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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ

Ա ՄԱ ԼՅԱ ՍԱ ՐԻ ԲԵ ԿՅԱՆ
 Երևանի պետական համալսարանի, տն տե 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

ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ-ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԱՐ ԳԱՅԻՆ  
ՏԵ ՂԱ ՇԱՐ ԺԵ ՐԻ ԱՐ ԴԻ ԴՐՍ ԵՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ. ԳԻ ՏԵ ԼԻ ՔԸ ԵՎ  

ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ԱՅԴ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

 Հա սա րա կա կան-տն տե սա կան զար-
գաց ման գո յու թյուն ու նե ցող հայե-
ցա կար գե րից յու րա քան չյու րին` ժո-
ղովր դագ րա կան, աշ խար հագ րա կան, 
մարք սիս տա կան, տեխ նո լո գի ա կան 
և այլն, բնո րոշ են հս տակ առանձ նա-
հատ կու թյուն ներ: Մի կող մից՝ ամ բող-
ջա կա նու թյան ձգ տու մը, մյուս կող-
մից՝ բազ մա զա նու թյու նը, մի կող մից՝ 
կենտ րո նաց ման ձգ տու մը, մյուս կող-
մից՝ ապա կենտ րո նա ցու մը, մի կող մից՝ 
ընդ հան րաց ման, մյուս կող մից՝ տա-
րան ջատ ման, մի կող մից՝ փո փո խա կա-
նու թյան, մյուս կող մից՝ կա յու նաց ման 
ձգ տու մը, եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծում 
տա նե լով տն տե սա կան աճի ու հա սա-
րա կու թյան զար գաց վա ծու թյան հա մա-
պա տաս խան մա կար դա կի, հան գեց րել 
են հա սա րա կա կան-տն տե սա կան որա-
կա պես այլ հա մա կար գի: Զար գաց ման 
այս ճա նա պար հը հիմ նա կա նում նույնն 
է բո լոր հա սա րա կա կան-տն տե սա կան 
հա մա կար գե րի, ինչ պես նաև բո լոր ազ-
գե րի ու երկր նե րի հա մար: Տար բեր են 
լի նում զար գաց ման պայ ման նե րը և, որ-
պես հետ ևանք՝ ար դյունք նե րը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. հա սա րա կա կան-տն տե-
սա կան զար գա ցում, տն տե սա կան աճ 
– տն տե սա կան զար գա ցում փո խազ դե-
ցու թյուն, հայե ցա կար գային փո խա կեր-
պում ներ, հա սա րա կա կան – տն տե սա-

կան զար գաց ման փու լեր, զար գաց ման 
գե րա կա յու թյուն, գի տե լիք, գի տե լի քա-
հեն տն տե սու թյուն, կր թու թյուն, կրթ ված 
հա սա րա կու թյուն, որա կա վոր ված աշ-
խա տուժ:

 Հա սա րա կա կան-տն տե սա կան զար-
գաց ման ար դի ժա մա նա կաշր ջանը, 
ու ղեկց վե լով գա ղա փա րա խո սա կան, 
հայե ցա կար գային, քա ղա քա կան, կա-
ռուց ված քային լուրջ փո փո խու թյուն-
նե րով և շր ջա դար ձային փո խա կեր-
պում նե րով, այ սօր ստա ցել է բա վա կան 
հա կա սա կան դրս ևո րում ներ՝ առաջ քա-
շե լով նոր մար տահ րա վեր ներ: Սա էլ, իր 
հեր թին, հան գեց րել է զար գաց ման նոր 
գե րա կա յու թյուն նե րի ու մո տե ցում նե րի 
հս տա կեց ման ան հրա ժեշ տու թյան: 

 Հա սա րա կա կան և տն տե սա կան 
հա մա կար գե րի փո խազ դե ցու թյուն նե
րը. զար գաց ման առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը

 Հա սա րա կա-տն տե սա կան զար գաց-
ման որա կա կան ու քա նա կա կան առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ առա-
վել ամ բող ջա կան գնա հա տա կան ներ 
տա լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա սա-
րա կա կան և տն տե սա կան եր ևույթ նե րը 
դի տար կել դրանց փոխ կա պակց վա ծու-
թյան և փո խազ դե ցու թյան ներ քո որ պես 
մեկ ամ բող ջա կան հա մա կարգ: 

Ըստ Հա մաշ խար հային բան կի՝ հա-
սա րա կա կան-տն տե սա կան զար գա-
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ցու մը ներ կա յաց նում է տն տե սու թյան 
որա կա կան փո փո խու թյու նը և վե րա-
կա ռու ցու մը` պայ մա նա վոր ված տեխ-
նո լո գի ա կան և հա սա րա կա կան առա-
ջըն թա ցով: Տն տե սա կան զար գաց ման 
գլ խա վոր ցու ցա նի շը Հա մա խառն ներ-
քին ար դյուն քը (Հ ՆԱ) կամ Հա մա խառն 
ազ գային ար դյունքն (ՀԱԱ) է` մեկ շն չի 
հաշ վով, ինչն ար տա հայ տում է տն տե-
սա կան ար տադ րո ղա կա նու թյան աճը և 
երկ րի բնակ չու թյան մի ջին նյու թա կան 
բա րե կե ցու թյու նը [1, էջ 9]: Այ սինքն՝ հա-
սա րա կա կան կյան քի տն տե սա կան մի-
ջա վայ րը սո ցի ու մի այն ամե նա կար ևոր 
բա ղադ րիչ նե րից մեկն է, որը որո շում 
է հա սա րա կու թյու նում տե ղի ու նե ցող 
գոր ծըն թաց նե րը։ Տն տե սա կան զար-
գա ցումն ապա հո վում է հա սա րա կու-
թյան ան դամ նե րի կեն սա մա կար դա կը: 
Կեն սա մա կար դա կի որո շիչ գոր ծոն է ոչ 
մի այն բնակ չու թյա նը հար մա րա վետ և 
բա րե կե ցիկ կյան քի հա մար ան հրա ժեշտ 
ապ րանք նե րով և ծա ռա յու թյուն նե րով 
ապա հո վու մը, այլ նաև տն տե սա կան 
գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի առ կա յու թյու նը: 
Այս տեղ առանձ նա պես կար ևոր վում են 
կեն սաա պա հով ման խն դիր նե րի շուրջ 
հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մի ա վոր-
ման և ար դյու նա վետ հա սա րա կա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ապա հով ման 
մե խա նիզմ նե րը։ Տն տե սու թյու նը կար ևոր 
բո վան դա կային նշա նա կու թյուն ու նի 
նաև քա ղա քա կան, իրա վա կան, հոգ ևոր, 
մշա կու թային կյան քում:

 Հա սա րա կա կու թյունն էլ, իր հեր թին, 
փո խազ դե լով տն տե սա կան գոր ծըն-
թաց նե րի վրա, կան խո րո շում է հա սա-
րա կա կան-տն տե սա կան առա ջըն թա ցի 
բնույ թը: Այս տե սա կե տից բա վա կան 
հե տաքր քիր են հա սա րա կա կան-տն տե-
սա կան վեր ջին զար գա ցում նե րի ներ-
քո հա սա րա կա կան, մաս նա վո րա պես 
մարդ կային նե րու ժի կար ևոր ման և 
տն տե սա կան գոր ծոն նե րի նկատ մամբ 
նրանց գե րա կա դե րի շուրջ տե ղի ու նե-
ցող լայն քն նար կում նե րը: Գի տե լի քա հեն 
տն տե սու թյան զար գաց մա նը զու գըն-

թաց մե ծա նում է ըմբռ նումն այն բա նի, որ 
տն տե սա կան ար դյունք նե րը որոշ վում են 
ոչ այն քան ռե սուրս նե րի առ կա յու թյամբ, 
որ քան այդ ռե սուրս նե րի ար դյուն ավետ 
օգ տա գործ մամբ, սո ցի ա լա կան փոխ-
գոր ծակ ցու թյան բնույ թով, հա սա րա կու-
թյու նում փո խըմբռն ման ու վս տա հու-
թյան մա կար դա կով, նրա նում գե րիշ խող 
ար ժե քային ու վար քագ ծային նոր մե րով: 
Այս տե ղից են սկիզբ առ նում երկր նե-
րի զար գաց ման մա կար դակ նե րի միջև 
տար բե րու թյուն նե րը: Այս տեղ առանձ-
նա պես կար ևոր վում է երկ րի մր ցու նա-
կու թյան նոր չա փա նիշ նե րի ար դյու նա-
վե տո րեն կյան քի կոչ ման և մր ցակ ցային 
այն պի սի մի ջա վայրի ձևա վոր ման խն-
դի րը, որի պայ ման նե րում տն տե սա կան 
աճը, ու ղեկց վե լով տն տե սա կան զար-
գաց մամբ, կա պա հո վի հա սա րա կա կան-
տն տե սա կան առա ջըն թաց:

Տն տե սա կան աճ  տն տե սա կան 
զար գա ցում փո խազ դե ցու թյուն նե րը 
և դրանց դրս ևո րու մը  հա սա րա կան
տն տե սա կան առա ջըն թա ցում

Տն տե սա կան աճի վե րա բե րյալ գրա-
կա նու թյան և տն տե սա կան քա ղա քա-
կա նու թյան մեջ եր կար ժա մա նակ տի-
րա պե տող է եղել այն գա ղա փա րը, որ 
գերխն դի րը հենց տն տե սա կան աճն է. 
բա վա կան է այն լու ծել, կլուծ վեն նաև 
մյուս խն դիր նե րը: Վեր ջին տաս նա մյակ-
նե րի զար գա ցում նե րը ստի պում են վե-
րա նայել այդ մո տե ցու մը: 

Տն տե սա կան աճը հա սա րա կա կան-
տն տե սա կան զար գաց ման ան հրա ժեշտ 
պայ ման նե րից է և հան դի սա նում է հիմ-
նա կան մակ րոտն տե սա կան նպա տակ-
նե րից մե կը, սա կայն, ինչ պես ցույց է 
տա լիս փոր ձը, այն նպաս տում է զար-
գաց մա նը, եթե ար դյու նա վե տո րեն հա-
մակց վում է զար գաց ման հա մար կար-
ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող մյուս 
նպա տակ նե րի հետ: Հա կա ռակ դեպ քում, 
չնա յած տն տե սա կան աճն-տն տե սա կան 
զար գա ցում ան մի ջա կան փոխ կապ վա-
ծու թյա նը, ժա մա նա կի մեջ տե ղի են ու-
նե նում տա րաբ նույթ, եր բեմն հա կա սա-
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կան դրս ևո րում ներ: 
Տն տե սա կան աճը տն տե սա կան 

զար գաց ման մի այն մեկ չա փո րո շիչն 
ու բաղ կա ցու ցիչ մասն է, իսկ տն տե-
սա կան զար գա ցումն ար տա հայ տում է 
հա սա րա կա կան-տն տե սա կան ամ բողջ 
հա մա կար գի առա ջըն թա ցը: Այս տե սա-
կե տից տն տե սա կան զար գա ցու մը շատ 
ավե լի բարդ է: Այն, ընդ գր կե լով հա սա-
րա կա կան-տն տե սա կան զար գաց ման 
բո լոր գոր ծըն թաց ներն, ար տա ցոլ վում 
է հա սա րա կա կան-տն տե սա կան հա մա-
կար գային բա ղադ րիչ նե րի զար գաց ման 
մա կար դա կի վրա: Ինչ պես բնո րո շում է 
Ս. Կուզ նե ցը, ցան կա ցած երկ րի տն տե-
սա կան աճը նրա բնակ չու թյանն ավե-
լի ու ավե լի բազ մա զան տն տե սա կան 
բա րիք ներ առա ջար կե լու կա րո ղու թյան 
եր կար ժամ կետ մե ծա ցումն է՝ հիմն ված 
առա ջա դի մող տեխ նո լո գի այի և պա-
հանջ վող ինս տի տու ցի ո նալ ու գա ղա-
փա րա կան կար գա վո րում նե րի վրա [2, 
էջ 247]: Իս կա պես, ար դի տն տե սու թյան 
որա կյալ աճը ոչ մի կերպ չի կա րող 
շրջան ցել տեխ նո լո գի ա կան ար դի ա կա-
նա ցու մը՝ որ պես տն տե սա կան աճի որա-
կա կան բա րե լավ ման հիմ նա կան աղ-
բյուր: Հաշ վի առ նե լով, որ տն տե սա կան 
աճը ինք նա բավ, մե կու սի գոր ծըն թաց 
չէ, ան նպաստ ինս տի տու ցի ո նալ պայ-
ման նե րում բա ցառ վում է տևա կան ինք-
նա պահ պան վող և որա կյալ աճի հնա-
րա վո րու թյու նը: Այս տե սա կե տից շատ 
կար ևոր է հա սա րա կա կան-տն տե սա կան 
զար գաց ման այն պի սի չա փո րո շիչ նե-
րի և մո տե ցում նե րի հս տա կեց ման ան-
հրա ժեշ տու թյու նը, որոնք կա պա հո վեն 
տն տե սա կան զար գաց մամբ ու ղեկց վող 
տն տե սա կան աճ, այս պես ասած՝ որա-
կյալ տն տե սա կան աճ [3, էջ 97 ]: Աս վա ծի 
ար դի ա կա նու թյան մա սին է վկա յում այն 
փաս տը, որ չնա յած պատ մա կան որո շա-
կի ժա մա նա կա հատ վա ծում տնտե սա-
կան աճն ու ղեկց վել է կա յուն տն տե սա-
կան զար գա ց մամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հաս նե լով զար գաց ման որո շա կի մա-
կար դա կի, տն տե սա կան աճը հան գեց րել 

է նաև որո շա կի հե տըն թա ցի՝ պայ մա նա-
վոր ված ինչ պես գա ղա փա րա խո սա կան 
և հայե ցա կար գային ու ղե նի շե րի վե րա-
նայ ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, այն պես 
էլ տն տե սու թյան ոչ օպ տի մալ կա ռուց-
ված քով, ոչ ար դյու նա վետ են թա կա ռուց-
ված քային և ինս տի տու ցի ո նալ հեն քով, 
եկա մուտ նե րի ու հարս տու թյան ան հա-
վա սար բաշխ վա ծու թյամբ, մի ջին խա-
վի բա ցա կա յու թամբ, կրթ վա ծու թյան ոչ 
հա մար ժեք մա կար դա կով ու որա կա-
վոր ված աշ խա տու ժի սա կա վու թյամբ և 
այլն [4, էջ 221-250]: Աս վածն էլ ավե լի 
է ամ րապն դում այն միտ քը, որ այն քան 
կար ևոր չէ հա մա պա տաս խան ռե սուրս-
նե րով (մաս նա վո րա պես գազ, նավթ և 
այլն) ապա հով ված լի նե լու փաս տը, որ-
քան առ կա ռե սուս նե րի ար դյու նա վետ 
օգ տա գոր ծու մը: Ավե լին, ինչ պես վկա-
յում է տն տե սա կան զար գաց ման ժա-
մա նա կա կից պատ մու թյու նը, երկր նե րը 
չեն կա րող գնալ եր կա րատև տն տե սա-
կան աճի ճա նա պար հով, քա նի որ ար դի 
աշ խար հը չա փա զանց դի նա միկ, փո փո-
խա կան և հա կա սա կան է՝ դա թույլ տա-
լու հա մար [5]: 

Այս պի սով՝ հա սա րա կա կան-տն տե-
սա կան զար գա ցումը, ավան դա բար 
իրա կա նաց վե լով ի հա շիվ տն տե սա-
կան աճի, և ապա հո վե լով կեն սա մա-
կար դա կի և բա րե կե ցու թյան հա մար ժեք 
պայ ման ներ, այ սօր միշտ չէ, որ այն ըն-
թա նում է տն տե սա կան աճին ներ դաշ-
նակ՝ կաս կա ծի տակ դնե լով ավան դա-
բար ձևա վոր ված պատ կե րա ցում նե րը 
[5]: Այս տեղ առանձ նա պես հե տաքր քիր 
կա րող է լի նել հա սա րա կա կան-տն տե-
սա կան հայե ցա կար գային զար գա ցում-
նե րի ներ քո ձևա վոր ված տն տե սա կան 
աճի տե սու թյուն նե րի հա մե մա տա կա նը: 
Այս պես, եթե տն տե սա կան աճի նե ո քեյն-
սյան մո դել նե րի հիմ քում, որ պես մակ-
րոտն տե սա կան հա վա սա րակշռ վա ծու-
թյան ապա հով ման հիմ նա կան գոր ծոն, 
ըն կած է պա հան ջար կը ( պա հան ջար կի 
և կոնկ րետ ապ րան քի միջև կապ ար-
տա հայ տող մի ա գոր ծոն մո դել, որ տեղ 
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տն տե սա կան աճը ֆունկ ցի ա է կա պի-
տալ ներդ րում նե րից և եկա մուտ նե րի 
աճից), ապա նե ո դա սա կան մո դել նե րում 
տն տե սա կան աճը դի տարկ վում է ար-
տադ րու թյան գոր ծոն նե րի կար ևոր ման 
տե սան կյու նից1*: Այս մո դե լը կոչ վում է 
ար տադ րա կան ֆունկ ցի ա, հա մա ձայն 
որի` ապ րան քի ծա վա լը (ա ռա ջարկ) 
որոշ վում է որ պես յու րա քան չյուր գոր-
ծո նի կող մից ար տադր ված սահ մա նային 
ար դյունք նե րի գու մար: Տն տե սա կան աճի 
ու սում նա սիր ման սկզբ նա կան փու լում 
աճի կար ևոր գոր ծոն ներ են դիտարկ վել 
ար տադ րա կան ֆունկ ցի այի տար րե րը 
(Չ.Կոբ, Պ.Դուգ լաս և այլն) [6, էջ 139-165], 
որ տեղ դի տարկ վում են գոր ծոն նե րի մի-
այն քա նա կա կան փո խազ դե ցու թյուն-
նե րը՝ հաշ վի չառ նե լով դրանց որա կա-
կան բնու թագ րե րը: Այ նու հետև, որ պես 
տնտե սա կան աճի գլ խա վոր աղ բյուր է 
դի տարկ վել ար տադ րա կան ֆունկ ցի այի 
տար րե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ-
ման շնոր հիվ նվաճ ված ար տադ րո ղա-
կա նու թյան աճը (Ռ. Սո լոու, Ա. Քենդ րիկ 
և այլն) [7, էջ 324-330, 8 էջ 14-21, 9, էջ 
65-94]: Սո լոո ւի նե ո դա սա կան մո դելն 
ար տա հայ տում է տն տե սա կան աճի հա-
վա սա րակշ ռու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
լրիվ զբաղ վա ծու թյան և ար տադ րա կան 
հզո րու թյուն նե րի լրիվ օգ տա գործ ման 
պայ ման նե րում, ինչ պես նաև՝ տն տե սա-
կան աճի կա յու նու թյու նը (շու կա յա կան 
ինք նա կար գա վոր վող մե խա նիզմ նե րի 
օգ նու թյամբ տն տե սա կան հա մա կար գի 
հա վա սա րակշռ ված զար գաց ման հե-
տագ ծին վե րա դառ նա լու ու նա կու թյու-
նը): Առաջ գնա լով` տն տե սա կան աճի 
գոր ծոն նե րի հե տաքր քիր վեր լու ծու-
թյուն է կա տա րել Էդ վարդ Ֆ. Դե նի սո նը՝ 
առա ջար կե լով այդ գոր ծո նե րի առա վել 
ճշգ րիտ գնա հատ ման բա վա կան ինք նա-
տիպ մե թոդ ներ: Այդ մե թոդ նե րը հաշ վի 

1—*Տնտեսական աճի գործոնները կոնկրետ 
իրավիճակով պայմանավորված այն երևույթներն 
ու գործընթացներն են, որոնք արտահայտում են 
արտադրության իրական ծավալի ավելացման և 
տնտեսական աճի արդյունավետության ու որակի 
բարձրացման հնարավորությունները:

են առ նում աշ խա տան քային ծախ սում-
նե րի որա կա կան փո փո խու թյուն նե րը, 
ար տադ րու թյան մասշ տաբ նե րի ընդ-
լայ նու մից բխող տն տե սու մը, կր թու-
թյան մեջ ներդ րում նե րը, գնա հա տում 
են ավե լի քիչ ար տադ րո ղա կան ոլոր-
տից առա վել ար տադ րո ղա կան ոլորտ 
ռե սուրս նե րի վե րա բաշխ ման ազ դե ցու-
թյու նը և այլ [10, էջ 157-165]: Այս տեղ 
առանձ նա պես մեծ դեր է կա տա րում 
տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցը՝ նե րա-
ռյալ դրա հետ կապ ված ար տադ րա կան 
և կազ մա կերպ չա-կա ռա վար չա կան գի-
տե լիք նե րը: Ընդ որում, որ քան դի նա-
միկ է տեխ նո լո գի ա կան առա ջըն թա ցը 
և զանգ վա ծային՝ դրա ար դյունք նե րի 
կի րա ռու մը, այն քան տն տե սա կան աճի 
որա կա կան բնու թագ րե րի գե րա կա յու-
թյու նը դառ նում է նշա նա կա լից: Այս տե-
սա կե տից բա վա կան ընդ հան րա կան է 
հայտ նի ամե րի կա ցի տն տե սա գետ Սայ-
մոն Կուզ նե ցի մո տե ցու մը, հա մա ձայն 
որի` տն տե սա կան աճը՝ տեխ նո լո գի ա-
կան առա ջըն թա ցի և ինս տի տու ցի ո նալ 
ու գա ղա փա րա կան փո փո խու թյուն նե րի 
ճա նա պար հով, բնակ չու թյան գնա լով 
աճող պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե-
լու տն տե սու թյան ու նա կու թյունն է [2, 
էջ 247, 11, էջ 90, 12, էջ27, 13, էջ 135]: Այ-
նու հետև, դրս ևո րե լով ավե լի խոր քային 
մո տե ցում՝ ստեղծ վե ցին տն տե սա կան 
աճի որա կա կան նոր՝ ներ ծին (էն դո-
գեն) մո դել ներ, որ տեղ աճին նպաս տող 
տեխ նո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րը 
դի տարկ վում են որ պես ներ քին գոր ծոն-
ներ, դրանք՝ որ պես նոր փո փո խա կան 
(օ րի նակ՝ մարդ կային կա պի տա լը), նե-
րա ռե լով ար տադ րա կան ֆունկ ցի ա յում: 
Այս պես՝ 1980թ. ամե րի կա ցի տն տե սա-
գետ Պոլ Ռո մե րի և նրա հետ ևորդ նե րի 
կող մից մշակ ված «Ա ճի նոր տե սու թյու-
նը» [12], նե ո դա սա կան մո դե լում առա-
ջար կե լով փո փո խու թյուն, գի տե լի քը 
դի տար կեց որ պես տն տե սա կան աճի 
խթան ման հիմ նա կան գոր ծոն և կա պի-
տա լի հիմ նա կան ձև: Այդ մո դե լի հի ման 
վրա Ռո մե րը ցույց տվեց, որ այն երկրնե-
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րը, որոնք ավե լի շատ ներդ րում ներ կա-
տա րեն մարդ կային կա պի տա լում, կու-
նե նան զար գաց ման առա վել բարձր 
տեմ պեր [12, էջ 27]: Մեկ այլ մո դե լի հա-
մա ձայն, որը մշակ վել է Ֆ. Էգի ո նի և Պ. 
Հոո ւի տի կող մից, էն դո գեն տն տե սա կան 
աճը կապ ված է նո րա րա րու թյուն նե րի և 
տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցի հետ [14, էջ 
322-352]: Մեն քյու-Ռո մեր-Ո ւեյլ մո դե լում, 
ինչն ըստ էու թյան Կոբբ-Դուգ լա սի և Սո-
լոո ւի կող մից մշակ ված աճի մո դել նե րի 
փո փո խու թյունն (մո դի ֆի կա ցի ա) է, կա-
պի տա լը տա րան ջա տե լով մարդ կայի-
նի և ֆի զի կա կա նի, ապա ցուց վում է, որ 
տն տե սա կան աճ և կա յու նու թյուն հնա-
րա վոր է ապա հո վել սրանց ճիշտ հա րա-
բե րակ ցու թյան պայ ման նե րում [11, էջ 90]: 

Այս պի սով՝ տն տե սա կան աճի տե սու-
թյուն նե րի ար դի փո փո խու թյուն նե րը, 
հան գեց նե լով էն դո գեն աճի տե սու թյուն-
նե րի կար ևոր մա նը, որ պես գոր ծո նային 
գե րա կա յու թյուն է դի տար կում գի տե լի-
քը՝ ձևա վո րե լով կապ տն տե սա կան աճի 
մե խա նիզմ նե րի և նոր գի տե լի քի ստաց-
ման ու կու տակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
միջև, այ նու հետև, նյու թա կա նաց վե լով 
տեխ նո լո գի ա կան նո րա մու ծու թյուն-
նե րում, ապա հո վում աճ: Սա ար մա-
տա պես փո խե լով տն տե սա կան աճի և 
զար գաց ման վե րա բե րյալ ավան դա կան 
պաատ կե րա ցում նե րը՝ այ սօր որ պես եր-
կա րա ժամ կետ կա յուն աճ ապա հո վող 
նա խա պայ ման նե րի շար քում կար ևոր-
վում է որա կյալ մարդ կային կա պի տա լի 
ստեղծ ման և հա սա րա կու թյան ար դյու-
նա վետ ձևա վոր ման խն դի րը: Սա էլ, իր 
հեր թին, կար ևո րում է հա սա րա կու թյան 
կր թա կան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, 
որ տեղ կար ևոր վում են ոչ մի այն մաս նա-
գի տա կան որա կա վոր ման, այլ նաև ան-
հա տի ու հա սա րա կու թյան ընդ հա նուր 
կրթ վա ծու թյան և տե ղե կաց վա ծու թյան 
մա կար դա կի ապա հով ման հար ցե րը: 
Հետքր քիր է, որ հա սա րա կա կան-տնտե-
սա կան նե րու ժի բա ցա հայտ ման ու 
գնա հատ ման նպա տա կով հայ ազ գա-
բ նակ չու թյան շր ջա նում իրա կա նաց ված 

հարց ման ար դյունք նե րը [15, էջ 17] նույն-
պես վկա յում են մարդ կային ռե սուր սի և 
գի տե լի քի՝ որ պես աճի ու զար գաց ման 
գոր ծոն նե րի առաջ նա հերթ կար ևոր ման 
մա սին: Աս վածն առանձ նա պես կար ևոր 
է գի տե լի քա հեն տն տե սու թյանն ան ցման 
ար դի փու լում, երբ նո րա մու ծու թյուն նե-
րը տն տե սա կան աճի գլ խա վոր շար ժիչ 
ու ժի վե րա ծե լու և հա սա րա կա կան-
տնտե սա կան զար գա ցում ապա հո վե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է, որ նոր գի տե լիք-
նե րը դառ նան հա սա րա կու թյան կող-
մից պա հանջ վող ար դյունք: Մի այն այս 
ճա նա պար հով գի տե լի քը կս տեղ ծի նոր 
հնա րա վո րու թյուն ներ՝ դա րի մար տահ-
րա վեր նե րին դի մա կայե լու և տն տե սու-
թյան ու հա սա րա կու թյան անընդ հատ 
փո փոխ վող պա հանջ նե րը բա վա րա րե-
լու հա մար: 

 Հա սա րա կա կանտն տե սա կան 
զար գաց ման ար դի դրս ևո րում նե րը. 
գի տե լի քը՝ որ պես շար ժիչ ուժ

Գ լո բալ զար գա ցում նե րի ներ կա փու լի 
կար ևո րա գույն առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րից է ան ցու մը նյու թա կան ար տա-
դրու թյան ոլորտ նե րից դե պի գի տա տար 
և բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի ոլորտ ներ, 
ին չը որո շիչ ազ դե ցու թյուն է թող նում 
հա սա րա կա կան կե ցու թյան (ի նչ պես 
զուտ տն տե սա կան, այն պես էլ սո ցի ա լա-
կան, էկո լո գի ա կան, ժո ղովրդագ րա կան 
և այլ) վե րա փո խում նե րի վրա: Գոր ծու-
նե ու թյան տվյալ ձևը շատ զար գա ցած 
երկր նե րում այ սօր ար դեն ընդ գր կում է 
աշ խա տու նակ բնակ չու թյան շուրջ 70%-ը 
[16, էջ 360, 385] և ու նի աճե լու մի տում՝ 
ՀՆԱ-ո ւմ անընդ հատ մե ծաց նե լով տե-
ղե կատ վա կան տն տե սու թյան ոլոր տի 
մաս նա բա ժի նը: Զար գա ցած երկր նե րում 
է կենտ րո նաց ված աշ խար հի տն տե սա-
կան և գի տա տեխ նի կա կան նե րու ժի մոտ 
75%-ը [16, էջ 360, 486]: Այս տեղ հա տուկ 
տեղ են զբա ղեց նում զար գա ցող, մաս-
նա վո րա պես՝ ան ցու մային երկր նե րը, 
որոն ցից շա տե րը դեռևս պահ պա նում 
են զար գա ցած երկր նե րից իրենց կախ-
վա ծու թյու նը: Տե ղե կատ վու թյան առա-
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վել հա սա նե լի լի նե լու ար դյուն քում շատ 
զար գա ցած երկր ներ փո խել են իրենց 
նկա րա գի րը. առա վել դի նա միկ և ար-
դյու նա վետ է դար ձել տն տե սու թյու նը, 
մե ծա ցել է տն տե սու թյան ճկու նու թյու նը 
և բազ մա զա նե ցու մը ( դի վեր սի ֆի կա ցու-
մը), բարձ րա ցել է կյան քի որա կը: Մի ա-
ժա մա նակ, գի տա-տեխ նի կա կան առա-
ջըն թա ցը հան գեց րել է մր ցակ ցու թյան 
ու ժե ղաց մա նը՝ գլո բալ տն տե սա կան 
շու կա յում առա ջաց նե լով լրա ցու ցիչ դժ-
վա րու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես բարձ-
րա ցել է տն տե սու թյան հա մա կենտ րո-
նաց ման մա կար դա կը, արա գա ցել են 
կա պի տա լի և աշ խա տան քի մի ջազ-
գային միգ րա ցի այի տեմ պե րը, տե ղի են 
ու նե նում ֆի նան սա-տն տե սա կան լուրջ 
տե ղա շար ժեր՝ ան կան խա տե սե լի հե-
տևանք նե րով:

Հա սա րա կա կան-տն տե սա կան ար դի 
զար գա ցում նե րի ներ քո աշ խար հը դար-
ձել է մի կող մից առա վել հա սա նե լի ու չա-
փա զանց դի նա միկ, մյուս կող մից` խիստ 
ան կան խա տե սե լի և ան վե րահսկե լի: Գո-
յու թյուն չու նեն առա ջըն թա ցի հս տակ և 
հա մընդ հա նուր կի րա ռե լի բա նաձ ևեր: 
Այս տեղ ակն հայտ է մի բան. ան հրա ժեշտ 
է նոր հայե ցա կար գային ու ղե նիշ և նոր 
մո տե ցում՝ որ տեղ առանց քային է գի տե-
լի քի և կր թու թյան դե րը: 

Ե՛վ տն տե սա կան, և՛ հա սա րա կա-
կան կյան քում տե ղի ու նե ցող եր ևույթ-
նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը հա ճախ 
որոն վում են տվյալ երկ րի մշա կու թային 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և ազ գային 
մտա ծո ղու թյան շր ջա նակ նե րում: Հա-
յաս տա նյան ար դի իրա կա նու թյան մեջ 
նույն պես առանց քային է գի տե լի քի դե-
րը, ինչն օրա կար գային է դարձ նում այդ 
դե րի ճիշտ ըն կալ ման, գի տե լի քի յու-
րաց ման և կի րառ ման ու ղի նե րի հաղ-
թա հար ման, և այս հա մա տեքս տում 
կրթու թյան նպա տա կային զար գաց ման 
խն դիր նե րը:

 Հա սա րա կա կանտն տե սա կան 
զար գաց ման ար դի մի տում նե րը Հա
յաս տա նում. գի տե լիքը և կր թու թյունն 

այդ հա մա տեքս տում
 Հա մա ձայն Հա մաշ խար հային տնտե-

սա կան գա գա թա ժո ղո վի «Գ լո բալ 
մրցու նա կու թյան զե կույ ցի» գնա հա տա-
կան նե րի՝ Հա յաս տա նը, ցու ցա բե րե լով 
մր ցու նա կու թյան ցու ցա նիշ նե րի տա-
րաբ նույթ տե ղա շար ժեր, վեր ջին տասը 
տա րի նե րի ըն թաց քում պար բե րա բար 
հայտն վել է զար գաց ման առա ջին ( ռե-
սուրս նե րի վրա հիմն ված զար գա ցում)
կամ երկ րորդ (ար դյու նա վե տու թյան վրա 
հիմն ված զար գա ցում) փու լե րում1**[16, 
էջ 48-50]: Եթե առա ջին՝ ռե սուր սային 
զար գաց ման փու լում երկր նե րը հիմն-
ված են էժան գոր ծոն նե րի շա հա գործ-
ման վրա, ապա երկ րորդ՝ ար դյու նա վե-
տու թյան վրա հիմն ված փու լում, որ տեղ 
զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում հետ ևյալ 
տրա մա բա նա կան շղ թայի ներ քո` լավ 
բարձ րա գույն կր թու թյան և վե րա պատ-
րաս տում նե րի ար դյուն քում աշ խա տու-
ժի որա կը բարձ րա նում է, շու կա նե րը 
գոր ծում են ավե լի բարձր ար դյու նա վե-
տու թյամբ, նո րա մու ծու թյուն ներն աս-
տի ճա նա բար դառ նում են գե րակշ ռող: 
Եր րորդ փու լում երկր նե րը զար գա նում 
են նո րա մու ծու թյուն նե րի վրա հիմն ված 
եզա կի ար ժեք նե րի ստեղծ ման մի ջո ցով: 
Ընդ որում, եթե գոր ծո նային աճի վրա 
հիմն ված տն տե սու թյուն նե րը մրցում են 
մի այն գնի մի ջո ցով, հետ ևա բար շատ 
զգա յուն են հա մաշ խար հային տն տե-
սա կան ցիկ լե րի, ապ րանք նե րի գնե րի և 
փո խար ժեք նե րի տա տա նում նե րի նկատ-
մամբ, ապա ներդ րու մային աճի վրա 
հիմն ված տն տե սու թյուն նե րը զգյուն են 
ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մե րի և ար տա-
քին (կոնկ րետ տն տե սու թյան ճյու ղե րին 
առնչ վող) ցն ցում նե րի նկատ մամբ, սա-
կայն այն քան էլ կախ ված չեն գնային 

1—**Համաձայն Համաշխարհային տնտե սա կան 
գագաթաժողովի՝ Գլոբալ մրցունա կության զե կույցի 
փուլային զարգացման հայեցակարգի, երկրներն, 
ըստ զարգացման գործոնային բնորո շիչ ների, կարող 
են հայտնվել զարգացման երեք ագրեգացված 
փուլերից որևւէ մեկում. 1) ռեսուրսների վրա հիմնված 
փուլ; 2) արդյու նավետության վրա հիմնված փուլ; 3) 
նորարարությունների վրա հիմնված փուլ:
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գոր ծոն նե րից: Հե տաքր քիր է նո րա մու-
ծու թյուն նե րի վրա հիմն ված տնտե սու-
թյուն նե րի բնու թա գի րը. դի վեր սի կաց-
ված տն տե սու թյուն և բա վա կան կա յուն՝ 
ար տա քին ցնցում նե րի նկատ մամբ [17, 
էջ 38]: Աս վա ծը մեկ ան գամ ևս վկա յում 
է, որ գլո բալ մր ցու նա կու թյան մա կար-
դա կը բարձ րաց նե լու հա մար Հա յաս տա-
նին ան հրա ժեշտ է հնա րա վո րինս կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ապա հո վել կա-
յուն ան ցում երկ րորդ՝ ար դյու նա վե տու-
թյան վրա հիմն ված զար գաց ման փուլ և 
նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի ներդրման 
մի ջո ցով կա տա րել ան ցում եր րորդ՝ գի-
տե լի քա հեն և մշա կու թային զար գաց-
ման փուլ: Անց ման այս գոր ծըն թա ցում, 
առանձ նա պես եր րորդ փու լում կար ևոր 
ար տադ րա կան ռե սուրս է դի տարկ-
վում մարդն իր գի տե լիք նե րով, հմ տու-
թյուն նե րով ու ստեղ ծած ար դյունքն 
ար դյու նա վե տո րեն կի րա ռե լու կա րո-
ղու թյուն նե րով: Այս տե սա կե տից Հա յաս-
տա նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն 
են ստա նում կր թու թյան ոլոր տը, տե-
ղե կատ վա կան-հա ղոր դակց ման շու կա-
նե րը, նո րա րա րու թյուն նե րի մշա կումն 
ու ար տադ րու թյու նը, մտա վոր ծա ռա-
յու թյուն նե րի մա տու ցու մը (խորհրդակ-
ցու թյուն ներ, տե ղե կատ վա կան միջ նոր-
դու թյուն, վեր լու ծու թյուն, մար քե թինգ) 
և այլն: Այս տեղ առանց քային է կր թու-
թյան, հատ կա պես բարձ րա գույն և հետ-
բու հա կան կր թու թյան դե րը՝ որ պես 
հա սա րա կա կան-տն տե սա կան հա մա-
կար գի առա ջան ցիկ զար գաց ման ու 
մի ջազ գային աս պա րե զում նրա մր ցու-
նա կու թյան ապա հով ման կար ևոր գրա-
վա կան: Այս առու մով կա րե լի է փաս տել, 
որ կր թու թյու նը մի այն տեխ նո լո գի ա կան 
ոլորտ չէ, և, որ այն ու նի ոչ մի այն կրթու-
թյուն իրա կա նաց նե լու, այլ նաև հա սա-
րա կա կան գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման 
կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ: Այս հան-
գա մանքն այ սօր էլ ավե լի է կար ևո րում 
կր թու թյան դե րը՝ որ պես սո ցի ու մի հիմք: 
Այս պի սով՝ մի այն կրթ ված հա սա րա կու-
թյու նը և որա կա վոր ված աշ խա տու ժը 

կա րող են դառ նալ գի տե լի քա հեն տն տե-
սու թյանն ան ցման ար դի հրա մա յա կա նի 
հիմ նա կան երաշ խա վո րը և երկ րի զար-
գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հիմ նա-
կան աղ բյու րը: 

Հա սա րա կա կան-տն տե սա կան զար-
գաց ման փու լային ան ցում նե րը պա-
հան ջում են առ կա խն դիր նե րի և հնա-
րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայ տում, 
հա մա պա տաս խան նա խադ րյալ նե րի 
ապա հո վում և անե լիք նե րի հս տա կե-
ցում: 

 Գի տե լի քա հեն տն տե սու թյանն ան
ցման խն դիր նե րը և մո տե ցում նե րը 
Հա յաս տա նում 

Ան ցու մը գի տե լի քա հեն տն տե սու-
թյա նը են թադ րում է հա սա րա կա կան-
տն տե սա կան զար գաց ման փու լային 
ու ղե նի շե րի կյան քի կոչ մանն ուղղ ված 
հա ջոր դա կան քայ լե րի և մո տե ցում նե րի 
իրա կա նա ցում: 

« Գի տե լի քա հեն տն տե սու թյու ն» նշա-
նա կում է գի տե լի քի ստաց ման, յու րաց-
ման, օգ տա գործ ման և փո խանց ման 
գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով, տն տե սա կան 
հա մա կար գի ար դի ա կա նա ցում ու հա-
սա րա կա կան-տն տե սա կան առա ջըն-
թաց զար գա ցում: Սա նշա նա կում է, որ 
ան հրա ժեշտ է կենտ րո նա նալ գի տե լի քի 
զար գա ցու մը և տե ղայ նա ցու մը պայ մա-
նա վո րող գոր ծոն նե րի հա մա կար գային 
զար գաց ման խն դիր նե րի ու մո տե ցում-
նե րի վրա:

 Հա մաշ խար հային բան կը « Գի տե-
լիքի զար գաց ում» ծրագ րի շր ջա նակ-
նե րում մշակ ված գի տե լի քի գնա հատ-
ման մե թո դա բա նու թյան (ԳԳՄ)1*** [19, էջ 
38] ներ քո դի տար կե լով քա նա կա կան և 

1—*** ԳԳՄ-ն (http://www.worldbank.org/kam) նե-
րա ռում է քանակական և որակական 76 փո փո-
խա կան ներ, որոնք օգնում են գնահատել երկրի 
նախ նական դիրքը ԳՏ շրջանակի չորս սյուների 
առանց քային բաղադրիչների առու մով: Մե թո դա-
բանությունը բաղկացած է այս փո փո խա կաններից 
յու րա քանչյուրին համա պա տաս խան 121 երկրների 
դա սա կարգումից և երկրների 9 խմբավորումներից, 
որում 10 գնահատականը տրվում է ամենաբարձր , 
իսկ 0-ն ամենացածր արժեքներին:
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որա կա կան գոր ծո նային փո փո խա կան-
նե րի բա վա կան լայն շր ջա նակ, դրանք 
ամ փոփ ում է գի տե լի քի տն տե սու թյան 
զար գաց ման հա մար առանց քային չորս 
ամ փոփ խմ բե ր ում. 

· տն տե սա կան և ինս տի տու ցի ո-
նալ բա րեն պաստ մի ջա վայր՝ առ կա և 
նոր գի տե լի քի ար դյու նա վետ օգ տա-
գործ ման և ձեռ նե րե ցու թյան բար գա-
վաճ ման խթան ման հա մար,

· կրթ ված և տե ղե կաց ված ազ-
գաբ նակ չու թյուն, որը կա րող է հա ջո ղու-
թյամբ ձևա վո րել, տա րա ծել և գոր ծա ծել 
գի տե լի քը,

·  տե ղե կատ վու թյան դի նա միկ 
են թա կա ռուց վածք, որը կա րող է կազ-
մա կեր պել տե ղե կատ վու թյան ար դյու-
նա վետ փո խան ցու մը, տա րա ծու մը և 
մշա կու մը,

·  ըն կե րու թյուն նե րից, հե տա զո-
տա կան կենտ րոն նե րից, հա մալ սա-
րան նե րից, խորհր դա տու նե րից և այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից կազմ ված 
նո րա րա րու թյան ար դյու նա վետ հա մա-
կարգ, որը կա րող է մի ա նալ գլո բալ գի-
տե լի քին, յու րաց նել այն ու հար մա րեց-
նել տե ղա կան կա րիք նե րին և ստեղ ծել 
նոր տեխ նո լո գի ա ներ:

ԳԳՄ-ի մեջ նե րառ ված են նաև մի 
շարք այլ փո փո խա կան ներ, որոնք հետ-
ևում են տն տե սու թյան ընդ հա նուր կա-
տա րո ղա կա նին: Այս փո փո խա կան նե րը 
օգ նում են պար զել, թե իրա կա նում որ-
քա նով է տն տե սու թյու նը հա ջո ղու թյամբ 
 գոր ծածում գի տե լիքն իր տն տե սա կան և 
սո ցի ա լա կան զար գաց ման հա մար: 

Ըստ այդմ՝ գի տե լի քա հեն տն տե սու-
թյուն ձևա վո րե լու հա մար մե ծա պես 
կար ևոր վում է կր թա կան հա մա կար գը, 
ինչն էլ ապա հո վում է տն տե սու թյան 
ինո վա ցի ոն հեն քը. ար դյուն քում բարձ-
րա նում է հա սա րա կու թյան ար տադ րո-
ղա կա նու թյու նը, հետ ևա բար նաև ընդ-
հա նուր բա րե կե ցու թյու նը: 

Այ սինքն՝ կր թու թյան ոլոր տը գի տե-
լի քի, թերևս, ամե նագլ խա վոր հիմ նա-
սյունն է, քա նի որ ապա հո վում է մարդ-

կային կա պի տա լի վե րար տադ րու թյու նը: 
Այս տեղ կար ևոր վում է թե՛ կր թա կան 
հա մա կար գը աշ խա տա շու կայի պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց ման 
խն դի րը, թե՛ շա րու նա կա կան կր թու-
թյան՝ «կր թու թյուն ամ բողջ կյան քի ըն-
թաց քում» սկզ բուն քի ներդր ման խն դի-
րը: Այս առու մով՝ կր թա կան հա մա կար գի 
բա րե փո խում նե րը կա րող են բե րել ինչ-
պես ան հա տա կան շա հե րի ավե լի լավ 
բա վա րար ման, այն պես էլ ընդ հա նուր 
տն տե սա կան դրա կան տե ղա շար ժե րի:

 Տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման կա-
ռույց նե րի (գի տա տեխ նի կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի) օժան դակ ման մե խա-
նիզմ նե րը նույն պես կար ևոր բա ղադ րիչ 
է՝ գի տե լի քա հեն տն տե սու թյանն ան-
ցման ճա նա պար հին, ին չը նշա նա կում է, 
որ հիմ նա կան շեշ տը պետք է դնել այն 
մե խա նիզմ նե րի վրա, որոնք կօ ժան դա-
կեն ըն կե րու թյուն նե րին՝ կա տա րելու 
ներդ րում ներ տեխ նո լո գի ա նե րի յու րաց-
ման և մշակ ման բնա գա վա ռում: 

Չ նա յած կր թու թյան ոլոր տը Հա յաս-
տա նի ավան դա բար զար գա ցած ոլորտ-
նե րից մեկն է, և ու նի մարդ կային կա-
պի տա լի լուրջ նե րուժ, այ նո ւա մե նայ նիվ 
երկ րում այ սօր դեռևս ամ բող ջու թյամբ 
չեն իրաց վում նրա ներդ րու մային հնա-
րա վո րու թյուն նե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նը, թեև 
ան նշան, բայց բա րե լա վել է գի տե լի քի 
տն տե սու թյան ծրագ րի իր կա տա րո ղա-
կա նը՝ հայտն վե լով մի ջին ցու ցա նիշ նե-
րով երկր նե րի շար քի ամե նա ցածր մա-
կար դա կում: Հա յաս տանն բա վա կան հետ 
է ՏՀԶԿ և ԵՄ, ինչ պես նաև նախ կին սո-
ցի ա լիս տա կան երկր նե րից, որոնք կա րո-
ղա ցել են ավե լի լավ դրս ևոր վել իրենց՝-
գի տե լիք նե րի գործ նա կան կի րա ռու թյան 
և արագ փո փոխ վող մի ջա վայ րի մեջ: 

Հա մա ձայն Հա մաշ խար հային բան կի 
կող մից հաշ վարկ ված [19] գի տե լի քի տն-
տե սու թյան ին դեք սի՝ Հա յաս տա նը`

1. « ջան քեր գոր ծադ րող երկր նե րի» 
խմ բում է Ռու սաս տա նի, Ուկ րաի նայի, 
Կոս տա Ռի կայի հետ մի ա սին.
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2. ըստ նշ ված չորս ամ փոփ խմբե-
րի՝ հիմ նա սյու նե րի, ցու ցա նիշ ներն 
առանձ նա նում են ար տա սո վոր ան հա-
մա չա փու թյամբ, մաս նա վո րա պես՝ 

· տն տե սա կան և ինս տի տու ցի ո-
նալ ռե ժի մով այն է զբա ղեց նում բարձր 
դի րքեր. 

·  տե ղե կատ վա կան հա մա կար-
գե րի ներդր ման և տա րած վա ծու թյան 
գնա հա տա կա նով գտն վում է ցածր մա-
կար դա կում.

· կր թու թյան ոլոր տի ցու ցա նիշ նե-
րը բա վա րար են, թեև զի ջում են Ար ևե-
լյան Եվ րո պայի մի շարք երկր նե րին.

· չ նա յած մարդ կային կա պի տա լի 
հա մե մա տա բար բարձր գնա հա տա կա-

նին՝ այն, այ նո ւա մե նայ նիվ, չի կա րո ղա-
նում ապա հո վել նո րա րաու թյան առա-
ջըն թաց, ինչն էլ հենց պայ մա նա վո րում 
է երկ րի նո րա րա րա կան ցածր մա կար-
դա կը: 

Այս պի սով՝ հա սա րա կա կան-տն տե-
սա կան զար գաց ման ներ կա փու լում 
Հա յաս տանն այլևս չու նի այ լընտ րանք, 
քան մր ցու նա կու թյան և ընդ հա նուր գոր-
ծո նային ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ-
րաց մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան 
իրա գոր ծումն է: Այս տեղ կար ևոր է (շեշ-
տը դնե լով գի տե լի քի զար գաց ման չորս 
հե նա սյու նե րի զար գաց ման վրա) ապա-
հո վել հետ ևո ղա կան ան ցում « գի տե լի-
քա հեն տն տե սու թյան»:
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СОВРЕМЕННЫEПРОЯВЛЕНИЯКОНЦЕПТУАЛЬНЫХТРАНСФОРМАЦИЙОБ
ЩЕСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ:ЗНАНИЕИОБРАЗОВАНИЕВ

ЭТОМКОНТЕКСТЕ.
АМА ЛИЯ СА РИ БЕ КЯН 

Ру ко водст ву ясь иде о ло ги чес ки ми и кон цеп ту аль ны ми транс фор ма ци я ми, сов ре мен ный 
пе ри од об щест вен но-э ко но ми чес ко го раз ви тия по лу чил ин те рес ные про яв ле ни я. Са мой важ-
ной осо бен ност ью нас то я ще го эта па гло баль но го раз ви тия яв ля ет ся пе ре ход в сфе ру на у ко-
ем ких и вы со ко тех но ло ги чес ких от рас лей. Это ока зы ва ет ре ша ю щее вли я ние на пре об ра зо ва-
ние об щест вен но го об ра за жиз ни как на эко но ми чес ком, так и на со ци аль ном, эко ло ги чес ком 
и де мог ра фи чес ком уров нях. Здесь ре ша ю щим фак то ром ста но вит ся че ло ве чес кий ре сурс 
как но си тель и пот ре би тель зна ний. С этой точ ки зре ния зна ние яв ля ет ся клю че вым в сов ре-
мен ной эко но ми чес кой и об щест вен ной дейст ви тель нос ти Ар ме ни и. Край не ак ту аль ным ста-
но вит ся выд ви же ние та ких за дач, как не об хо ди мость пра виль но го по ни ма ния ро ли зна ни я, 
пре о до ле ние пу тей его ос во е ния и при ме не ни я, и в этом кон текс те важ ным являет ся це ле вое 
раз ви тие об ра зо ва ни я.

MODERN MANIFESTATIONS OF CONCEPTUAL TRANSFORMATIONS OF SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE ROLE OF KNOWLEDGE AND EDUCATION IN 

THAT CONTEXT
AMALYA SARIBEKYAN

Professor of the Chair of Management and Business, Faculty of Economics and Management, YSU

From the point of view of ideological and conceptual transformations, the modern period of 
social and economic development has acquired interesting manifestations. The most important 
peculiarity of the present stage of global development is the transition to the sphere of knowledge-
intensive and high tech branches. It greatly influences the transformation of the social way of 
living at economic, public, ecological as well as demographic levels. Here, the human resource as 
a knowledge bearer and consumer is the most decisive factor. From this point of view, knowledge 
becomes crucial in modern economic and social reality of Armenia. So, the promotion of such 
problems as the necessity of the adequate perception of knowledge, overcoming the ways of its 
mastering and application and, consequently, the purposive education development becomes 
extremely urgent.


