел СССР. Крымская конференция руководителей трёх союзных держав — СССР, 
США и Великобритании (4-11 февраля 1945 г.) Т. 4. — М.: Политиздат, 1984. С. 255.
8. Из заявления первого заместителя министра иностранных дел СССР А.А. Громыко на пресс-конференции в Сан-Франциско 
[Электронный ресурс] // Hrono.ru, 2000-2015. URL: http://www.hrono.ru/dokum/195_dok/19510908gromy.php/ . (Дата обращения: 
19.10. 2015). 
9. Головенко А.Как Хрущев за Курилы торговался // Родная газета № 7. –20 февраля 2004 г. – С.2.
10. «РИА Новости» [Электронный ресурс] // Ria.ru, 2015. URL: http://ria.ru/world/20140525/1009315918.html. (Дата обращения: 
19.10. 2015).
11. Мясников В.С. Россия и Япония: узлы противоречий (размышления в связи с выходом книги А.А.Кошкина) // Новая и 
новейшая история. – №5. – 2011.– М.: Наука. – С. 139.
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С XV века остров принадлежал корейской династии Чосон. По Пекинскому трактату 
1860 года Ноктундо без согласия корейской стороны отошел Российской империи. КНДР 
окончательно сняло все свои притязания на остров в 1990 году, заключив с СССР договор о 
границе. Проблема возникла из того факта, что Южная Корея официально не признает все 
документы, которые подписывает Северная. Хотя требования официальных корейских властей 
в 21 веке практически не раздаются, тема регулярно поднимается в местных СМИ12.

4. Проблема островов Лианкур (Токто / Такэсима)
Лианкур – это группа небольших островов в Японском море, которые управляются 

Южной Кореей. Свои претензии на них выдвигает Япония13. Население – 1 человек. В 2012 
году президент Южной Кореи Ли Мён Бак совершил визит на острова, что вызвало резко 
отрицательные эмоции у японцев, в ответ на что последние временно отзывали посла. Можно 
заметить, что территориальный спор за Лианкур, ровно как и за Курилы, вызван не до конца 
ясными результатами пересмотра границ Японии по итогам Второй мировой войны. Сан-
Францисский мирный договор не включал ни слова о Токто, что дает сегодня японцам свободу 
интерпретации своей довоенной истории.  

5. Разграничение морских пространств между США и СССР в 1990 году 
(Соглашении о Линии Шеварднадзе-Бейкера)
Необходимо заметить, что в новейшей российской истории был беспрецедентный случай 

по урегулированию территориальных споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который 
принес немалый ущерб экономическим интересам страны.

По условиям вышеназванного соглашения в Беринговом море к США отошли:
– часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тыс. км², фактически 

переданная Советским Союзом Соединенным Штатам в 1977 году;
– часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тыс. км²;
– участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. км² в открытой центральной 

части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий14. 
Потери России за следующие 10 лет оцениваются приблизительно в 2 млрд. долл. Осложнилось 
возрождения такого маршрута, как Севморпуть с востока15. Помимо прочего, эти места также 
включают “Алеутское” и “Наваринское” перспективные нефтегазовые месторождения. 

Выводы
Территориальные споры остаются одной из ключевых проблем во всем Азиатско-

Тихоокеанском регионе в начале XXI столетия. Поводом для претензий зачастую является 
вольная трактовка истории стран региона, выгодная для достижения собственных корыстных 
интересов (разработка полезных ископаемых, стремление “сохранить лицо” перед избира-
телями и т.п.). Во трех случаях из четырех фигурирует Япония, что дает повод сделать вывод 
о ее наибольшей неумеренности в своих притязаниях (почему в японском обществе столь 

12. Иванов А.Ю. Проблема острова Ноктундо в средствах массовой информации Южной Кореи// Корея: взгляд из России. – 
М., 2007. С. 3.
13. Япония временно отзывает посла в Сеуле из-за визита президента Ли Мён Бака на спорные острова Такэсима [Электронный 
ресурс] // Информационное агентство России ТАСС, 1999-2015. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/579965. (Дата 
обращения: 19.10. 2015).
14. Соглашение между Союзом Советских Социалистических республик и Соединенными Штатами Америки о линии 
разграничения морских пространств  (Вашингтон, 1 июня 1990 года) [Электронный ресурс] // Викитека. URL: https://ru.wiki-
source.org/wiki/Соглашение_между_СССР_и_США_о_линии_разграничения_морских_пространств. (Дата обращения: 19.10. 
2015).
15. Дмитрий Субботкин. Россия — США: морской рубеж // Вестник границы России. 2007. № 6 (137), ноябрь–декабрь. С. 39.
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любят разговоры о возможности прибавить себе территории – тема отдельного исследования, 
возможно, связанного с особенностями психологии народа, некогда имевшего великую 
империю). Прогнозировать что-либо на основании вышеизложенных конфликтов довольно 
затруднительно, однако нельзя полностью исключать при определенных обстоятельствах 
эскалацию конфликтов (в первую очередь, Сэнкаку).

Практические рекомендации
Изучив историю претензий японцев, в частности, в 20 веке, автор рекомендует российской 

стороне не идти на поводу японского своеобразного мышления в спорах о южной гряде 
Курильских островах, продолжая справедливо объяснять, что это территория, не подлежащая 
никаким пересмотрам нынешнего его статуса (т.е. часть РФ). Пойти на уступки, признав 
советско-японскую декларацию 1956 года (несмотря на ряд допущенных впоследствии 
нарушений Японией), России можно, только если удастся при этом извлечь максимальную 
пользу в политическом плане, что сейчас довольно трудно представить, зная насколько сильны 
связи Японии и США. Подарок в виде двух островов может быть теоретически предоставлен 
лишь настоящему политическому “другу” РФ, который не будет давить санкциями, а, возможно, 
и признает законность воссоединения с Крымом, и т.д.

Южная Корея не смеет пока заявлять официально о требованиях на Ноктундо, и в 
видимой перспективе реальной проблемы здесь не предвидится (при условии продолжения 
жесткой внешней политики руководством РФ).

Остальные споры будут продолжаться в зависимости от удобной трактовки для каждой 
из сторон конфликта. Выход, справедливый для всех – изучать историю, отбросив в сторону 
идеологию, на основании чего дипломатическими методами постараться решить проблему, 
ведь выиграть от мирного и добрососедского сосуществования и сотрудничества можно 
намного больше, чем иллюзорно и дальше надеяться когда-нибудь в будущем заполучить столь 
желанные земли.
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Լևոն Ասատրյան
Ազգային գիտահետազոտական համալսարան 

«Էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոց», ՌԴ, մագիստրատուրա 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԸ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՍԻԱՅՈՒՄ 

Հա մա ռո տա գիր. Ներ կա յումս Հյու սի սա րև ե լյան Ասի ա յում առ կա են մի 
քա նի հա կա մար տու թյուն ներ, որոնք կապ ված են եր կու կամ ավե լի պե տու թյուն-
նե րի պա հանջ նե րի հետ այս կամ այն տա րածք նե րի վե րա բե րյալ: Ընդ որում, 
եթե նույ նիսկ կող մե րից մե կը հրա ժար վում է ըն դու նել գո յու թյուն ու նե ցող վե ճը, 
խնդի րը չի վե րա նում և շա րու նա կում է ազ դել երկր նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի վրա: Առ կա խնդիր նե րը պար բե րա բար խան գա րում են կա յուն միջ պե տա-
կան երկ խո սու թյա նը բո լոր ոլորտ նե րում։ Փոխ զի ջում նե րի դի վա նա գի տու թյու-
նը հա կա մար տու թյուն նե րի եւ վե ճե րի լուծ ման ամե նա կա րև որ խնդիր նե րից 
մեկն է։

Բա նա լի բա ռեր. Տա րած քա յին վե ճեր, Ասիա, տա րա ծաշր ջան, հա կա մար-
տու թյուն, պե տու թյուն, տա րածք, վեճ, փոխ զի ջում:
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 National Research University  
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TERRITORIAL DISPUTES IN NORTHEAST ASIA

Abstract: Currently, there are several confl icts in Northeastern Asia, which are 
associated with the demands of two or more states on certain territories. In addition, 
even if one of the parties refuses to accept the existing dispute, the problem does not 
disappear and continues to aff ect relations between the countries. Existing problems 
are constantly interrupt the stabile inter-state dialogue in all areas. Compromise diplo-
macy is one of the most important issues in resolving confl icts and disputes.
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Հա մա ռո տա գիր. Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նա կը նպա տա կադր-
վել է հիմ նա վո րել այն մե խա նիզմ նե րը, որոնք հնա րա վո րու թյուն կտան ԵԱՏՄ 
երկր նե րին իրա կա նաց նել առա վել ներ դաշ նակ և մի աս նա կան հար կա յին քա-
ղա քա կա նու թյուն: ԵԱՏՄ երկր նե րում ուղ ղա կի հար կե րի ներ դաշ նա կե ցումն 
ու նի առա վել փոքր իրա վա կան բա զա, քան անուղ ղա կի հար կե րի ներ դաշ նա-
կե ցու մը: ԵԱՏՄ յու րա քան չյուր երկ րի շա հե րից ել նե լով` անհ րա ժեշտ է վա րել 
գրա գետ ֆիս կալ քա ղա քա կա նու թյուն՝ ուղղ ված մի աս նա կան տնտե սա կան 
տա րած քի շրջա նակ նե րում հար կա յին հա մա կար գե րի մեր ձեց մանն ու կոն-
սո լի դաց մա նը: ԵԱՏՄ մա կար դա կով դեռ վաղ է խո սել մի աս նա կան հար կա-
յին քա ղա քա կա նու թյան մա սին, սա կայն հոդ վա ծում որ պես օրենսդ րա կան 
ներ դաշ նա կեց ման եղա նակ ներ առանձ նաց վում են տեր մի ա նա բա նու թյան 
մի աս նա կա նա ցու մը, հարկ ման բա զա յի ձև ա վոր ման մե թո դա բա նու թյան մի-
աս նա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև հար կա յին դրույ քա չա փե րի մի աս նա կան մո-
տե ցում նե րի մշա կու մը:

Բա նա լի բա ռեր. ԵԱՏՄ, ուղ ղա կի հար կեր, շա հու թա հարկ, եկամ տային 
հարկ, դրույ քա չափ, հարկ ման բա զա, ներ դաշ նա կե ցում 

Միջ պե տա կան մի ա վո րում նե րի ցան կա ցած ձևի դեպ քում հարկ ման հա մա կար գը և 
դրան հա մապա տաս խան հար կա յին հաշ վառ ման են թահա մա կար գը առանձ նահա տուկ 
են յու րաքանչյուր երկրի հա մար: Անհ րաժեշտ է հաշ վի առ նել հար կա յին և ֆի նան սա կան 
օրենսդ րություն նե րի ազ գա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

ԵԱՏՄ ան դամ-երկր նե րը տար բեր են պե տա կան տա րած քա յին կառուցված քով, այդ 
պատ ճառով իրա կա նաց վող հար կա յին քա ղա քա կա նությու նը պետք է իրա կա նաց վի տար բեր 
մա կար դակնե րով: Բյու ջեի եկամուտ նե րի հիմ նա կան աղ բյու րը յու րա քան չյուր երկ րում տար-
բեր է: Տարբեր են նաև «հար կա յին հաշ վա ռու մ» հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ մո տեցում նե րը:

Հարկ ման սկզբունք նե րը յու րա քան չյուր երկ րում ամ րագր ված են օրենսդ րո րեն և, ընդ-
հա նուր առ մամբ, հա ման ման են: Սա կայն ԵԱՏՄ մի ասնա կան տնտե սա կան տա րած քում 
հարկ ման գե րակշռող սկզբուն քը պետք է դառ նա մի ան գա մյա հարկ ման սկզբուն քը: Հար կա-
վոր է հաշ վի առ նել, առա ջին հեր թին, հար կա յին սու բյեկտ նե րի շա հե րը, որ պես զի նրանք խու-
սա փեն ավե լորդ հար կա յին բե ռից, դրա նով իսկ բարձրացնե լով ներդ րու մա յին գրավ չու թյու նը 
և նվա զա գույ նի հասց նե լով կա պիտա լի ար տա հոս քը (փա խուս տը):

ԵԱՏՄ յու րա քան չյուր երկ րի շա հե րից ել նե լով` անհ րա ժեշտ է վա րել գրա գետ ֆիս կալ 
քա ղաքա կա նու թյուն՝ ուղղ ված մի աս նա կան տնտե սական տա րած քի շրջա նակ նե րում հար-
կա յին հա մակար գե րի մեր ձեց մանն ու կոն սո լի դաց մա նը: Ին տեգր վող երկր նե րի հար կա յին 
քա ղա քա կա նությու նը ան դամերկր նե րի շա րու նա կա կան գոր ծո ղություններն են՝ ուղղ ված 
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նոր հար կա յին հա մակար գի ստեղծ մա նը, որը հաշ վի կառ նի յու րա քանչյուր երկ րի առանձ նա-
հատ կու թյուն ներն ու ազգային շա հե րը, կապված հար կա յին մե խա նիզմ նե րի օգ տա գործ ման 
և հար կա յին հա մա կար գե րի գործնական կի րառ ման և նրա ար դյու նա վե տու թյան վե րահս-
կո ղու թյան հետ: Անհ րա ժեշտ է նաև հաշ վի առ նել ան դամ-երկր նե րի մի ջև պատմակա նո րեն 
ձև ա վոր ված փոխ գոր ծակ ցու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը1:

ԵԱՏՄ երկր նե րի հար կա յին հա մա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյու նը բնութագ րող ցու-
ցա նիշ նե րը ներ կա յաց ված են Աղյու սակ 1-ում:
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PwC վարկանիշում աշխարհի ամենահարմար 
հարկային համակարգերում զբաղեցրած տեղը

96-րդ 
(70.81)

87-րդ 
(72.49)

50-րդ 
(79.47)

151-րդ
 (56.55)

52-րդ 
(79.29)

Տարեկան հարկային վճարումների քանակը 7 14 7 51 7
Հարկերի ձևակերպման և վճարման համար 
անհրաժեշտ ժամանակը (ժամ՝ տարվա ընթացքում)

184 313 178 225 168

Հարկային գանձումների համախառն մակարդակը (%) 52.9 18.5 29.2 29.0 47.5

Աղյուսակ1. ԵԱՏՄ անդամ-երկրների հարկային համակարգերը 2017թ.2

1. А.Г.Казакова; Налоговая политика государств при интеграции стран-участниц в Евразийский экономический союз; Вестник 
государственного университета управления, №1, 2015; стр. 189-197.
2. Աղբյուրը՝ https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2018.html
3. К.А.Пономарева; Направления гармонизации налогообложения прибыли и доходов в Евразийском экономическом союзе, 
Вестник Омского университета. Серия«Право». 2017. №3 (52). С. 47–54.
4. Реут А. В. Компетенция Евразийского эконо-мическогосоюза (ЕАЭС)всференалого-обложения//Финансовоеправо. – 2015. 
– №3. – С. 32.
5. Захарова О.О. Налоговая гармонизация как неотъемлемая часть общеэкономических интеграционных процессов в 
государствах-членах Евразийского экономического союза / О.О. Захарова // Молодой ученый. – 2016. – №11. – С. 753.

ԵԱՏՄ երկր նե րում ուղ ղա կի հար կե րի ներ դաշ նա կե ցումն ու նի առավել փոքր պայ մա-
նագ րաիրա վա կան բա զա, քան անուղ ղա կի հար կե րի ներ դաշ նա կե ցու մը3: ԵԱՏՄ մա կար դա-
կով դեռ վաղ է խո սել մի աս նա կան հար կա յին քա ղա քա կա նու թյան մա սին, ընդ որում, ԵԱՏՄ 
մա սին հա մաձայ նագ րում ան դամերկր նե րի կող մից հար կա յին քա ղա քա կա նու թյան բնա գա-
վա ռում հա մակարգ ված կամ հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա կանու թյան իրա կա նաց ման վե րա-
բե րյալ որևէ դրույթ նա խա տես ված չէ և ԵԱՏՄ լի ա զո րու թյուն ներն այս բնա գա վա ռում որո-
շա կի չեն4:

Մի կող մից, պետք է դրվի ան դամ-երկր նե րում ուղ ղա կի հարկ ման օրենսդ րու թյան նոր-
մա տիվ-իրա վա կան ակ տե րի աս տի ճա նա կան ճշգրտման և նույ նակա նաց ման խնդի րը5: 
Մյուս կող մից, ուղ ղա կի հարկման նույ նա կա նա ցու մը տե ղի է ու նե նում առա վել դան դաղ, առ-
կա են փոխ զիջ ման հետ կապ ված որոշ դժվա րու թյուն ներ, քա նի որ ուղ ղա կի հար կե րը երկ րի 
տնտեսու թյան հետ ու նեն առա վել սերտ կապ6:

Դրա հետ մեկ տեղ, ուղ ղա կի հար կե րը կապ ված են ԵԱՏՄ երկր նե րի բյուջետային քա-
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ղա քա կա նու թյան հետ և ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում տնտեսվա րող սու բյեկ տի 
գրանց ման և գոր ծու նե ու թյան իրա կանաց ման վայ րի ընտ րու թյան, ինչպես նաև այս կամ այն 
երկ րում ներդրումներ կա տա րե լու որոշ ման ըն դուն ման վրա: Այդ կա պակ ցու թյամբ ԵԱՏՄ 
երկր նե րում շա հու թա հար կի, եկամ տա յին հար կի և գույ քա յին հար կե րի հա մա ձայ նեց ման 
անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում՝ դրանց բա րե փոխ ման նպա տակ նե րով:

Շա հու թա հար կի բա ժի նը ԵԱՏՄ երկր նե րի հար կա յին եկա մուտ նե րում կազ մում է 5.2%-
ից (Ղրղզստան) մին չև 22.9% (Ղա զախս տան): Գլո բալացման գոր ծըն թացն ու դրույ քա չա փե-
րի նվա զեց մամբ հարկային մրցակ ցու թյան մի ջո ցով ներդ րում նե րի ներ գրավ ման երև ույ թը 
բա վակա նին տա րած ված է և ապա ցուց ված է մի շարք հե տա զո տություննե րով7:

Շա հույ թից հարկ ման ներ դաշ նա կե ցու մը պետք է հա վա սար պայմաններ ստեղ ծի ԵԱՏՄ 
շրջա նակ նե րում գոր ծող բո լոր կազ մա կեր պություն նե րի հա մար, հեշ տաց նի դրանց մուտ-
քը ԵԱՏՄ ներ քին շու կա, ինչ պես նաև ակ տի վաց նի ՕՈՒՆ-երը այդ ին տեգ րա ցի ոն մի ա վոր-
ման շրջա նակ նե րում: Շա հու թա հար կի մա սով անհ րա ժեշտ է նույ նա կա նաց նել հա մա խառն 
տա րե կան եկամ տի ձև ա վոր ման մե թո դի կան, նա խա տե սել հա մա խառն եկամ տի հե տա գա 
ճշգրտու մը, որո շել ծախ սե րի նվա զեց ման ու հարկ վող եկամ տի որոշ ման կար գը, ինչ պես նաև 
վնաս նե րի դուրսգրման և բյու ջե վերջ նա կան վճար ման շա հու թա հար կի խնդի րը8: 

ԵԱՏՄ շրջա նակ նե րում շա հու թա հար կի հարկ ման պայ ման նե րի և դրույքա չա փե րի հա-
մա ձայնե ցու մը բա ցա կա յում է և երկ կող մա նի հա մաձայ նագ րե րի առար կա է: Այ դու հան դերձ, 
ԵԱՏՄ երկր նե րում շա հու թահար կի դրույ քա չա փե րի ու սում նա սի րու թյու նը որո շա կի հա-
ման մա նություն է ցույց տա լիս: Մաս նա վո րա պես՝ ՌԴ-ում, Ղա զախս տա նում և Հա յաս տա-
նում այն 20% է, Ղրղզստա նում՝ 10% (տե՛ս աղյու սակ 2): Նմա նու թյուն ներ կան նաև դրույ-
քա չա փե րի նվա զեց ման հա մար հարկ ման բա զա յում: Այս պես, գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 
տե սակ նե րը, որոնց հա մար կի րառ վում է շա հու թա հար կի նվա զեց ված դրույ քա չա փը, հա-
մար վում են գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյու նը, բա րե գոր ծությու նը, բարձր տեխ նո լո գի-
ա կան և ներդ րու մա յին նա խագ ծե րի իրա կա նացու մը: Ընդ որում, Ռու սաս տա նում, Բե լա ռու-
սում, Հա յաս տա նում և Ղրղզստանում գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նից ստաց ված 
շա հույթը հարկ վում է 0-ական դրույ քա չա փով, Ղա զախս տա նում՝ 10%-ով: 

ԵՄ-ում շա հու թա հար կի դրույ քա չա փը բա վա կա նին դի վեր սի ֆի կացված է և տա տան-
վում է 0%-ից (Սլո վե նիա, Չե խիա) մին չև 44.03% (Ֆրան սիա): Կի րառ վում է հարկ ման ինչ-
պես հա մա հար թեց ված, այն պես էլ պրոգ րեսիվ սանդ ղա կը: Ընդ որում, վեր ջինս փո փոխ վում 
է ոչ մի այն գոր ծունե ու թյան ոլոր տից կախ ված, այ լև ստաց ված եկամ տի չա փից: Ակն հայտ 
են նաև ԵԱՏՄ երկր նե րում շա հու թա հար կի ցածր դրույ քա չափե րը ոչ մի այն ԵՄ երկր նե րի, 
այ լև հա մաշ խար հա յին մի ջին դրույ քաչա փի հա մեմատու թյամբ: Այս պես՝ ԵՄ երկր նե րում շա-
հու թա հար կի մի ջին դրույ քաչա փը կազ մում է 22.25%, աշ խար հում՝ 23.68%, իսկ ԵԱՏՄ-ում՝ 

6. Мамаева А.А. К вопросу унификации налогообложения в Евразийском экономическом союзе; (Теория и практика 
современной юридической науки. / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 
№ 4 . г. Самара, 2017. 110 с.)
http://izron.ru/articles/teoriya-i-praktika-sovremennoy-yuridicheskoy-nauki-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy/
sektsiya-10-administrativnoe-pravo-fi nansovoe-pravo-informatsionnoe-pravo/k-voprosu-unifi katsii-nalogooblozheniya-v-evraziys-
kom-ekonomicheskom-soyuze/
7. Gropp К., Kostial K. FDI and corporate tax revenue: Tax harmonization or competition? 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/gropp.htm/.
8. В.Л.Коротина, М.С.Жверанцева, Э.Р.Каримова; Развитие процессов евразийской интеграции под воздействием налоговых 
механизмов; Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13, вып. 3(1), с. 294-299.
9. Е.Петросян; Пути гармонизации систем налогообложения в странах евразийского экономического союза; Экономическая 
политика. 2016. Т. 11. № 6. С. 237.
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Երկիրը Ընդհանուր 
դրույքաչափը 
(%)

Հարկման բազան նվազեցված 
դրույքաչափի կիրառման համար

Նվազեցված 
դրույքաչափ 
(%)

Ռուսաստան 20

Բժշկա կան և կամ կրթա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ծա վա լող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի շա հույթ, գյու ղատն տե սու-
թյան և ձկնա բու ծու թյան ոլորտ   նե րի 
շա հույթ, տա րա ծաշր ջա նա յին ներդ-
րու մա յին նա խագ ծե րի մաս նա կից-
նե րի շա հույթ

0

Ղազախստան 20
Գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու-
նից ստաց ված շա հույթ 10

Բելառուս 18

Բարձր տեխ նո լո գի ա կան ապ րանք-
նե րի ար տադ րու թյու նից շա հույթ, 
ինչ պես նաև ԲՀ նա խա գա հի կող մից 
հաս տատ ված ցան կում ընդգրկ ված 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
ար տադ րու թյու նից շա հույթ

12

Լա զեր-օպ տի կա կան տեխ նի կա յի ար-
տադ րու թյուն (լրա ցու ցիչ պայ ման նե-
րի առ կա յու թյան դեպ քում)

10

Բե լա ռու սի պե տա կան հա մալ սա րա-
նի կող մից ստեղծ ված գի տա տեխ նի-
կա կան ասո ցի ա ցի ա յի ան դամ նե րի 
շա հույ թը՝ տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի իրաց ման և դրանց մշակ-
ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա սով 

5

Գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյու նից ստաց ված շա հույթ, նո րա-
րա րա կան ապ րանք նե րի ար տադ-
րու թյու նից և վա ճառ քից ստաց ված 
շա հույթ

0

Հայաստան 20 Գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյու նից ստաց ված շա հույթ 0

Ղրղզստան 10

Գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյու նից ստաց ված շա հույթ, բա րե-
գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
վար կա յին մի ու թյուն նե րի շա հույթ և 
այլն:

0

Աղյուսակ 2. Շահութահարկի դրույքաչափերը ԵԱՏՄ երկրներում9

17.6%: Առանձ նա հա տուկ է նաև ԵԱՏՄ երկր նե րում շա հու թա հար կի հարկ ման բա զան: Բե-
լա ռու սում դա ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի իրա ցու մից հա մա խառն հա սույթն է, իսկ 
ԵԱՏՄ մյուս երկր նե րում՝ զուտ հա սույ թը, որը հաշ վարկ վում է որ պես եկամ տի ու օրենսդ րու-
թյամբ սահ ման ված ծախ սե րի տար բե րու թյուն:
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Շա հու թա հար կի մուտ քե րի և ՀՆԱ-ի հա րա բե րակ ցու թյու նը ԵԱՏՄ երկր նե րում 2014 
թվա կա նին կազ մել է 2.4%, որը հա մընկ նում է ԵՄ հա մա նուն ցու ցա նի շի հետ: Այդ ցու ցա նի շի 
ամե նա բարձր մա կար դա կը դի տարկ վել է ՌԴ-ում և Ղա զախս տա նում՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար՝ 3% և 2.9%, ամե նա ցած րը՝ Ղրղզստա նում՝ 1.1.%: Ղրղզստա նում շա հու թահարկի մուտ-
քե րը հա մա խառն հար կա յին մուտ քե րի մեջ կազ մել են ըն դամե նը 5.2%, որը հիմ նա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է տվյալ հար կի ցածր դրույ քա չա փով10:

Եկամ տա յին հար կե րը ԵԱՏՄ-ում: Եկամ տա հար կըԵԱՏՄ երկր նե րում գանձ վող կա-
րև ո րա գույն հար կա տեսակնե րից մեկն է, որի հաշ վին ապա հով վում է այդ երկր նե րի հա մա-
խառն եկա մուտ նե րի ավե լի քան 15,8%-ը: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն անուղ ղա կի հարկ ման, 
ուղ ղա կի հարկ ման դաշ տում ԵԱՏՄ երկր նե րում իրա վա հա րա բե րություն նե րի կար գա վոր-
ման որևէ լուրջ քայլ ար ված չէ: Մաս նա վո րա պես, ԵԱՏՄ հա մա ձայ նագ րում նե րառ ված 
մի ակ սկզբուն քը, որը վե րա բե րում է ֆի զի կա կան ան ձանց հարկ մա նը, խտրա կա նու թյան 
բա ցառ ման սկզբունքն է: Այլ իրա վահա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են երկ կողմա նի 
հա մա ձայ նագրերի մի ջո ցով: Ինչ պես ցույց են տա լիս Աղյու սակ 3-ի տվյալ նե րը, ԵԱՏՄ ան-
դամերկր նե րի ռե զի դենտ նե րի հա մար եկամ տային հար կի դրույ քաչա փե րը սահ ման վում են 
տվյալ երկ րում կնքված աշ խա տան քա յին պայմանագ րին հա մա պատաս խան: Եկամ տա յին 
հարկի դրույ քա չա փը տատանվում է 10%-ից (Ղա զախս տան, Ղրղզստան) մին չև 36% (Հա-
յաս տան): ՌԴ-ում և Բե լա ռու սում ստան դարտ դրույ քաչա փը կազ մում է 13%:

Ի տար բե րու թյուն ԵՄ երկր նե րի, որ տեղ մե ծա մա սամբ կի րառ վում է հարկ ման պրոգ-
րե սիվ սանդ ղա կը, ԵԱՏՄ երկր նե րում նման սկզբուն քով հարկ վում են մի այն Հա յաս տա նում, 
որ տեղ սանդ ղա կը նե րա ռում է երեք տար բեր դրույ քա չա փեր11: ԵԱՏՄ մնա ցած երկր նե րում 
կի րառ վում է համահար թեց ված հար կու մը: Ի դեպ, նման սանդ ղակ ԵՄ երկր նե րից գործում է 
Բուլ ղա րի ա յում, Հուն գա րի ա յում, Չե խի ա յում, Լատ վի ա յում և Լիտ վա յում:

Ի տար բե րու թյուն ԵՄ երկր նե րի, որ տեղ եկամ տա յին հար կի դրույքա չա փը կախ ված է 
ֆի զի կա կան ան ձի եկամ տի մա կար դա կից, ԵԱՏՄ երկր նե րում դրույ քա չա փե րը տար բեր վում 
են ըստ գոր ծունե ու թյան տե սակնե րի: Փաս տա ցի ո րեն, ԵԱՏՄ ան դամ-երկր նե րը ամ բող ջու-
թյամբ ինք նա վար են հար կա յին բա զա յի, դրույ քա չա փե րի, հարկ վող եկամ տի տե սակ նե րի, 
հարկ ման սու բյեկտ նե րի և այլ հար ցե րի ընտ րու թյան հար ցում, որոնք որոշ վում են պե տու-
թյան վա րած սո ցի ալ-տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյամբ:

Ֆի զի կա կան ան ձան ցից գանձ վող եկամ տա յին հար կե րի օրենսդրության ներ դաշ նա-
կե ցու մը կապ ված է հարկ ման օբյեկ տի նկատմամբ տար բեր մո տե ցում նե րի, ինչ պես նաև 
կի րառ վող դրույ քա չա փե րի և հարկման շե մե րի բազ մա զա նու թյան հետ: Անհ րա ժեշտ է որո-
շել հարկվող եկա մուտ նե րի մի աս նա կան ցան կը, սահ մա նել ֆի զի կա կան ան ձանց եկա մուտ-
նե րից գանձ վող հար կե րի մի աս նա կան պրոգ րե սիվ սանդ ղա կը և դրանց կի րառ ման կար գը 
տվյալ երկ րի ռե զի դենտ նե րի և ոչ ռե զիդենտ նե րի նկատ մամբ12:

Եկամ տա յին հար կե րի մուտ քե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՆԱ-ին 2014թ. ԵԱՏՄ-ում մի-
ջի նը կազ մել է 3.4%, որը հա մա րյա երեք ան գամ փոքր է ԵՄ հա ման ման ցու ցա նի շից (9.5%): 
ԵԱՏՄ այդ ցու ցա նի շը բա վա կա նին հա մադ րե լի է Բուլ ղա րի ա յի, Չե խի ա յի, Ռու մի նի ա յի, 

üÆÜ²ÜêÜºð, ´Úàôæºî²ÚÆÜ ¶àðÌÀÜÂ²ò 
ºì Ð²ðÎ²ÚÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜ

10. Е.Петросян; Пути гармонизации систем налогообложения в странах евразийского экономического союза; Экономическая 
политика. 2016. Т. 11. № 6. С. 222–241.
11. Համաձայն շրջանառության մեջ դրված նախագծի՝ Հայաստանը նույնպես նախատեսում է անցում կատարել Եկամտային 
հարկի՝ հիմնականում համահարթեցված տարբերակի: 
12. В.Л.Коротина, М.С.Жверанцева, Э.Р.Каримова; Развитие процессов евразийской интеграции под воздействием налоговых 
механизмов; Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13, вып. 3(1), с. 294-299.
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13. Е.Петросян; Пути гармонизации систем налогообложения в странах евразийского экономического союза; Экономическая 
политика. 2016. Т. 11. № 6. С. 234.

Երկիրը Ընդհանուր 
դրույքաչափը (%)

Հարկման բազան նվազեցված 
դրույքաչափի կիրառման համար

Նվազեցված 
դրույքաչափ 
(%)

Ռուսաստան 13

Հի պո թե քա յին մա րում նե րի գծով հա վա-
տար մագ րա յին կա ռա վար ման հիմ նա դիր-
նե րի եկա մուտ ներ և այլն:

9

Մրցույթ նե րում ստա ցած պար գև նե րի և 
շա հում նե րի ար ժե քը, գո վազ դի նպա տա-
կով իրա կա նաց վող խա ղե րի և այլ մի ջո-
ցա ռում նե րից ստաց ված եկա մու տը՝ սահ-
ման ված չա փը գե րա զան ցած գու մա րի 
մա սով: Բան կա յին ավանդ նե րից տո կո-
սա յին եկա մուտ նե րը՝ սահ ման ված չա փը 
գե րա զան ցած գու մա րի մա սով և այլն:

35

Ղազախստան 10 - -

Բելառուս 13

Ձեռ նար կա տե րե րի, մաս նա վոր նո տա րա-
կան գոր ծու նե ու թյան հա մար 12

Անհատ ձեռնարկատերերի, 
բարձր տեխնոլոգիաների պարկի 
ռեզիդենտների համար և այլն:

10

Հայաստան

Մինչև 
289 ԱՄՆ 
դոլար
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Ղրղզստան 10 - -

Աղյուսակ 3. Եկամտային հարկի դրույքաչափերը ԵԱՏՄ երկրներում13
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Սլովա կի ա յի և Կիպ րո սի հա ման ման ցու ցա նիշ նե րի հետ: Նման ցածր ցուցա նիշ նե րը պայ-
մա նա վոր ված են եկամ տա յին հար կի ցածր դրույ քա չափով և հա մա հար թեց ված սանդ ղա-
կով: Եկամ տա յին հարկ/ՀՆԱ ցու ցանիշն էա կա նո րեն տար բեր վում է նաև ԵԱՏՄ երկր նե րում՝ 
1.4%-ից (Ղա զախս տան) մին չև 6% (Հա յաս տան):

ԵԱՏՄ երկր նե րում ֆի զի կա կան ան ձանց եկամ տա յին հար կի հար կա յին ներ դաշ-
նա կեց ման գնա հա տու մը: Շու կա յա կան տնտե սու թյան ձև ա վոր ման շրջա նակ նե րում հետ-
խորհր դային տա րած քի բո լոր պե տու թյուն ներն ստեղ ծե ցին նոր հար կային հա մա կար գեր, 
որոնց մեջ հիմ նա կան հար կե րից մե կը ֆի զի կա կան ան ձանց եկամ տա հարկն էր, թեև այս 
հար կի դե րը հա մախմբ ված բյու ջեի եկամ տա յին մա սում ըստ երկր նե րի տար բեր վում է (տե՛ս 
աղյու սակ 4):

Երկիրը Տարիներ
2005 2010 2012 2014 2017

Հայաստան 6.0 9.2 9.4 0.0 8.9
Բելառուս 6.1 11.0 12.2 14.6 5.2
Ղազախստան 5.9 4.8 4.7 4.3 15.9
Ղրղզստան 8.6 7.6 4.7 3.6 3.2
Ռուսաստան 8.2 11.2 9.7 10.2 5.1

Աղյուսակ 4. Ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկի տեսակարար կշիռը ԵԱՏՄ 
 անդամ-երկրների համախմբված բյուջեներում (%)*

* ФинансоваястатистикаЕвразийского экономическогосоюза. Оперативные данные за 2017год.Статистическийсборник;Евр
азийскаяэкономическаякомиссия.–Москва: 2018. – с. 17-18 (124) http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/
dep_stat/fi nstat/Pages/dinamich.aspx 

Եկամ տա յին հար կե րի ներ դաշ նա կեց ման գոր ծըն թա ցի վեր լու ծու թյան հա մար կա րև որ 
է հաշ վի առ նել այդ հար կե րի եր կու բա ղադ րիչ նե րը` հար կա յին դրույ քա չա փե րի և հարկ ման 
բա զա յի որոշ ման մե խա նիզմ նե րի ներ դաշ նա կե ցու մը: Ընդ որում, եթե ԱԱՀ-ի և ակ ցի զա յին 
հար կի դրույ քա չա փե րի ներ դաշ նա կե ցու մը պայ մա նա վոր ված է ընդ հա նուր շու կա յի շրջա-
նակ նե րում ապ րանք նե րի (ծա ռա յու թյուն նե րի) ազատ տե ղա շար ժի ապա հով մամբ, ապա ֆի-
զի կա կան ան ձանց եկամ տա յին հար կի առու մով այդ մի տու մը կապ ված է հար կա յին մրցակ-
ցու թյան հետ: Ար դյուն քում, ԵԱՏՄ ան դամ-երկր նե րում հար կա յին դրույ քա չա փե րի առա վել 
մեծ ներ դաշ նա կե ցու մը ձեռք է բեր վել եկամ տա յին հար կի աս պա րե զում:

ԵԱՏՄ երկր նե րի եկամ տա հար կի դրույ քա չա փե րի վեր լու ծու թյունն ըստ բա ցար ձակ 
վա րի ա ցի ա յի 2005-2015 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ցույց է տա լիս ներ դաշ նա կեց ման 
մա կար դա կի բարձ րա ցում ան դամ 3 երկր նե րում (Բե լա ռուս, Ղա զախս տան և ՌԴ), ինչ պես 
նաև ներ դաշ նա կեց ման նվա զում ան դամ 5 երկր նե րի կտրված քով (տե'ս աղյու սակ 5): Դա 
պայ մա նա վոր ված էր Բե լա ռու սում և Ղա զախս տա նում հարկ ման հարթ սանդ ղա կի օգ տա-
գոր ծու մից հրա ժար մամբ (2009թ.), ինչ պես նաև այդ երկր նե րում հե տա գա տա րի նե րին դրույ-
քա չա փե րի նվա զեց մամբ և հար կա յին բա ղադ րիչ նե րի մեր ձեց մամբ: 

Ար դյուն քում, ըստ վա րի ա ցի ա յի գոր ծակ ցի` ԵԱՏՄ 5 երկր նե րի շրջա նակ նե րում դի-
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Աղյուսակ 5. Ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկի դրույքաչափերի ներդաշնակեցման 
 մակարդակի գնահատման միջին վիճակագրական ցուցանիշների դինամիկան 
 ԵԱՏՄ երկրներում14 

Աղյուսակ 6. Ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկի դրույքաչափերի ներդաշնակեցման 
 մակարդակի դինամիկան ԵԱՏՄ երկրներում6

14. Ж.Г.Голодова, Ю.С.Ранчинская; Налогообложение доходов физических лиц в странах ЕАЭС: анализ параметров и 
направления гармонизации; Вестник РУДН, серия Экономика, 2015, № 4, С. 82.
15. Տե´ս նույն տեղում:
16. Ж.Г.Голодова, Ю.С.Ранчинская; Налогообложение доходов физических лиц в странах ЕАЭС: анализ параметров и 
направления гармонизации; Вестник РУДН, серия Экономика, 2015, № 4, С. 79-86.

Ցուցանիշներ 2005թ. 2015թ.

Հինգ երկիր Երեք երկիր Հինգ երկիր Երեք երկիր

Վարիացիայի բացարձակ 
տատանումը, %

6.8 6.8 20 3

Վարիացիայի հարաբերական 
տատանումը, %

0.4 0.4 1.3 0.3

Միջին գծային շեղումը 2.1 2.5 5.9 1.3
Միջին քառակուսային շեղումը 2.3 2.8 7.5 1.4
Վարիացիայի գործակիցը 0.14 0.17 0.49 0.12

Ցուցանիշներ 2005թ. 2015թ.

Հինգ երկիր Երեք երկիր Հինգ երկիր Երեք երկիր

Վարիացիայի հարաբերական 
տատանումը

Բարձր Բարձր Բացակայում է Բարձր

Վարիացիայի գործակիցը Միջին Միջին Բացակայում է Միջին

տարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում ներ դաշ նա կու թյու նը մի ջին ներ դաշ նա կից փոխ վել է մին չև 
ներ դաշ նա կեց ման լրիվ բա ցակա յության (տե'ս աղյու սակ 6), իսկ 3 երկր նե րի կտրված քով 
(Բե լա ռուս, Ղա զախս տան և ՌԴ) թեև պահ պան վել է մի ջին մա կար դա կում, սա կայն մո տե ցել 
է ներ դաշ նա կեց ման բարձր մա կար դա կի վե րին սահ մա նին` 0.1:

Այս պի սով, թեև ԵԱՏՄ երկր նե րի մեծ մա սում, բա ցա ռու թյամբ Հա յաստա նի, կի րառ-
վում է եկամ տա հար կի հարկ ման «հարթ սանդղա կը»՝ իրար մոտ դրույ քա չա փե րով, այ դու-
հան դերձ, պահ պան վում են էական տար բե րու թյուն նե րը, որը բնու թագ րում է ներ դաշ նա կեց-
ման անն շան մա կար դա կը որա կա կան ցու ցա նիշ նե րի տե սան կյու նից:

Դրա հետ մեկ տեղ, ներ դաշ նա կեց ման բարձր մա կար դակ է դի տարկվում Բե լա ռու սում 
և ՌԴ-ում, որոնք հա մար վում են մի ու թե նա կան պետու թյան ան դամ ներ: Ֆի զի կա կան ան-
ձանց եկամ տա հար կի հա մա տեքստում ար դա րու թյան սկզբուն քը ՌԴ-ում իրաց վում է առա-
վել փոքր չափով, քան Բե լա ռու սում և Ղա զախս տա նում, որ տեղ գոր ծում է մաս հանում նե րի 
առա վել ճկուն հա մա կարգ16:
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Հե տա զո տող նե րը նշում են, որ օրենսդ րու թյան ներ դաշ նա կեց ման գոր ծըն թա ցում, որ-
պես կա նոն, են թադր վում է մի ջազ գա յին պայ մանագրի կնքում, որ տեղ ամ րագր վում են պե-
տու թյուն նե րի հա մաձայ նեց ված դրույթ նե րը հա մա գոր ծակ ցու թյան առար կա յի շուրջ17:

Իրա վա կան պրակ տի կա յում առա վել ըն դուն ված են ազ գա յին օրենսդ րու թյուն նե րի 
մեր ձեց ման հե տև յալ մո դել նե րը.

1. մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի կնքու մը, որը բո լոր պե տու թյուն նե րի կող մից վա վե րաց-
վե լուց հե տո կու նե նա պար տա դիր իրա վա կան ուժ բո լոր ան դամ-երկր նե րի հա մար:

2. Մո դե լա յին օրենք նե րի ըն դու նու մը, որոնք, չհա մար վե լով իրա վաբանո րեն պար տա-
դիր իրա վա կան ակ տեր, ին տեգ րա ցի ոն մի ա վոր ման ան դամ-երկր նե րի հա մար կրում են հրա-
հանգ չա կան, խորհր դատ վա կան բնույթ18:

Որ պես օրենսդ րա կան ներ դաշ նա կեց ման եղա նակ ներ առանձ նացվում են հե տև յալ նե-
րը.

• տեր մի նա բա նու թյան մի աս նա կա նա ցում,
• հարկ ման բա զա յի ձև ա վոր ման մե թո դա բա նու թյան մի աս նա կանա ցում, 
• հար կա յին դրույ քա չա փե րի մի աս նա կան մո տե ցում նե րի մշա կում:
ԵԱՏՄ ան դամ երկր նե րի հար կա յին օրենսդ րու թյուն նե րի վեր լու ծությու նը թույլ է տա-

լիս կա տա րել որո շա կի եզ րա հան գում ներ.
1. ուղ ղա կի հար կե րի հիմ նա կան դրույթ նե րի ներ դաշ նա կեց ման և մի ասնա կա նաց ման 

հիմ նա կան խնդիր ներն են` տեր մի նա բա նա կան ապարա տի մի աս նա կա նա ցումն ու ԵԱՏՄ 
ան դամ-երկր նե րի հա մար հարկման բա զա յի ընդ հա նուր մե թո դա բա նու թյան սահ մա նու մը:

2. ԵԱՏՄ ան դամ-երկր նե րի հար կա յին օրենսդ րու թյուն նե րի մեր ձեցման հիմ քը ԵԱՏՄ 
մա սին հա մա ձայ նա գիրն է, որ տեղ կո դա վոր վում են նախ կի նում կնքված հա մա ձայ նագ րե-
րը, ինչպես նաև ներ մուծ ված են նոր, սկզբուն քո րեն կա րև որ նոր մեր (խտրա կա նու թյան բա-
ցառման, ֆի զիկա կան ան ձանց եկա մուտ նե րի հարկ ման մա սին և այլն):

3. ԵԱՏՄ ան դամ-երկր նե րի հար կա յին օրենսդ րու թյուն նե րի ներ դաշնակեց ման և մի-
աս նա կանաց ման ըն թաց քում նպա տա կա հար մար է մշակել ԵԱՏՄ օրենսդ րու թյան հի մունք-
նե րը, հաշ վի առ նե լով նաև ար դեն իսկ մշակ ված ԵԱՏՄ հար կա յին օրենսդ րու թյան հի մունք-
նե րի հա յե ցա կար գի դրույթ նե րը:

üÆÜ²ÜêÜºð, ´Úàôæºî²ÚÆÜ ¶àðÌÀÜÂ²ò 
ºì Ð²ðÎ²ÚÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜ

17. А. В. Габов, А. А. Каширкина, В. Ю. Лукьянова и др. Правовые проблемы формирования межгосу-дарственных объединений 
(на примере зоны свободной торговлииТаможенногосоюза (ЕврАзЭС):монография/; под. ред. В. Ю. Лукьяновой. – М.: Анкил, 
2012.
18. Реут А. В. Компетенция Евразийского эконо-мическогосоюза (ЕАЭС)всференалого-обложения//Финансовоеправо. – 2015. 
– №3. – С. 32.
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Аннотация: В рамках статьи автор намеревается обосновать те механизмы, 
которые дадут возможность странам ЕАЭС осушествлять более гармоничную 
и единую налоговую политику. В странах ЕАЭС гармонизация прямых налогов 
имеет более ограниченную нормативную базу, чем гармонизация косвенных 
налогов. Исходя из интересов каждой страны ЕАЭС, нужно проводить 
грамотную фискальную политику, направленную на сближение и консолидацию 
налоговых систем в рамках единого экономического пространства. На уровне 
ЕАЭС пока рано говорить о единой налоговой политике, но в качестве 
форм законодательной гармонизации в статье отмечаются: унификация 
терминологии и методологии формирования базы налогообложения, а также 
обработка единых подходов по налоговым ставкам. 
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PROBLEMS OF HARMONIZATION OF DIRECT TAXES
 IN THE FRAMEWORK OF THE EAEU

Abstract: In the frames of the article, the author intended to justify the mech-
anisms that enable the EAEU countries to implement more harmonious and inte-
grated taxation policy.In the EAEU countries, the harmonization of direct taxes has 
a more restricted normative base than the harmonization of authentic taxes. Based 
on the interests of EAEU each country, it is necessary to conduct a competent fi scal 
policy aimed at approchement and consolidation of tax systems within the common 
economic space. At the level of the EAEU, it is still early to talk about a unifi ed tax 
policy, but harmonization of terminology and unifi cation of the tax base formation 
methodology, as well as the development of common approaches on tax rates are 
highlighted in the article as forms of legislative harmonization.

Keywords: EAEU, direct taxes, profi t tax, income tax, tax rate, taxation base, 
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ՀՀ-ԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ. 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՅԴ ՌԻՍԿԵՐԻ 

ԶՍՊՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

Համառոտագիր․ Գյու ղատն տե սու թյու նը հա մար վում է ՀՀ տնտե-
սու   թյան կա րև ո րա գույն ոլորտ նե րից մե կը: 2018թ.-ի ՀՀ ՀՆԱ-ն կազ մել է 
6,002,747,800,000 ՀՀ դրամ, որից 926,360,500,000 ՀՀ դրա մը, կամ ՀՆԱ 15.4%-
ը կազ մել է գյու ղատն տե սու թյու նը : Այն ՀՀ ամե նա խո ցե լի, «ամե նափխ րու ն» և 
ֆորս մա ժո րա յին իրա վի ճակ նե րին ամե նա շա տը են թարկ վող ոլորտն է: Գրե թե 
բո լոր տե սան կյուն նե րից, նե րա ռյալ պա րե նա յին անվ տան գու թյան, զբաղ վա-
ծու թյան, սո ցի ա լա կան, սպա ռո ղա կան, և այլն, գյու ղատն տե սու թյու նը կա րե լի 
է Հա յաս տա նի հա մար ամե նա կա րև որ ոլորտ նե րից մե կը հա մա րել: Հե տև ա-
բար, անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում ապա հո վել նրա կա յուն զար գա ցու մը 
և այն պաշտ պա նել ռիս կե րից: Սույն հոդ վա ծում կբա ցա հայ տենք Հա յաս տա-
նին բնո րոշ գյու ղատն տե սա կան ռիս կե րը, դրանց զսպման մե խա նիզմ նե րը, և 
կքննար կենք ապա հո վագ րու թյան դե րը այդ ռիս կե րի մեղմ ման մեջ: 

Բա նա լի բա ռեր. ապահովագրություն, գյուղատնտեսություն, ռիսկեր, 
մշակաբույս, աղետ:

Հա մա ձայն ար տադ րող նե րի, փոր ձա գետ նե րի և գյու ղատն տես նե րի ներ կա յաց րած 
նախ նա կան տվյալ նե րի՝ Հա յաս տա նում հիմ նա կան ըն կալ վող ռիս կերն են կար կու տը, ցրտա-
հա րու թյու նը, սա ռը հո սանք նե րը և երաշ տը: 

Հա մա ձայն ՄԱԿ Զար գաց ման Ծրագ րի կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյան և ու-
սում նա սի րու թյան՝ ցրտա հա րու թյան ժա մա նակ վե գե տա ցի ոն շրջա նի ըն թաց քում օդի ջեր-
մաս տի ճա նը երկ րի մա կե րև ույ թին մոտ կամ երկ րի մա կե րև ույ թին իջ նում է մին չև սա ռեց ման 
վի ճա կի (0օC) կամ ավե լի ցածր: Եղյա մա յին ցրտա հա րու թյան ժա մա նակ սառ ցա բյու րեղ ներ 
են հայտն վում օբյեկտ նե րի վրա՝ օդից ջրա յին գո լոր շու ուղ ղա կի սուբ լի մա ցի ա յի մի ջո ցով: 
«Սև ցրտա հա րու թյու նը», որը տե ղի է ու նե նում ցածր խո նա վու թյան և ցածր ջեր մաս տի ճա-
նի պայ ման նե րում, սա կայն առանց սա ռույ ցի ակն հայտ առա ջաց ման, հան գեց նում է որոշ 
օր գա նիզմ նե րի և հյուս վածք նե րի տե սա նե լի մե ռու կաց ման (նեկ րո զի): Գար նա նը ցրտա հա-
րու թյու նը վնա սում է նուրբ հյուս վածք նե րը: Բազ մա մյա բույ սե րի հա մար ձմե ռա յին ցրտա-
հա րու թյու նը վնա սում է բո լոր օր գան նե րը, այդ թվում՝ ար մատ նե րը ‐ դա «սպա նող ցրտա հա-
րու թյուն ն» է:

Ցրտա հա րու թյու նը կամ սառ չե լը հան գեց նում են մշա կա բույ սի վնաս ման, որով հե-
տև ջեր մաս տի ճա նը նվա զում է բույ սի դի մաց կու նու թյան աս տի ճա նից ցածր: Այս երև ույ թը 

1. https://www.armstat.am/fi le/article/sv_12_18a_122.pdf
2. Կա րիք նե րի գնա հա տում կլի մա յա կան ռիս կե րը մեղ մե լու հա մա տեքս տում Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան ապա հո-
վագ րու թյան ներդր ման հա մար, Պատ վի րա տու՝ ՄԱԶԾ հա յաս տա նյան գրա սե նյակ, «Տե ղա կան զար գաց ման բա րե լավ ված 
պլա նա վոր ման մի ջո ցով կլի մա յի փո փո խու թյանռիս կե րի մեղ մու մը գյու ղա կան հա մայնք նե րու մ» ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ Ծրա գիր, Հե-
ղի նակ` Կլե մանս Տա տեն-Ժա լե րան:
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հիմ նա կա նում տե ղի է ու նե նում, երբ ջեր մաս տի ճա նը իջ նում է մին չև 0օC-ին մոտ կամ գի շե-
րա յին սառ ցա կալ ման դեպ քում (ռա դի ա ցի ոն ցրտա հա րու թյուն) կամ` ավե լի սառն օդա յին 
զանգ ված նե րի տե ղա շարժ ման և ազ դե ցու թյան դեպ քում: Կլի մա յա կան այս պի սի «աղետ նե-
րի» ի հայտ գա լը այն պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ բույ սե րը դի մաց կուն չեն (վաղ կամ 
ուշ ձմռա նը և վաղ գար նա նը, վաղ աշ նա նը), և բույ սե րի հյուս վածք նե րը կա րող են վնաս վել 
ցրտա հա րու թյու նից, պատ ճա ռում են ահ ռե լի վնաս ներ, որոնք կա րող են ազ դե ցու թյուն ու-
նե նալ ոչ մի այն տվյալ տար վա բեր քի, այ լև հե տա գա 2-3 տա րի նե րին սպաս վե լիք բեր քի վրա: 
Բույ սե րի բջիջ նե րը սառ չում են և ան դառ նա լի ո րեն վնաս վում:

Ցրտա հա րու թյան դեմ հնա րա վոր է պայ քա րել ակ տիվ և պա սիվ եղա նա կով: Ըստ ՄԱԶԾ 
հե տա զո տու թյան՝ մինչ ակ տիվ մի ջոց նե րը (տա քա ցու ցիչ նե րի կամ ցնցուղ նե րի կի րա ռում) 
պա հան ջում են էներ գի ա յի սպա ռում և կա րող են ծախ սա տար լի նել, պա սիվ մե թոդ նե րը կա-
րող են կի րա ռու թյան և հար մա րեց ման առու մով լի նել ավե լի ծախ սար դյու նա վետ և դի տարկ-
վել որ պես ապա հո վագ րու թյան հետ հա մադ րա բար կի րա ռե լի մի ջոց ներ: Պա սիվ մի ջոց նե րը 
նե րա ռում են տե սակ նե րի ընտ րու թյու նը ֆե նո լո գի ա կան դի տար կում նե րի ժա մա նա կի հա-
մա ձայ նեց ման հա մար, բեր քի տա րած քի ընտ րու թյու նը, լանդ շաֆ տի և միկ րոկ լի մա յի փո փո-
խու թյու նը, սնուց ման կար գա վի ճա կի վե րահս կու մը և հո ղե րի կա ռա վար ման զար գաց ման 
խթա նու մը ռիս կի մեղմ ման նպա տա կով: Այս պի սով՝ ցրտա հա րու թյան որոշ երև ույթ ներ կա-
րող են կան խա տես վել և ակն կա լե լի լի նել:

Հաշ վի առ նե լով ցրտա հա րու թյան հնա րա վոր երև ույ թի և ազ դե ցու թյան բազ մա զա նու-
թյու նը՝ ապա հո վագ րու թյան նպա տա կով ցրտա հա րու թյան սահ մա նու մը կա րող է խնդրա-
հա րույց լի նել: Ապա հո վագ րու թյան ծած կույ թի, հնա րա վոր ծախ սե րի և պրո դուկ տի տե սա կի 
առու մով կա րիք նե րը գնա հա տե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ են ցրտա հար ման ռիս կե րի վե-
րա բե րյալ հա վե լյալ տվյալ ներ և քար տե զագ րում՝ ըստ մար զե րի ու բեր քի տե սա կի: 

Որ պես կա նոն՝ ցրտա հա րու թյան ապա հո վագ րու թյու նը ամե նադժ վար և ամե նա թանկն 
է՝ ի տար բե րու թյուն կար կու տի և վնաս նե րի այլ տե սակ նե րի: Ցրտա հա րու թյու նը հիմ նա-
կա նում ընդգր կում է ավե լի մեծ տա րածք ներ, պատ ճա ռում է ավե լի մասշ տա բա յին վնաս-
ներ, իսկ գյու ղա ցին և ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րը հայտն վում են ավե լի խո ցե լի 
վի ճա կում: Ցրտա հա րու թյան ռիս կե րի ապա հո վագ րու թյան ամե նապ րակ տիկ ռիս կը «Գար-
նա նա յին ցրտա հա րու թյու ն» ռիսկն է, քա նի որ ձմռան ցրտա հա րու թյու նը դուրս է ապա հո-
վագ րու թյան սկզբունք նե րից՝ կան խա տե սե լի լի նե լու պատ ճա ռով: Ցրտա հա րու թյու նը ավե լի 
ան կան խա տե սե լի է և ավե լի շատ վնաս ներ է հասց նում գար նա նը, հե տև ա բար, ակ տո ւալ է 
հենց գար նա նա յին ցրտա հա րու թյան ռիս կը:

Կար կու տը ի հայտ է գա լիս ամպ րո պա բեր ամ պե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, 
ամպ րոպ նե րի և մթնո լոր տա յին ան կա յու նու թյան ժա մա նակ: Երբ օդը խո նավ է և ան կա յուն՝ 
օդի դե պի վեր շարժ ման առ կա յու թյամբ, ջրի կա թիլ նե րը, բախ վե լով տաք շեր տե րին, սառ չում 
են և կազ մա վո րում կարկ տա հա տիկ ներ: Կարկ տի հա տիկ նե րը չա փով կա րող են լի նել մի քա-
նի մմ կամ մի քա նի սմ, սո վո րա բար՝ 5-ից մին չև 50 մմ: Որ քան մրրի կի ժա մա նակ ավե լի ու ժեղ 
է օդի շար ժը դե պի վեր, այն քան ավե լի խո շոր են կարկ տա հա տիկ նե րը: Երբ դրանք թափ վում 
են ամ պե րից, կա րող են հաս նել վայր կյա նում ինը մետր արա գու թյու նից (մ/վ) (մեկ սմ կարկ-
տա հա տիկ) մին չև 48 մ/վ արա գու թյան (ութ սմ կարկ տա հա տիկ ներ):

Կար կու տի ազ դե ցու թյու նը բեր քի վրա կա րող է ավե րիչ լի նել: Բեր քը կա րող է ամ բող-
ջո վին (100%-ով) վնաս վել: Վնա սի աս տի ճա նը կախ ված է ուժգ նու թյու նից և այն բա նից, թե 
ար տադ րու թյան ցիկ լի որ փու լում է կար կու տը տե ղում.

- վաղ սե զո նին որոշ մրգեր կա րող են թափ վել կամ հար ված ներ ստա նալ. այ դու հան-
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դերձ, եթե որոշ մրգեր վնաս վում են, որոշ բող բոջ ներ հնա րա վոր է դե ռևս կա րո ղա նան ստեղ-
ծել այլ պտուղ ներ (փոխ հա տու ցող աճ): Այդ դեպ քում բեր քը կա րող է լի նել սպաս վա ծից ցածր.

- վաղ ամ ռա նը, երբ միրգն ու բան ջա րե ղե նը դեռ հա վաք ված չեն, ամ բողջ բեր քը կա րող 
է կորս վել.

- ուշ ամա ռա յին փո թո րիկ նե րի ժա մա նակ շատ խո ցե լի են նաև խա ղո ղի այ գի նե րը:
Եթե մրգերն ու բան ջա րե ղե նը վնաս վում են կար կու տից, դրանց որա կը և, հե տև ա բար, 

գի նը, հնա րա վոր է ավե լի ցածր լի նի՝ նվա զեց նե լով ար տադ րո ղի եկա մու տը: Ավե լին, կար կու-
տի հար վա ծած ծա ռե րը կա րող են ավե լի են թա կա լի նել վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն-
նե րի, քա նի որ կար կու տի ծե ծած կե տե րը կա րող են հի վան դու թյուն նե րի ներ թա փանց ման 
ու ղի ներ դառ նալ: Կար կու տի ազ դե ցու թյու նը կա րող է գնա հատ վել տե սո ղա կան ճա նա պար-
հով, եթե ազ դե ցու թյան գոր ծոն նե րը փաս տաթղ թե րով ար ձա նագր ված են մաս նա գետ գյու-
ղատն տես նե րի կող մից:

 Հա յաս տա նում կարկ տա հող մե րը տե ղի են ու նե նում շոգ սե զո նին՝ մա յի սից օգոս տոս 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Կար կուտ առա վել հա ճախ դի տարկ վում է մա յիս-հու նիս 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, իսկ խո շոր հա տիկ նե րով՝ հու լիս-օգոս տո սին: Կար կուտ ներն առա-
վել հա ճա խա կի են Շի րա կում, Լո ռի ում, Տա վու շում, Արա գա ծոտ նի բարձ րա դիր գո տի նե րում, 
Գե ղար քու նի քում և Կո տայ քի լեռ նա յին գո տի նե րում, մի ջի նը՝ տա րե կան 4-5 դեպք: Հով տա-
յին գո տի նե րում կար կու տի հա ճա խա կա նու թյունն ավե լի ցածր է՝ տա րե կան 1-2 ան գամ:

Կար կու տի կան խար գել ման հար ցում ամե նա կի րա ռե լի ձև ե րը ամ պե րի ցրման և հա-
կա կարկ տա յին կա յան նե րի կի րա ռումն է, սա կայն դրանց ար դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ 
ապա ցուց ված տվյալ ներ չկան: Ար տադ րող նե րը կա րող են կի րա ռել հա կա կարկ տա յին ցան-
ցեր, եթե պաշտ պա նու թյան մի ջո ցա ռում նե րում ներդ րում կա տա րե լը հան գեց նում է ավե լի 
մեծ ծախ սար դյու նա վե տու թյան, քան ժա մա նա կա կից պտղա տու և խա ղո ղի այ գի նե րի դեպ-
քում ռիս կը փո խան ցե լը: Որա կյալ ցան ցե րը շատ հա ճախ կար կու տի ռիս կը նվա զեց նում են 
մին չև 100% :

Կար կու տի ռիս կը ապա հո վագ րու թյան տե սան կյու նից ամե նապ րակ տիկն է և կի րա ռե-
լին: Կար կու տի հե տև անք ներն ավե լի հեշտ են երև ում, կար կու տի վնաս ներն ավե լի հեշտ են 
գնա հատ վում: Կար կու տը դիսկ րետ է, տե սա նե լի և շո շա փե լի՝ ի տար բե րու թյուն ցրտա հա-
րու թյան և երաշ տի: Հե տև ա բար, այն ապա հո վագ րող նե րի կող մից ապա հո վագ րու թյան են-
թա կա ամե նա «ցան կա լի» ռիսկն է՝ չնա յած դրա պատ ճա ռած ահ ռե լի վնաս նե րի: Կար կու տի 
ապա հո վագ րու թյան սա կագ ներն ավե լի ցածր են, իսկ վնաս նե րի կար գա վոր ման ծախ սե րը՝ 
մատ չե լի: 

Գյու ղատն տե սու թյան դեպ քում երաշ տը հե տև անք է օդե րև ու թա բա նա կան (կամ հիդ-
րո լո գի ա կան) տար բեր իրա վի ճակ նե րի` տե ղում նե րի սա կա վու թյուն, փաս տա ցի և հնա րա-
վոր գո լոր շի աց ման ու տրանս պի րա ցի ա յի մի ջև տար բե րու թյուն ներ, հո ղի խո նա վու թյան 
դե ֆի ցիտ, ստո րերկ րյա ջրե րի կամ ջրամ բար նե րի մա կար դա կի նվա զում, և դրա ազ դե ցու-
թյուն ներն ան մի ջա պես չեն տե ղի ու նե նում: ՀՕԿ զե կույ ցում փոր ձա գետն ընդգ ծում է, որ. 
«Երաշ տը պետք է դի տարկ վի կոնկ րետ տա րած քում տե ղում նե րի և գո լոր շի աց ման ու տրանս-
պի րա ցի ա յի հա վա սա րակշ ռու թյան մի ջին եր կա րա ժամ կետ պայ ման նե րի հետ հա մե մա տու թյամբ: 
Դա կապ ված է նաև ժա մա նա կի հետ (ի հայտ գա լու գլխա վոր սե զո նը, անձ րև նե րի սե զո նի մեկ-
նար կի ու շա նա լը, անձ րև նե րի հայտն վե լը՝ կապ ված բեր քի աճի հիմ նա կան փու լե րի հետ) և անձ-
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3. Hail cover for pilot in Armenia, October 29th 2018, Michael J. McCord
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րև նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը (այն է՝ անձ րև նե րի ին տեն սի վու թյու նը, անձ րև ե լու երև ույթ նե րի 
քա նա կը)»:

ՀՀ-ում սո վո րա բար երաշտ է ար ձա նագր վում հու լիս-սեպ տեմ բեր ամիս նե րին, բայց լի-
նում են գար նա նը և աշ նա նը: Մե ծա մա սամբ երև ույ թը նկատ վում է Արա րա տյան դաշ տա-
վայ րում և եր բեմն՝ Արա րա տի նա խա լեռ նա յին հատ վա ծում, Տա վու շի մար զում և Սյու նի քի 
հո վիտ նե րում: 

ՀՀ-ն վեր ջին շրջա նում ակա նա տես է եղել երաշ տի 2 մասշ տա բա յին դեպ քի՝ 2000 և 2006 
թվա կան նե րին երաշտ է գրանց վել Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում՝ նույ նիսկ ծո վի մա կե րև ույ-
թից 3,000 մ բարձ րու թյամբ տա րածք նե րում: Երաշ տի հա ճա խա կա նու թյու նը մո տա վոր հաշ-
վարկ նե րով կա րող է լի նել 2-4 տա րին մեկ ան գամ. ավե լի կոնկ րետ տվյալ նե րի հա մար անհ րա-
ժեշտ են ավե լի շատ ման րա մաս ներ: Երաշ տի սահ մա նու մը ապա հո վագ րու թյան նպա տա կով 
կա րող է, այս պի սով, խնդրա հա րույց լի նել, և Հա յաս տա նում այս ռիս կի վե րա բե րյալ տե ղե կու-
թյուն ներ և հե տա զո տու թյուն ներ ավե լի սա կավ են հան դի պում, քան այլ ռիս կե րի դեպ քում:

Երաշ տի ապա հո վագ րու թյու նը ավե լի բարդ և հա մա պար փակ մի ջո ցա ռում է, քա նի որ 
դժվար է հաս տա տել պատ ճա ռա հե տև ան քա յին կա պը վնա սի և երաշ տի մի ջև: 

Որ պես ամ փո փում նշենք, որ գյու ղատն տե սա կան ռիս կե րի ապա հո վագ րու թյան հար-
ցում կա րև որ են հե տև յալ 2 կե տե րը.

1. Հստակ բա ցա հայ տել վնա սի առա ջաց ման պատ ճա ռը՝ կար կուտ է, երաշտ, թե հի վան-
դու թյուն, վա րակ: Շատ հա ճախ ցրտա հա րու թյան և վա րա կի ֆի զի կա կան ախ տա նիշ նե րը 
իրար նման են, և մի այն պրո ֆե սի ո նալ գյու ղատն տես նե րը կա րող են դրանք տա րան ջա տել:

2. Կախ ված հա տուց ման մե խա նիզ մից՝ որո շել վնա սի հստակ չա փը: Այս տեղ կա րև որ է 
իմա նալ, թե որն ենք հա մա րում վնաս՝ մին չև բեր քի վնա սը ծախ սած գու մար նե րը, թե ապա-
գա յում վա ճառ վե լիք բեր քի շու կա յա կան ար ժե քը, կամ հե տա գա յում նմա նա տիպ բերք ստա-
նա լու հա մար անհ րա ժեշտ ծախ սե րը:

Ու սում նա սի րե լով ՀՀ կլի մա յին հա տուկ գյու ղատն տե սա կան ռիս կե րը՝ կա րե լի է եզ րա-
կաց նել, որ գյու ղատն տե սա կան ռիս կե րի ապա հո վագ րու թյու նը մեր երկ րում ներդ նե լը բարդ 
և եր կա րա ժամ կետ պրո ցես է՝ հաշ վի առ նե լով ռիս կե րի հա ճա խա կա նու թյու նը, կլի մա յա կան 
բազ մա զա նու թյու նը, վնաս նե րի մեծ չա փե րը, մարդ կանց մեջ ապա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյուն նե րի նկատ մամբ անվս տա հու թյու նը, վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի պա կա սը և անճշ-
տու թյու նը և այլն: Սա կայն, դի տար կե լով հա րև ան երկր նե րի հա ջող փոր ձը, մի ան շա նակ 
հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում նույն պես հնա րա վոր է ներդ նել հա մա պար փակ ապա հո վագ րու թյուն 
գյու ղա ցի նե րի պաշտ պա նու թյան և ռիս կե րի զսպման հա մար:

Օգտագործված գրականություն

1. Կա րիք նե րի գնա հա տում կլի մա յա կան ռիս կե րը մեղ մե լու հա մա տեքս տում Հա յաս-
տա նում գյու ղատն տե սա կան ապա հո վագ րու թյան ներդր ման հա մար, ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ Ծրա-
գիր, Հե ղի նակ` Կլե մանս Տա տեն-Ժա լե րան:

2. KWF Բանկի հետազոտություն՝ Consulting Services for the Programme, ‘Agricultural 
Insurance Implementation in Armenia, Հունվար 2019թ.

3. Hail cover for pilot in Armenia, October 29th 2018, Michael J. McCord
4. ՀՀ Պետական Վիճակագրական ծառայության տվյալներ՝ https://www.armstat.am/fi le/

article/sv_12_18a_122.pdf
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ОСОБЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ В АРМЕНИИ. 
СТРАХОВАНИЕ, КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ЭТИХ РИСКОВ

Аннотация: Сельское хозяйство является одной из важнейших сфер 
экономики Армении. ВВП Армении в 2018 году составил 6 002 747 800,00 
драмов, из которых 926 360 500 000 драмов или 15,4% ВВП приходится 
на сельскохозяйственную деятельность. Эта сфера является наиболее 
уязвимой и хрупкой, а также наиболее подверженной влиянию силы. Почти 
со всех точек зрения, включая продовольственную безопасность, трудовое, 
социологическое, потребительское и т. Д. Сельское хозяйство, безусловно, 
является наиболее важной линией экономической и социологической жизни 
Армении. Следовательно, возникает необходимость заботиться о стабильном 
развитии и защищать его от различных опасностей. Эта статья раскрывает 
конкретные риски в сельском хозяйстве Армении, находит механизмы 
смягчения и обсуждает возможность страхования контролировать риски.

Ключевые слова: страхование, сельское хозяйство, риски, сельхозкуль-
тура, бедствие․ 
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SPECIFIC AGRICULTURAL RISKS IN ARMENIA. INSURANCE, 
AS A RISK MITIGATION MECHANISM

Abstract: PAgriculture is one of the most important spheres of Armenian 
economy. The GDP of Armenia in 2018 2as AMD 6,002,747,800,00, out of which 
AMD 926,360,500,000, or the 15.4% of the GDP is from agricultural activities. 
This sphere is the most vulnerable and fragile, also the most aff ected by force ma-
jor. Almost from all points of view, including the food security, labor, sociological, 
customer, etc, agriculture surely is the most important line of Armenian economical 
and sociological life. Hence, necessity emerges to take care of stable development 
and keep it safe from diff erent hazards. This article discovers the specifi c risks in 
agriculture of Armenia, fi nd mitigation mechanisms and discuss the possibility of 
insurance to control the risks.

Keywords: insurance, agriculture, risks, crops, disaster․
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Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի, 

մեխանիկա մեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի 
և դիզայնի ինստիտուտ, ասպիրանտ

sona.karavardanyan@ymail.com

ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՂԸ 
ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ

Հա մա ռո տա գիր. Դի տարկ վում են ՀՀ ազ գա յին փո խադ րող նե րի սնան-
կաց ման պատ ճառ նե րը և ազ դե ցու թյու նը օդա յին փո խադ րում նե րի զար գաց-
ման վրա: Քննարկ վում էՀա յաս տա նում տե ղա կան ավի ա ըն կե րու թյուն նե րի 
ստեղծ ման հար ցը, որից գո նե մե կը լի նի ազ գա յին ավի ա փո խադ րող: Ներ-
կա յաց ված է ազ գա յին փո խադ րող ու նե նա լու նպա տա կա հար մարու թյու նը: 
Վեր լու ծու թյան ար դյուն քում հիմ նա վոր վում է ազ գա յին փո խադ րո ղի ար դյու-
նա վետ գոր ծու նե ու թյա նը և խո շոր ավի ա ըն կե րու թյուն նե րի հետ մրցու նա կու-
թյա նը նպաս տող օժան դա կու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Բա նա լի բա ռեր. Տե ղա կան ավի ա ըն կե րու թյուն, ազ գա յին փո խադ րող, 
երկն քի ազա տա կա նա ցում, օդա յին փո խադ րում ներ, օժան դա կու թյուն:

Ան կա խու թյան ձեռք բե րու մից հե տո մին չև 2003թ. Հա յաս տա նի երկն քի բա ցար ձակ 
առա ջա տա րը «Հայ կա կան ավի ա ու ղի նե ր» ՓԲԸ-ն էր: Սա կայն 1998թ.-ից իրա վի ճա կը փոխ-
վեց, չստա նա լով պե տա կան աջակ ցու թյուն` ըն կե րու թյունն սկսեց սրըն թաց ան կում ապ րել:

«Հայ կա կան ավի ա ու ղի նե րի» սնան կաց ման գոր ծըն թա ցից հե տո ոլոր տը տրվեց «Ար մա-
վի ա»-ին: Մի քա նի տա րի անց «Ար մա վի ա»-ն ևս սնան կա ցավ: Հե տո ստեղծ վեց նոր ավի ա ըն-
կե րու թյուն` «Էյր Ար մե նի ա» 2013-ի հոկ տեմ բե րի 23-ին ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն դու նեց «ՀՀ-
ում մրցու նակ և շա րու նա կա կան օդա յին փո խադ րումնե րի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
ապա հով ման ծրա գի ր»-ը, որն առա վել հայտ նի դար ձավ որ պես «բաց երկն քի» ծրա գիր:

Ըն դուն ված ծրա գիրն ազ դա րա րում էր երկն քի ազա տա կա նա ցում և, հաշ վի չառ նե լով 
սե փա կան փո խադ րո ղի շա հե րը, այն ամ բող ջու թյամբ տրվեց օտար նե րին:

Ար դյուն քում, չդի մա նա լով ռու սա կան ըն կե րու թյուն նե րի վա րած քա ղա քա կա նու թյա նը, 
«Էյր Ար մե նի ա»-ն ան մի ջա պես սնան կա ցավ, և ներ կա յում չու նենք սե փա կան ավի ա ըն կե րու-
թյուն: Այ սօր Հա յաս տա նում ու ղև ո րա յին կա նո նա վոր փո խադ րում ներ է կա տա րում մի այն 
մեկ ըն կե րու թյուն՝ «Ավի ա կոմ պա նիա Ար մե նիա»-ն:

Հայ կա կան երեք ազ գա յին փո խադ րող ներն էլ սնան կա ցան տար բեր պատ ճառ նե րով, 
որոն ցից, թե րևս, հիմ նա կան ներն էին`

•  չհիմ նա վոր ված չվերթ նե րի բա ցու մը;
• որո շա կի չվերթ նե րին եւ մեր տա րա ծաշր ջա նին չհա մա պա տաս խա նող օդա նա վե րի 

շա հա գոր ծու մը;
• առանց լուրջ վեր լու ծու թյան նոր շու կա ներ գրա վե լու ձա խող ված քա ղա քա կա նու թյու նը;
• ներ քին ու ար տա քին գոր ծըն կեր նե րի հետ շա րու նա կա կան հա կա սու թյուն նե րը;
• ընդ հա նուրկա ռա վար ման ցածր մա կար դա կը:
Օդա յին փո խադ րում նե րի հիմ նա կան խնդի րը Հա յաս տա նում 2-3 ավի ա ըն կե րու թյան 

ստեղ ծումն է, որից գո նե մե կը լի նի ազ գա յին ավի ա փո խադ րող:
Սե փա կան ավի ա փո խադ րո ղի բա ցա կա յու թյու նը նպաս տում է, որ օտա րեր կրյա փո-
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խադ րող նե րը հա ճախ թե լադ րեն իրենց գնե րը: Օրի նակ, ռու սա կան ավի ա ըն կե րու թյուն նե րը 
գե րիշ խում են ՀՀ երկն քում` թե լադ րե լով իրենց գնա յին քա ղա քա կա նու թյու նը:

Ինչ պես հայտ նի է, ավի ա ցի ոն փո խադ րում նե րի գինն առա ջա նում է օդա նա վի վար ձա-
կա լու թյան, նավ թի գնի, օդա նա վա կա յա նի սպա սարկ ման վար ձե րից: Իսկ մեզ մոտ վա ռե լի քի 
գի նը 2 ան գամ ավե լի բարձր է, քան Վրաս տա նում: Բնա կան է, որ եթե դրսի ըն կե րու թյու նը 
գա լիս է և այս տե ղից է նավթ լից քա վո րում, ապա ին քը կրկնա կի թանկ է վճա րում, քան Թբի-
լի սի ում կվճա րեր: Մինչ դեռ օդա նա վա կա յա նը կա րող է իր սպա սարկ ման գու մա րը ավե լաց-
նել, իսկ վա ռե լի քը վա ճա ռել այն գնով, որով գնել է: Դրա հա մար էլ ավի ա տոմ սե րի գնե րը 
Հա յաս տա նում այդ քան թանկ են: Օրի նակ, վա ռե լի քի մեկ տոն նան Իրա նում 200 դո լար է, 
Դո մո դե դո վո յի օդա նա վա կա յա նում` 700-800 դո լար: Փո խա րե նը մեզ մոտ 1 տոն նա յի դի մաց 
վճա րը 1200 դո լա րը գե րա զան ցում է: Ան գամ Փա րի զի «Շառլ դե Գո լ»-ում 1200 դո լար չէ, այլ 
ըն դա մե նը 800-900 դո լար: Բա ցի այս` օդա նա վը Երև ա նում մի քա նի հա րյուր դո լա րով թանկ 
է կա յա նում, քան Թբի լի սիի կամ այլ օդա նա վա կա յան նե րում:

1944թ. Չի կա գո յի կոն վեն ցի ա յի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր պե տու թյուն սու վե րեն է իր 
օդա յին տա րած քը կա ռա վա րե լու հար ցում և կա րող է դրա հա մար ըն դու նել այն պի սի օրենք-
ներ, որ չեն հա կա սում ԻԿԱՕ-ի նոր մե րին: Այս տե սան կյու նից ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը կա րող 
է իրա կա նաց նել օրենսդ րա կան կար գա վո րում ներ, որոնք կնպաս տեն տե ղա կան ավի ա ըն կե-
րու թյուն նե րի աճին: Խոս քը, մաս նա վո րա պես, դեմ պին գի ար գել ման մա սին է, որի վե րա բե-
րյալ առան ձին անդ րա դարձ կա նաև ԻԿԱՕ-ի կող մից, որն առա ջար կում է «գի շա տիչ» գնե րի 
դեմ պայ քա րե լու մի ջոց ներ:

Այս տեղ խնդի րը ոչ մի այն դրսի խո շոր ավի ա ըն կե րու թյուն նե րի հնա րա վոր դեմ պին-
գը մի ան գա մայն օրի նա կան ճա նա պար հով ար գե լելն է (ռու սա կան օպե րա տոր նե րի նման 
քա ղա քա կա նու թյան պատ ճա ռով հայ կա կան մի շարք օպե րա տոր ներ վեր ջին տա րի նե րին 
սնան կա ցան կամ հայտն վե ցին դրա եզ րին), այ լև նոր ստեղծ վող ըն կե րու թյուն նե րին որո շա-
կի ար տո նու թյուն ներ տա լը, ինչ պես, օրի նակ, հար կե րի թե թև ա ցու մը որո շա կի ժա մա նա կով 
կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով վար կե րի տրա մադ րու մը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը կամ մաս նա վոր հատ վա ծը ազ գա յին փո խադ րո ղին կա րող է 
օժան դա կել նաև այլ գոր ծի քա կազ մով, օրի նակ, տե ղա կան ավի ա ըն կե րու թյուն նե րի հա մար 
օդա նա վե րի վար ձա կա լու թյան երաշ խիք նե րի/ ավանդ նե րի ապա հո վում՝ չե զո քաց նե լու հայ-
կա կան փո խադ րո ղի հնա րա վոր ավե լի բարձր վար կա յին ռիս կայ նու թյու նը: Կամ, փո խադ րո-
ղին ֆի նան սա պես աջակ ցում այն սպա սարկ վող եր թու ղի նե րում, որոնք ար տա սահ մա նյան 
եր թու ղի նե րը չեն սպա սար կում, սա կայն կա րև որ վում են դե պի Հա յաս տան լավ կապ ապա-
հո վե լու տե սան կյու նից: Սա կա րող է իրա կա նաց վել մի ջազ գա յին մրցույթ նե րի ըն թա ցա կար-
գով՝ հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով տե ղա կան և մի ջազ գա յին փո խադ րող նե րին: 
Մեկ այլ գոր ծիք է Զվարթ նո ցում տե ղա կայ ված փո խադ րող նե րի հա մար օդա նա վա կա յա նի 
ընդ հա նուր վճար նե րի սանդ ղա կի նվա զե ցու մը, օրի նակ, կա յան ման վճար նե րը, վա ռե լի քի 
գնե րը: Աջակց ման մի ջոց է նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից տե ղա կան փո խադ րո ղին սուբ-
սի դա վո րե լը կամ շու կա յի ու սում նա սի րու թյանն աջակ ցու թյու նը՝ Հա յաս տա նում տե ղա կայ-
ված փո խադ րող նե րի շա հե րին հա մա պա տաս խան2:

Ազ գա յին փո խադ րող ու նե նա լու անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջաց նում նաև Հա յաս տա նի 

îÜîºêàôÂÚ²Ü àÈàðîÜºðÆ 
îÜîºê²¶ÆîàôÂÚàôÜ

1. https://armlur.am/
2. http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/article_1382548407
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Հան րա պե տու թյան աշ խար հագ րա կան դիր քը՝ թե զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման, թե երկ րի 
անվ տան գու թյան, թե առ հա սա րակ տնտե սու թյան զար գաց ման տե սա կե տից: Մեր եր կի րը 
հյու սի սում սահ մա նա կից է Վրաս տա նին, արև ել քում՝ Ար ցա խի Հան րա պե տու թյա նը, արև ել-
քում և հա րավ-արև մուտ քում՝ Ադր բե ջա նին և նրա կազ մի մեջ մտնող Նա խի ջև ա նի ինք նա-
վար հան րա պե տու թյա նը, հա րա վում՝ Իրա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյա նը, արև մուտ-
քում՝ Թուր քի ա յին: Սա կայն սահ ման նե րից մի այն եր կուսն են բաց: Հատ կան շա կան է նաև 
այն, որ ՀՀ-ն դե պի ծով ելք չու նի: Հա յաս տանն ու նի խիստ սահ մա նա փակ թվով եր կա թու-
ղա յին գծեր և լայ նա ծա վալ ճա նա պար հա յին ցանց: Քա նի որ արև ել քից Ադր բե ջա նով, արև-
մուտ քում Թուր քի ա յով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կտրված է ար տա քին աշ խար հից, 
իսկ Վրաս տա նի և Իրա նի հետ սահ ման նե րը ոչ լի ար ժեք վստա հե լի են՝ ել նե լով իրենց հա-
րև ան նե րի հետ ու նե ցած քա ղա քա կան ոչ այն քան բա րեն պաստ հա րա բե րու թյուն նե րից, մեր 
եր կի րը գրե թե հայտն վել է շրջա փակ ման մեջ: Այդ ամե նը հաշ վի առ նե լով՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան տնտե սու թյու նը մե ծա պես կախ ված է տրանս պոր տա յին ծախ սե րից և միջ-
սահ մա նա յին հա ղոր դակ ցու մից: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խար հա քա ղա քա կան 
դիր քը լուրջ խնդիր է հա րու ցում երկ րի անվ տան գու թյան հա մար, և ազ գա յին փո խադ րո ղի 
առ կա յու թյու նը կա րող է ան կա յուն քա ղա քա կան իրա վի ճակ նե րում ապա հո վել երկ րի անվ-
տան գու թյու նը, այդ առու մով չա փա զանց կա րև որ է ու նե նալ առա վել զար գա ցած և դի վեր սի-
ֆի կաց ված տրանս պոր տա յին կա պեր:

Ինչ պի սի դրա կան ար դյունք ներ կա րե լի է ակն կա լել ազ գա յին փո խադ րող ու նե նա լու 
դեպ քում.

1. Մրցակ ցու թյան ավե լի բարձր մա կար դակ
Հազ վա դեպ է լի նում, երբ մի և նույն կե տից փո խադ րում ներ են կա տար վում մի քա նի 

օտա րերկ րյա փո խադ րող նե րի կող մից և այդ ուղ ղու թյամբ առ կա է լի նում իրա կան և ար դյու-
նա վետ մրցակ ցու թյուն: Ներ կա յում նման իրա վի ճակ առ կա է մի այն երեք ուղ ղու թյուն նե րով՝ 
Մոսկ վա (տար բեր օդա նա վա կա յան ներ), Դու բայ (տար բեր օդա նա վա կա յան ներ), Թեհ րան: 
Ընդ որում, տար բեր օդա նա վա կա յան նե րից կա տար վող չվերթ նե րը չեն կա րող հա մար վել լի-
ար ժեք մրցակ ցու թյան մեջ գտնվող:

Հարկ է նշել նաև, որ մի և նույն չվու ղու շա հա գոր ծու մը մե կից ավե լի փո խադ րո ղի կող-
մից կախ ված է ոչ մի այն Հա յաս տա նի, այլ նաև հա մա պա տաս խան օտա րերկ րյա պե տու թյան 
քա ղա քա կա նու թյու նից: Հա յաս տա նում տի րող իրա վի ճա կը, երբ չու նենք ազ գա յին փո խադ-
րող, և մի այն օտա րերկ րյա փո խադ րող ներն են թռիչք ներ իրա կա նաց նում, չի կա րող ապա-
հո վել ար դյու նա վետ մրցակ ցու թյուն այն ուղ ղու թյուն նե րում, որոնք սպա սարկ վում են մի այն 
մեկ փո խադ րո ղի կող մից: Նման քա ղա քա կա նու թյու նը սահ մա նա փա կում է մրցակ ցու թյու-
նը` այն զար գաց նե լու փո խա րեն:

2. Փո խադ րում նե րի ավե լի լայն աշ խար հագ րու թյուն
Ազ գա յին փո խադ րո ղը կա րող է շա հագրգռ ված լի նել փո խադ րում ներ կա տա րել այն ուղ-

ղու թյուն նե րով, որոնք հե տաքրք րու թյուն չեն ներ կա յաց նում օտա րերկ րյա հա մա պա տաս-
խան կե տում առ կա մի ակ փո խադ րո ղի հա մար: Նման իրա վի ճակ գրե թե մշտա պես առ կա է 
եղել: Այն առ կա է նաև ներ կա յումս: Օրի նակ, «Ար մե նիա» ավի ա ըն կե րու թյու նը ներ կա յումս 
մի ակ փո խադ րողն է, որը Երև ա նից չվերթ ներ է կա տա րում Լի ոն, Թել Ավիվ, Էր բիլ, Բաղ դադ, 
Վո րո նեժ: Ընդ որում, Վո րո նե ժից բա ցի, մնա ցած ուղ ղու թյուն նե րը նախ կի նում եր բեք չեն 
շա հա գործ վել:
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3. Ար տա քին շու կա նե րի սպա սարկ ման հնա րա վո րու թյուն
Աշ խար հի խո շո րա գույն օդա նա վա կա յան ներն իրենց զար գաց մամբ պար տա կան են ոչ 

այն քան ազա տա կան քա ղա քա կա նու թյան կի րառ մա նը, որն սկսել է լայն տա րա ծում ստա նալ 
ըն դա մե նը վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում, այլ տա րան ցիկ փո խադ րում նե րին: 
Գործ նա կա նում տա րան ցիկ ու ղև ո րա փո խադ րում ներհնա րա վոր չէ կազ մա կեր պել բա ցա ռա-
պես օտա րերկ րյա փո խադ րող նե րի մի ջո ցով: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ու նի հար-
մա րա վետ աշ խար հագ րա կան դիրք մի ջազ գա յին տա րան ցիկ հոս քեր սպա սար կե լու հա մար: 
Այս տա րա ծաշր ջա նում են գտնվում աշ խար հի խո շո րա գույն մի ջազ գա յին տա րան ցիկ օդա-
նա վա կա յան նե րից չոր սը՝ Դու բա յը, Դո հան, Ստամ բու լը և Աբու Դա բին: Տա րան ցիկ փո խադ-
րում նե րը նպաս տում են նաև աշ խար հագ րու թյան ընդ լայն մա նը և զբո սաշր ջու թյան զար-
գաց մա նը:

4. Զբո սաշր ջու թյան և տնտե սու թյան այլ ոլորտ նե րի զար գա ցում
Ինչ պես հայտ նի է, ազ գա յին փո խադ րո ղը մի ջազ գա յին ճա նա չում ձեռք բե ման և մի ջազ-

գա յին կա պե րի զար գաց ման կա րև որ գոր ծիք է: Ի տար բե րու թյուն օտա րերկ րյա փո խադ րող-
նե րի, որոնք փո խադ րում ներ են կա տա րում տար բեր երկր ներ և գո վազ դում են Հա յաս տա նը 
ի թիվս իրենց կող մից սպա սարկ վող այլ օտար ուղ ղու թյուն նե րի, ազ գա յին փո խադ րո ղը միշտ 
շա հագրգռ ված կլի նի օտար երկր նե րում և մի ջազ գա յին ցու ցա հան դես նե րում ներ կա յաց նել 
Հա յաս տա նը: Ար դյուն քում ու նե նում ենք ոչ մի այն ու ղև ո րի, այլ նաև զբո սաշր ջի կի հոսք:

5. Զբաղ վա ծու թյան ավե լի բարձր մա կար դակ
Յու րա քան չյուր փո խադ րող, ըստ էու թյան, խո շոր գոր ծա տու է: Այս տեղ խոս քը գնում է 

թե օդա չու նե րի, թե ավի ա ցի ոն տեխ նիկ նե րի, թե սպա սար կող անձ նա կազ մի մա սին:
6. Դե պի պե տա կան բյու ջե լրա ցու ցիչ եկա մուտ նե րի հոսք
Օտա րերկ րյա փո խադ րող նե րի մե ծա մաս նու թյան եկա մուտ նե րը չեն հարկ վում, ի տար-

բե րու թյուն ՀՀ փո խադ րող նե րի: Ազ գա յին փո խադ րո ղի գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է էա պես 
նպաս տել ՀՆԱ-ի ՀԱԵ-ի աճին:

Ընդ հան րաց նե լով կա րե լի է նշել, որ 2013թ. ՀՀ որ դեգ րած «բաց երկն քի» քա ղա քա կա-
նու թյու նը ազա տու թյան բազ մա կող մա նի իրա վունք ներ տրա մադ րեց բո լոր հե տաքրքր ված 
երկր նե րին` առանց փո խադ րող նե րի քա նա կի, թռիչք նե րի հա ճա խա կա նու թյուն նե րի, տա-
րո ղու թյուն նե րի, նշա նակ ման կե տե րի և սա կագ նե րի սահ մա նա փա կում նե րի: Սա կայն տվյալ 
քա ղա քա կա նու թյան պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ է ապա հո վել տե ղա կան ավի ա ըն կե րու-
թյու նե րի առ կա յու թյու նը, որոնք կա րող են որ պես հայ կա կան ըն կե րու թյուն իրա կա նաց նել 
թռիչք ներ և հա վա սա րակշ ռու թյուն հաս տա տել շու կա յում: Մի ա ժա մա նակ, ու սում նա սի րու-
թյան ար դյունք նե րը թույլ են տա լիս փաս տել, որ «բաց երկն քի» քա ղա քա կա նու թյան պայ-
ման նե րում նո րաս տեղծ հայ կա կան ավի ա ըն կե րու թյուն նե րը, առանց որևէ ար տո նու թյան, 
չեն կա րող մրցակ ցել մի ջազ գա յին մի շարք խո շոր ավի ա ըն կե րու թյուն նե րի հետ և ապա հո վել 
ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն:

Գրականության ցանկ

1. https://armlur.am/
2. http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/article_1382548407 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Аннотация: Рассматриваются причины банкротства армянских нацио-
наль ных авиаперевозчиков и их влияние на развитие воздушного транспорта. 
Обсуждается вопрос создания местных авиакомпаний в Армении, по крайней 
мере, одна из которых должна быть национальным авиаперевозчиком. 
Представлена необходимость наличия национального перевозчика. В результате 
анализа обоснована необходимость государственного покровительства для 
эффективной деятельности и конкурентоспособности национального перевоз-
чика.

Ключевые слова: Местная авиакомпания, национальный перевозчик, 
небесная либерализация, авиаперевозки, поддержка.
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FLAG CARRIER AS A MOVING POWER
OF CIVIL AVIATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Abstract: The reasons for the bankruptcy of the Armenian national carriers 
and their impact on the development of air transport are considered. The issue of 
creating local airlines in Armenia is being discussed, at least one of which must be 
a fl ag carrier. It’ presented the need of a fl ag carrier. As a result of the analysis, the 
necessity of government protaction for the eff ective operation and competitiveness 
of the national carrier is substantiated.

Keywords: Local airline, fl ag carrier, sky liberalization, air transportation, 
support.
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Գիտական ղեկավար՝ Ա.Մարկոսյան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

էլ. Հասցե nune.petrosyan.1994@mail.ru

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Հա մա ռո տա գիր. Հոդ վա ծում քննարկ վել է Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան 
էներ գե տիկ անվ տան գու թյան հա մա կար գը:Երկ րի ար տա քին տնտե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան նպա տա կը ար տա հան ման ծա վալ նե րի գե րա զան-
ցումն է ներ մուծ ման ծա վալ նե րի նկատ մամբ:

Ար ցա խի Հան րա պե տու թյու նում էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րու թյան 
և ար տա հան ման հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ այն կա րող 
է դառ նալ ար տա հան ման ավե լաց ման կա րև որ ու ղի, ին չը կնվա զեց նի զուտ 
ար տա հան ման բա ցա սա կան մե ծու թյու նը և դրա նով իսկ հնա րա վո րու թյուն 
կստեղ ծի ար տա քին առևտ րի բա րե լավ ման գոր ծում:

Բա նա լի բա ռեր: Էներ գե տիկ անվ տան գու թյուն, անվ տան գու թյան հա-
մա կարգ, Էներ գե տիկ ռե սուրս:

Էներ գե տի կան ժո ղովր դա կան տնտե սու թյան հիմքն է: էներ գե տի կան, որ պես կա-րև-
ո րա գույն ոլորտ, պե տու թյան կա րիք նե րի բա վա րար ման հա մար ամե նօ րյա պայ ման նե րում 
ապա հո վում է հնա րա վո րին մատ չե լի գնե րով, որա կյալ և հու սա լի էներ գա մա տա կա րա րում:

Առանց էներ գե տի կա յի անհ նար է պատ կե րաց նել որևէ երկ րի տնտե սու թյուն: Երկր նե-
րի զար գաց ման մա կար դա կը կա րե լի է որո շել ար տադր վող և օգ տա գործ վող էներ գի ա յի քա-
նա կով և որա կով: Տնտե սու թյան աշ խար հագ րու թյու նը ու ղիղ հա մե մա տա կան է էներ գի ա յի 
տե ղա բաշխ մա նը: Էներ գե տի կան իր մեջ ընդգր կում է վա ռե լի քա է ներ գե տի կան, էլեկտ րա է-
ներ գե տի կան, ինչ պես նաև այ լընտ րան քա յին էներ գե տի կան: Վա ռե լի քա յին ռե սուրս ներն են 
քա րա ծու խը, գորշ ածու խը, նավ թը, այր վող գա զե րը, այր վող թեր թա քա րե րը, տոր ֆը, փայ տը: 
Էներ գե տիկ ռե սուրս է հա մար վում նաև արև ա յին էներ գի ան, երկ րի ներ քին էներ գի ան, հող-
մա յին էներ գի ան և այլն:

Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյունն Էներ գե-
տի կա յի ոլոր տում ուղղ ված է երկ րի էներ գե տիկ ան կա խու թյան ապա հով մանն ու անվ տան-
գու թյան բարձ րաց մա նը, էներ գե տիկ ոլոր տի կա յուն զար գաց մա նը՝ հիմն վե լով էներ գա կիր-
նե րի մա տա կա րար ման բազ մա զա նեց ման, տե ղա կան էներ գա պա շար նե րի ամ բող ջա կան, 
ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման և էներ գա ար դյու նա վետ ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րի իրա կա-
նաց ման ու նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման վրա:

Էներ գե տի կա յի ոլոր տի ան կա խու թյու նը կա րող է նույ նաց վել էներ գե տիկ անվ տան գու-
թյան հետ: Այն պա հան ջում է ոչ թե առանձ նա ցում, մե կու սա ցում, այլ հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
տար բեր երկր նե րի հետ, փոխ կապ վա ծու թյուն տար բեր երկր նե րից, այդ թվում՝ էներ գի ա յի 
սպա ռող նե րից ու ար տադ րող նե րից: Երկ րի ներ քին էներ գե տիկ բա րե կե ցու թյու նը ուղ ղա կի ո-
րեն կախ ված է այլ երկր նե րից և տա րա ծաշր ջան նե րի հետ մեր կա ռու ցած հա րա բե րու թյուն-
նե րից:

Էներ գե տի կան հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան առա ջըն թա ցի կա րև ո րա գույն շար ժիչ 
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ուժն է և ուղ ղա կի ո րեն ազ դում է երկ րագն դի մի լի ար դա վոր բնա կիչ նե րի բա րե կե ցու թյան 
վրա: Գո յու թյուն ու նեն էներ գե տիկ անվ տան գու թյան բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, սա կայն ամ-
բողջ աշ խար հում ըն դուն ված այս հաս կա ցու թյա նը դե ռևս սահ մա նում չի տրված: Տար բեր 
երկր նե րի մի ջև տա րա ձայ նու թյուն ներն այս հար ցի շուրջ խո րա նում են, քա նի որ էներ գիա 
ար տադ րող և էներ գիա սպա ռող երկր նե րը տար բեր տե սան կյուն նե րից են մո տե նում էներ գե-
տիկ անվ տան գու թյան հիմ նախն դիր նե րին ու դրանց լու ծում նե րին:

Էներ գե տիկ անվ տան գու թյու նը բարդ և բազ մա շերտ հաս կա ցու թյուն է: Նման գոր ծըն-
թա ցի կա ռա վար մա նը վե րա բե րող առա ջին քայ լը պետք է կապ ված լի նի դրա գնա հատ ման 
նույն պես բարդ և դժվա րին մո տե ցում նե րի հետ: Վեր ջին նե րիս ձև ա վո րումն ու դրանց հի ման 
վրա հա մա պա տաս խան հանձ նա րա րա կան նե րի ու մի ջո ցա ռում նե րի մշա կու մը և կի րա ռու-
մը, ամե նից առաջ, կապ ված են մի շարք մե թո դա բա նա կան դժվա րու թյուն նե րի հետ: Խնդիրն 
այն է, որ ներ կա յումս թեև տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու հե ղի նա կա վոր մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րի կող մից գնա հատ վում և օգ տա գործ վում են էներ գե տիկ ռե սուրս նե րին վե րա բե-
րող տար բեր ցու ցա նիշ ներ և դրանց հա մա կար գեր, սա կայն դրանք չեն կա պակց վում էներ գե-
տիկ անվ տան գու թյան հաս կա ցու թյան հետ կամ էլ թույլ է էներ գե տիկ ռե սուրս նե րի ար դյու-
նա հան ման և օգ տա գործ ման ու էներ գե տիկ անվ տան գու թյան մի ջև եղած կա պը:

Ու սում նա սի րե լով «Էներ գե տիկ անվ տան գու թյուն և էներ գե տի կա յի հիմ նա կան խնդիր-
նե րը» թե ման՝ կա րե լի է ասել, որ նաև կա րև որ է մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյու-
նը, որը կա տար վել է բրի տա նա կան հայտ նի Բրի թիշ Փեթ րո լի ում (BP) ըն կե րու թյան կող մից 
տրա մադր ված նյու թե րի և հաշ վետ վու թյուն նե րի մի ջո ցով:Այն աշ խար հի խո շո րա գույն նավթ 
և գազ ար դյու նա հա նող մի ջազ գա յին կա ռույցն է, զբաղ վում է էներ գե տիկ հա մաշ խար հա յին 
շու կա յի ու սում նա սի րու թյամբ:

Հա մա ձայն ըն կե րու թյան տվյալ նե րի՝ էներ գե տիկ սպառ ման ծա վալ ներն ամ բողջ աշ-
խար հում այս պա հին կազ մում է մոտ 13 մլրդ տոն նա նավ թա յին հա մար ժեք (տ.ն.հ.): Տ.ն.հ.-ն 
հա մար ժեք է մոտ 7.3 բա րել նավ թի կամ 11.6 ՄՎտ/ժ էլեկտ րա է ներ գի ա յի: Չափ ման նման 
մի ա վո րով ցույց է տրվում տվյալ պե տու թյու նում էներ գա կիր նե րի ընդ հա նուր սպա ռու մը, 
տվյալ դեպ քում հաշ վառ վում է նավ թի, գա զի, ած խի, մի ջու կա յին էներ գի ա յի, հիդ րո կա յան-
նե րի, վե րա կանգ նո ղա կան էներ գի ա յի սպա ռու մը թե' առան ձին պե տու թյուն նե րում և թե' աշ-
խար հում:

Աշ խար հի թիվ մեկ սպա ռո ղը վեր ջին տա րի նե րին շա րու նա կում է մնալ Չի նաս տա նը՝ 
3 մլրդ 130 մլն տ.ն.հ. չա փով, ինչն աշ խար հում սպառ վող էներ գա կիր նե րի 23%-ն է: 2016թ. 
հա մե մատ Չի նաս տա նում էներ գա կիր նե րի պա հան ջար կի աճը կազ մել է 3.1%, այն դեպ քում, 
երբ նա խորդ 10 տա րի նե րին այդ երկ րում էներ գա կիր նե րի նկատ մամբ պա հան ջարկն աճում 
էր մի ջի նը 4.4%-ով: Նվազ ման նման միտ ման պատ ճա ռը Չի նաս տա նում տնտե սա կան աճի 
շա րու նա կա կան դան դա ղումն է, որն էլ հան գեց նում է նաև էներ գա կիր նե րի նկատ մամբ պա-
հան ջար կի դան դաղ մա նը:

2 մլրդ 234 մլն տ.ն.հ. էներ գա կիր ներ սպա ռող երկ րորդ պե տու թյու նը ԱՄՆ-ն է, ինչն 
աշ խար հում սպառ վող էներ գա կիր նե րի 16.5%-ն է: 2016թ. հա մե մատ էներ գա կիր նե րի սպառ-
ման աճն այս երկ րում կազ մել է մոտ 0.6%, ին չը բա ցա ռիկ է այդ պե տու թյան հա մար, քա նի 
որ նա խորդ 10 տա րի նե րին այս տեղ էներ գա կիր նե րի սպառ ման ծա վալ նե րի կա յուն նվա զում 
էր գրանց վում տա րե կան մի ջի նը 0.3%-ով: Այս մի տում նե րը բա ցատր վում են ԱՄՆ տնտե-
սու թյու նում վեր ջին տա րի նե րին նկատ վող լճաց ման երև ույթ նե րով և էներ գախ նա յող հա-
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մա կար գե րի ակ տիվ ներգ րավ մամբ: Հա մե մա տու թյան հա մար ասենք, որ, օրի նակ, 2007թ. 
ԱՄՆ-ում ավե լի շատ էներ գա կիր ներ էին սպա ռում, քան 2017թ.:

Սպառ ման ծա վալ նե րով եր րորդ պե տու թյու նը Հնդկաս տանն է, որը, սա կայն, էա կա նո-
րեն զի ջում է առա ջին և երկ րորդ տե ղերն զբա ղեց նող Չի նաս տա նին և ԱՄՆ-ին, 753 մլն տոն-
նա նավթ կամ հա մաշ խար հա յին սպառ ման 5.6%-ը: Այս տեղ ևս նկատ վում է պա հան ջար կի 
կա յուն աճ, ու եթե նա խորդ 10 տա րի նե րին այն կազ մել էր մի ջի նը 4.6%, ապա 2017թ. աճը 
եղել է ար դեն 5.7%: Սա նշա նա կում է, որ հե տա գա յում էներ գա կիր նե րի պա հան ջար կի հիմ-
նա կան շու կան կա րող է դառ նալ Հնդկաս տա նը:

Իսկ ինչ վե րա բեր վում է Ար ցա խի Հան րա պե տու թյու նում էներ գե տի կա յի ոլոր տին, այս-
տեղ էլեկտ րա է ներ գի ա յի մա տա կա րա րը «Ար ցախ հէ կ» ԲԲԸ ըն կե րու թյունն է, որը հան րա պե-
տու թյան էլեկտ րա է ներ գի ա յի մա տա կա րար ման շու կա յում զբա ղեց նում է 99%-ը:

Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան տե սա կը էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րու-
թյունն է: Ըն կե րու թյու նը հիմ նա կա նում առնչ վում է հե տև յալ ռիս կե րի և անո րո շու թյուն նե րի 
հետ.

• Ար ժույ թա յին ռիս կեր.
• Բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի ռիս կեր
Առա ջին տե սա կի ռիս կե րը նե րա ռում են ՀՀ դրա մի և այլ ար ժույթ նե րի փո խար ժե քի 

զգա լի փո փո խու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյու նը, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի և Ար ցա խի հան-
րա պե տու թյուն նե րի դրա մա յին կա ռույց նե րի կող մից փո փո խու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյու-
նը:

Երկ րորդ` բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը նույն պես էա կան ազ դե ցու թյուն ու նեն ըն կե-
րու թյան գոր ծու նե ու թյան վրա: Ըն կե րու թյան հա սույ թը էա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է ջրի 
հոս քի ծա վալ նե րով: Չնա յած նրան, որ նախ կին մի քա նի տա րի նե րի ջրի հոս քի ցու ցա նիշ նե րի 
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս բա վա կա նին մեծ ճշտու թյամբ կա տա րել կան խա տե սում ներ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, բնակ լի մա յա կան գոր ծո նով է պայ մա նա վոր ված ըն կե րու թյան հա սույ թի 
ծա վա լը և, հե տև ա բար, ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րը: Նշված ռիս կերն ու անո րո շու թյուն-
ներն էա պես կազ դեն նաև հա ջորդ հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի վրա:

Ըն կե րու թյան հիմ նա կան ակ տի վը Սար սան գի հիդ րո է լեկտ րա կա յանն է, որը կա ռուց վել 
է 1976թ. ԱՀ հիմ նա կան գե տի` Թար թա ռի վրա և հա մար վում է նախ կին ԽՍՀՄ լա վա գույն 
սար քա վո րում նե րով առա վե լա գույնս հա գե ցած ՀԷԿ-երից մե կը: Սար սան գի ՀԷԿ-ը հա գե-
ցած է եր կու հիդ րո տուր բին նե րով` յու րա քան չյու րը 25 ՄՎտ դրված քա յին հզո րու թյամբ և 
վայր կյա նում 33.2 մ3 ջրի օգ տա գործ ման ծա վալ նե րով:

Սար սան գի ջրամ բա րը նա խա տես ված է Թար թառ ՀԷԿ-ի մի ջին բազ մա տա րյան 558մլն 
մ3 ջրհոս քը կու տա կե լու հա մար: Ջրամ բա րի լրիվ ծա վա լը 565 մլն մ3 է, իսկ օգ տա տար ծա-
վա լը` 495 մլնմ3, հա յե լու մա կե րե սը` 14,2 կմ2 Ջրամ բա րից հաշ վար կա յին ջրթո ղը 840 մ3/վրկ. 
Է, որից 740 մ3/վրկ-ը` վթա րա յին ջրթո ղով, 70 մ3/վրկ-ը` դե րի վա ցի ոն հա մա կար գով ու 30 մ3/
վրկ-ը` ոռոգ ման փա կան նե րով: Ամ բար տա կի եր կա րու թյու նը 550մ է, առա վե լա գույն ճնշու-
մը` 126 մ, իսկ հաշ վար կա յին ճնշու մը` 87,5մ: Ջրամ բա րի աջ ափին գե տի հու նի մա կար դա կին 
կա ռուց ված է շի նա րա րա կան թու նել` 430մ:

Ու սում նա սի րենք «Ար ցախ հէ կ» ԲԲԸ-ը 2014-2017 թթ. ծա վա լած գոր ծու նե ու թյու նը:
2014թ.-ի ըն թաց քում ըն կե րու թյան ար տադ րու թյան ծա վա լը եղել է մոտ 166 416 583 

կվտ/ժ էլեկտ րա է ներ գիա, որից, «Սար սանգ ՀԷԿ»` 103 718 080 կվտ/ժ, «Թրղի կաս կադ»` 26 
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701 437 կվտ/ժ, «Մա տա ղիս կաս կա դ»` 35 997 066 կվտ/ժ, ին չը կազ մում է մոտ 2 795 359 691 
ՀՀ դրամ:

2015թ.-ի ըն թաց քում ըն կե րու թյան ար տադ րու թյան ծա վա լը կազ մել է 140 280 018 կվտ/ժ 
էլեկտ րա է ներ գիա, որից, «Սար սանգ ՀԷԿ»` 81 927 800 կվտ/ժ, «Թրղի կաս կադ»` 28 206 157 
կվտ/ժ, «Մա տա ղիս կաս կա դ»` 30 146 061 կվտ/ժ, ին չը կազ մում է 2 612 996 592 ՀՀ դրամ:

2016թ.-ի ըն թաց քում ըն կե րու թյան ար տադ րու թյան ծա վա լը կազ մել է 191795311 կվտ/ժ 
էլեկտ րա է ներ գիա, որից, «Սար սանգ ՀԷ Կ»` 104 313 560 կվտ/ժ, «Թրղի կաս կա դ»` 54180539 
կվտ/ժ, «Մա տա ղիս կաս կա դ»` 33301212 կվտ/ժ, ին չը կազ մում է 3 644 110 909 ՀՀ դրամ:

2017թ.-ի ըն թաց քում ըն կե րու թյան ար տադ րու թյան ծա վա լը կազ մել է 181 377 803 կվտ/ժ 
էլեկտ րա է ներ գիա, որից, «Սար սանգ ՀԷԿ»` 101 801 080 կվտ/ժ, «Թրղի կաս կադ»` 44 976 022 
կվտ/ժ, «Մա տա ղիս կաս կա դ»` 34 600 701 կվտ/ժ, ին չը կազ մում է 3 446 178 260 ՀՀ դրամ:

Ընդ հան րաց նե լով` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ «Ար ցախ հէ կ» ԲԲԸ ըն կե րու թյու նը շա-
հույ թով է աշ խա տել հատ կա պես 2016թ-ին:Ար տադ րու թյան ծա վա լը 2015թ-ի հա մե մատ 
ավե լա ցել է 13,6%-ով, «Սար սանգ ՀԷ Կ»-ը՝ 12,7%-ով, Թրղի կաս կադ՝ 19,2%-ով, «Մա տա ղիս 
կաս կա դ»-ը՝ 11%-ով:

2017թ-ին գրանց վել են ավե լի ցածր ցու ցա նիշ ներ, ար տադ րու թյան ծա վա լը նվա զել է 
9%-ով, որը կապ ված է սա կագ նե րի փո փո խու թյուն նե րի և, ին չու չէ, նաև 2016թ-ի ապ րի լյան 
պա տե րազ մի հետ:

Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան տա րած քում փոքր հիդ րո է լեկտ րա կա յան նե րում էլեկտ րա-
կան էներ գի ա յի ար տադ րու թյան լի ցեն զա վոր ման և այդ ՀԷԿ-երից առաք վող էլեկտ րա կան 
էներ գի ա յի վա ճառ քի սա կագ նե րի սահ ման ման գոր ծըն թացն սկսվել է 2011 թվա կա նից: Սա-
կագ նե րի սահ ման ման հա մար հիմք է ըն դուն վել ՀՀ-ում գոր ծող հաս տա տուն դրույ քա չա փը, 
որը կազ մել է 18,274 դրամ/կի լո վատտ/ժամ:

2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1-ի դրու թյամբ Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
էլեկտ րա կան էներ գի ա յի ար տադ րու թյան լի ցեն զիա տրա մադր ված է 18 փոքր հիդ րո է լեկտ-
րա կա յան նե րի, որոնց ընդ հա նուր դրված քա յին հզո րու թյու նը կազ մում է 66.349 մե գա վատտ, 
էլեկտ րա կան էներ գի ա յի մի ջին տա րե կան ար տադ րան քը՝ 379,671 մլն. կՎտ/ժ: Կա ռուց ման 
փու լում են գտնվում 16 փոքր հիդ րո է լեկտ րա յա կան ներ՝ ընդ հա նուր դրված քա յին հզո րու-
թյու նը 73.879 մե գա վատտ, էլեկտ րա կան էներ գի ա յի մի ջին տա րե կան ար տադ րան քը՝ 437,217 
մլն. կՎտ/ժ: Կան խա տես վող ՓՀԷԿ-երի քա նա կը՝ 6:

Մին չև 2017 թվա կա նի հուն վա րի 1-ը լի ցեն զա վոր ված փոքր հիդ րո է լեկտ րա կա յան նե րից 
(մին չև 30 ՄՎտ տե ղա կայ ված հզո րու թյուն) առաք վող էլեկտ րա կան էներ գի ա յի վա ճառ քի 
սա կա գի նը կազ մում է 25.4 դրամ/կի լո վատտ/ժամ, նե րա ռյալ ԱԱՀ՝ հաշ վարկ ված Հանձ նա ժո-
ղո վի 2009 թվա կա նի մար տի 19-ի թիվ 15Ն որոշ մամբ հաս տատ ված մե թո դի կա յի հա մա պա-
տաս խան: Նշված մե թո դի կա յով հաշ վարկ ված սա կագ նե րի հիմ քում դրվում է անհ րա ժեշտ 
հա սույ թի (ԱՀ) ապա հով ման սկզբուն քը, ըստ որի ար տադ րու թյան լի ցեն զիա ու նե ցող ան ձի 
կող մից էլեկտ րա կան էներ գի ա յի վա ճառ քից ստաց ված հա սույ թը պետք է բա վա րա րի՝

• էլեկտ րա կան էներ գի ա յի հու սա լի և անվ տանգ ար տադ րու թյան հա մար անհ րա ժեշտ 
շա հա գործ ման և պահ պան ման ծախ սե րի (ՇՊԾ) իրա կա նա ցու մը`

1) հիմ նա կան ար դյու նա բե րա ար տադ րա կան անձ նա կազ մի աշ խա տա վարձ.
2) շա հա գործ ման հա մար անհ րա ժեշտ նյու թա կան ծախ սեր.
3) տեխ նի կա կան սպա սարկ ման և նո րոգ ման ծախ սեր.
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4) իրաց ման ծախ սեր.
5) վար չա կան ընդ հա նուր ծախ սեր. էլեկտ րա կան էներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար 

օգ տա կար և օգ տա գործ վող հիմ նա կան մի ջոց նե րի մաշ վա ծու թյան (Մ) հա տու ցու մը,
• էլեկտ րա կան էներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա կար և օգ տա գործ վող ակ տիվ-

նե րի դի մաց ող ջա միտ շա հույ թի (Շ) ապա հո վու մը:
ԱՀ -ն որոշ վում է հե տև յալ բա նա ձև ով`
ԱՀ = ՇՊԾ + Մ + Շ
Փոքր հիդ րո է լեկտ րա կա յան նե րից առաք վող էլեկտ րա կան էներ գի ա յի հա մար սահ ման-

վում են մի ադ րույք (դրամ/կՎտժ) սա կագ ներ, որոնք հաշ վարկ վում են հե տև յալ բա նա ձև ով.
Ս=ԱՀ/ԱԷ,
որ տեղ՝ ԱԷ-ն առաք վող էլեկտ րա կան էներ գի ա յի քա նակն է:
2017 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից հե տո լի ցեն զա վոր ված փոքր հիդ րո է լեկտ րա կա յան նե-

րից(մին չև 30 ՄՎտ տե ղա կայ ված հզո րու թյուն) առաք վող էլեկտ րա կան էներ գի ա յի վա ճառ քի 
սա կա գի նը Հանձ նա ժո ղո վի կող մից սահ ման վել է 2017 թվա կա նի մա յի սի 25-ի N 28-Ն որոշ-
մամբ և կազ մում է 28,243 դրամ/կի լո վատտ/ժամ նե րա ռյալ ԱԱՀ: Սա կագ նե րը սահ ման վում 
և վե րա նայ վում են Հանձ նա ժո ղո վի 2017 թվա կա նի ապ րի լի 26-ի N 18-Ն որոշ մամբ սահ ման-
ված մե թո դի կա յի հա մա ձայն: Սա կագ նե րը հաշ վարկ վում են հե տև յալ հաշ վար կա յին բա նա-
ձև ով՝ հիմք ըն դու նե լով գոր ծող 25.4 դրամ/կի լո վատտ/ժամ սա կա գի նը.

T =T1 [ K1 * CPI/100 + K2 * R1/R2],
որ տեղ՝
T-ն սահ ման վող սա կագ նի մե ծու թյունն է (դրամ/կի լո վատտ ժամ),
T1-ը գոր ծող սա կագ նի մե ծու թյունն է (դրամ/կի լո վատտ ժամ),
K1-ը գոր ծող սա կագ նի այն մասն է, որը են թա կա է ճշգրտման՝ սղա ճի տեմ պով պայ մա-

նա վոր ված և ըն դուն վում է հա վա սար 0,35-ի,
CPI-ն Հանձ նա ժո ղո վի նիս տին էլեկտ րա կան էներ գի ա յի սա կագ նի սահ ման ման վե-

րա բե րյալ որոշ ման նա խագ ծի ներ կա յաց ման ամս վան նա խոր դող (եթե հնա րա վոր չէ, ապա 
դրան նա խոր դող) ամս վա սպա ռո ղա կան գնե րի ին դեքսն է նա խորդ տար վա նույն ամս վա 
նկատ մամբ՝ հրա պա րակ ված Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին վի ճա կագ-
րա կան ծա ռա յու թյան կող մից,

K2-ը գոր ծող սա կագ նի այն մասն է, որը են թա կա է ճշգրտման ԱՄՆ դո լա րի նկատ մամբ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրա մի մի ջին ամ սա կան փո խար ժե քի փո փոխ մամբ պայ-
մա նա վոր ված և ըն դուն վում է հա վա սար 0,65-ի,

R1-ը Հանձ նա ժո ղո վի նիս տին էլեկտ րա կան էներ գի ա յի սա կագ նի սահ ման ման վե րա բե-
րյալ որոշ ման նա խագ ծի ներ կա յաց ման ամս վան նա խոր դող (եթե հնա րա վոր չէ, ապա դրան 
նա խոր դող) ամս վա ԱՄՆ դո լա րի նկատ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրա մի մի ջին 
ամ սա կան փո խար ժեքն է ըն թա ցիկ տա րում՝ հրա պա րակ ված Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա-
պե տու թյան ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան կող մից, R2-ը R1 մե ծու թյան որոշ ման 
հա մար ըն դուն ված ամս վան հա մա պա տաս խա նող ամս վա ԱՄՆ դո լա րի նկատ մամբ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան դրա մի մի ջին ամ սա կան փո խար ժեքն է նա խորդ տա րում՝ հրա-
պա րակ ված Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան կող մից:

Ար ցա խի Հան րա պե տու թյու նում Էլեկտ րա է ներ գի ա յի սա կագ նի բարձ րա ցու մը կապ-
ված է նաև «Ար ցախ հէկ» ԲԲԸ-ի մե նաշ նորհ լի նե լու հետ: Հան րա պե տու թյան 99% էլեկտ րա-
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է ներ գի ան մա տա կա րա րում է «Ար ցախ հէկ» ԲԲԸ-ն:
Ընդ հան րաց նե լով նյու թը` նշենք, որ առանց էներ գե տի կա յի անհ նար է պատ կե րաց նել 

որևէ երկ րի տնտե սու թյուն: Կա րե լի է քայ լեր ձեռ նար կել փոքր հէկ-երին աջակ ցե լու և մրցակ-
ցա յին պայ քար հա նե լու հա մար, ին չը կխթա նի էլեկտ րա է ներ գի ա յի սա կագ նե րի իջեց մա նը, 
ին չու չէ` նաև բնակ չու թյան բա րե կե ցիկ կյան քի ապա հով մա նը:
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Аннотация: В статье рассматривается система энергобезопасности 
Республики Арцах, основной целью внешнеэкономической деятельности 
страны является превышение объемов экспорта по сравнению с импортом. 
Сравнительный анализ выработки и экспорта электроэнергии показывает, 
что это может стать важным способом увеличения экспорта, что снизит 
отрицательную стоимость экспорта и, таким образом, позволит улучшить 
внешнюю торговлю. 

Ключевые слова: Энергетическая безопасность, система безопасности, 
Энергетический ресурс.
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ENERGY SECURITY OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH

Abstract: The article discusses energy security system of the Republic of Art-
sakh. The main objective of the country's foreign economic activity is to exceed ex-
port volumes for imports. Comparative analysis of electricity generation and export 
indicates that it can become an important way to increase export, which will reduce 
the negative export value and thus enable it to improve foreign trade.

Keywords: Energy security, security system, Energy resource.
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Տնտե սա գի տու թյան և բիզ նե սի ոլորտ նե րի ու սում նա սի րող ներ

ԷԿՈնո մի կա ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ պար բե րա կա նում տպագ րու թյան են ըն դուն վում նախ կի նում տպա գիր 
կամ էլեկտ րո նա յին պար բե րա կան նե րում չհրա պա րակ ված բարձ րո րակ աշ խա տանք ներ (գի տա կան հոդ-
ված ներ, գրա խո սու թյուն ներ), որոնք հա մա պա տաս խա նում են պար բե րա կա նի ուղղ վա ծու թյա նը, ու նեն 
գի տա կան նո րույթ և ար դի ա կա նու թյուն:

Բո լոր նյու թե րը գրա խոս վում են: Գի տա կան աս տի ճան չու նե ցող հե ղի նակ նե րը պետք է հոդ վա ծին 
կից ներ կա յաց նեն գի տա կան ղե կա վա րի կար ծի քը` ստո րագր ված կամ հա մա պա տաս խան ամ բի ո նի (ստո-
րա բա ժան ման) երաշ խա վո րու թյու նը` ստո րագր ված և հաս տատ ված:

Հոդ ված նե րը պետք է ու ղար կել  info@economica.am, science@economica.am էլեկտ րո նա յին փոս տին, 
որին պետք է կցել նաև հե ղի նա կի բջջա յին հե ռա խո սա հա մա րը, էլեկտ րո նա յին հաս ցեն և բնա կու թյան 
հաս ցեն` ին դեք սի նշու մով:

Աշ խա տանք նե րին ներ կա յաց վող տեխ նի կա կան պա հանջ ներն են. 
Հա մա կարգ չա յին շար ված քը՝ MS Word 2003-2010 ծրա գիր:
Էջի ֆոր մա տը՝ B5 (176×250 մմ), լու սանցք նե րը բո լոր կող մե րից` 20 մմ:
Ծա վա լը՝ 7-20 էջ` նե րա ռյալ ամ փո փագ րե րը` հա յե րեն, ռու սե րեն և անգ լե րեն լե զու նե րով:
Տեքս տի տա ռա տե սա կը՝ հա յե րեն, ռու սե րեն և անգ լե րեն՝ Times New Roman:
Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման լե զուն՝ հա յե րեն, ռու սե րեն, անգ լե րեն:
Առա ջին էջի վե րին տո ղում (մեջ տե ղում) 13 pt տա ռա չա փով, գլխա տա ռե րով, թավ (Bold) գրվում 

է հոդ վա ծի վեր նա գի րը: Մեկ տող բաց թող նե լով տո ղի մեջ տե ղում 12 pt տա ռա չա փով, գլխա տա ռե րով, 
թավ (Bold) տրվում են հե ղի նակ(ներ)ի Անուն Ազ գա նուն(ներ)ը: Մեկ տող ներ քև տո ղի մեջ տե ղում 12 pt 
տա ռա չա փով, շե ղա տառ (Italic) տրվում է աշ խա տա վայ րը, բու հը կամ գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նը, 
ֆա կուլ տե տը, գի տա կան աս տի ճա նը, կո չու մը, քա ղա քը և եր կի րը: Մեկ տող ներ քև տո ղի մեջ տե ղում 12 pt 
տա ռա չա փով տրվում է հե ղի նա կի էլեկտ րո նա յին փոս տի հաս ցեն:

Մեկ տող բաց թող նե լով 12 pt տա ռա չա փով, շե ղա տառ (Italic), թավ (Bold) ներ կա յաց վում է հոդ-
վա ծի ամ փո փա գի րը (аннотация, abstract), որ տեղ 120-170 բա ռի սահ ման նե րում պետք է ար տա ցոլ վեն 
հե տա զո տու թյան նպա տակ նե րը, խնդիր նե րը, մե թոդ նե րը, ինչ պես նաև հե ղի նա կի հիմ նա կան եզ րա հան-
գում նե րը: Ամ փո փա գի րը պետք է իրե նից ներ կա յաց նի ինք նու րույն տեքստ, որը կնկա րագ րի հե տա զո-
տու թյան հիմ նա կան ար դյունք ներն առանց հոդ վածն ըն թեր ցե լու: Ամ փո փագ րում պետք չէ բա ռա ցի ո րեն 
կրկնել հոդ վա ծի նա խա դա սու թյուն նե րը:

Մեկ տող բաց թող նե լով` անհ րա ժեշտ է գրել «Բա նա լի բա ռե ր» և նշել 7-10 բա նա լի բա ռեր:
Մեկ տող բաց թող նե լով` անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել աշ խա տան քի հիմ նա կան տեքս տը, որի տա-

ռա չա փը 12 pt է, տո ղե րի հե ռա վո րու թյու նը՝ 1: Տեքս տը պետք է հա վա սա րեց ված լի նի եր կու կող մե րից 
(Alignment: Justify): Պար բե րու թյուն ներն սկսել 1 սմ խոր քից՝ TAB-ի կի րառ մամբ:

Աղյու սակ նե րը պետք է հա մա րա կալ վեն և ու նե նան վեր նագ րեր: Դի ագ րամ նե րը, սխե մա նե րը, գծագ-
րե րը և լու սան կար նե րը պետք է լի նեն հստակ, տպագ րու թյան հա մար պի տա նի: Ցան կա լի է հնա րա վո րինս 
խու սա փել գու նա վոր ձև ա վո րու մից:

Հոդ վա ծի լեզ վից տար բեր վող մյուս 2 լե զու նե րով ամ փո փագ րե րը պար տա դիր են, որոնք պետք է 
լի նեն հոդ վա ծի սկզբնա կան մա սի (վեր նագ րից մին չև բա նա լի բա ռե րը նե րա ռյալ) թարգ մա նու թյու նը և 
տրվում են հիմ նա կան տեքս տից հե տո:

Հղում նե րը պար տա դիր են. տրվում են տո ղա տա կում, աճ ման կար գով՝ 10 pt տա ռա չա փով, տո ղե-
րի հե ռա վո րու թյու նը՝ 1: Հղման տեքս տը պետք է հա վա սա րեց ված լի նի եր կու կող մից (Alignment: Justify): 
Պար բե րու թյուն ներն սկսել 1 սմ խոր քից՝ TAB-ի կի րառ մամբ: Հղման մեջ պետք է ներ կա յաց ված լի նեն 
օգ տա գործ ված աշ խա տան քի հե ղի նա կի ազ գա նու նը և ան վան առա ջին տա ռը (Bold), այ նու հե տև աշ խա-
տան քի վեր նա գի րը, հա տո րը, հրա տա րա կու թյան վայ րը, տա րե թի վը և էջը:

Խմբագ րու թյան կող մից հոդ վածն ըն դուն վե լու դեպ քում հե ղի նա կը պետք է 3 (երեք) աշ խա-
տան քա յին օր վա ըն թաց քում վճա րի հոդ վա ծի տպագ րու թյան հա մար նա խա տես ված գու մա րը, 
իսկ վճար ման ան դոր րագ րի սկա նա վոր ված տար բե րակն ու ղար կի խմբագ րու թյան էլեկտ րո նա յին 
փոս տին: «ԷԿՈնո մի կա ԳԻ ՏԱ ԿԱ Ն» պար բե րա կա նում հոդ վա ծի հրա պա րակ ման հա մար սահ ման-
վել է 1 էջը 1500 ՀՀ դրամ: Փո խանց ման հաշ վե հա մարն է Հ/Հ 24109000504200, «ՅՈՒ ՆԻ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«ԷԿՈնո մի կա» և «ԷԿՈ նո մի կա ԳԻ ՏԱ ԿԱ Ն» պար բե րա կան նե րը տե ղադր վում են Հա յաս տա-
նի ազ գա յին գրա դա րա նի էլեկտ րո նա յին գրա դա րա նի կայ քում (http://tert.nla.am):
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Կոն տակ տա յին Էլ. փոս տի հաս ցեն է՝  info@economica.am, science@economica.am
Լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար կա րող եք կապ վել ԷԿՈ նո մի կա պար բե րա կա նի 

գլխա վոր, ԷԿՈ նո մի կա-ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ-ի պա տաս խա նա տու խմբա գիր Լու սյա Մեհ րա բյա նի հետ` 
գրե լով economicalus@rambler.ru էլեկտ րո նա յին փոս տին կամ զան գա հա րե լով +37491 565240 
հե ռա խո սա հա մա րին:

Հիմ նա դիր հրա տա րա կիչ` «Լ.Մ.Մ.Ա.» ՍՊԸ 
ԷԿՈ նո մի կա-ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ/հրա տա րա կու թյան Ա տա րի
Թո ղարկ ման խմբա գիր ԼՈՒ ՍՅԱ ՄԵՀ ՐԱ ԲՅԱՆ 
Ձև ա վո րու մը` ՆԱ ՐԻ ՆԵ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱ ՐՅԱ ՆԻ

Վկայական 03Ա 071056: Գրանցված է Երևանի Մաշտոցի տ/բ կողմից:
Գրանցման համարը` 271.110.03050
Գրանցման տարին` 14.02.2006 թ.։
Ար տատպ ման դեպ քում հղու մը պար տա դիր է: Չափը 21X29.7: Ծավալը` 152 էջ: 
Հանձնվել է տպագրության 18.06.2019 թ.: Տպաքանակը` 400:  
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