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ԳԼՈՒԽ 11 

 

ԵՐԿՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱԿՏԻ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

Ունենալով արտաքին ցնցումների նկատմամբ խոցելի փոքր ներքին շուկա և անբարենպաստ 
աշխարհագրական դիրք՝ Հայաստանի Հանրապետության համար որպես քաղաքականության հիմնական 
առաջնահերթություն կարևորվում է տնտեսական մրցունակության և արտահանման հաշվին տնտեսական աճի 
ապահովումը: 2012 թվականից Հայաստանում էական բարելավումներ են արձանագրվել ձեռնարկատիրական 
կայացած մշակույթի ձևավորման, գործարար միջավայրի բարեփոխումների հաջող իրականացման և 
գործարարության աջակցման զարգացած ենթակառուցվածքների, ՓՄՁ  զարգացման քաղաքականության դաշտի 
ապահովման առումով: Նշանակալի բարեփոխումների շարքում են ձեռնարկատիրական գործունեությունը 
կարգավորող օրենսդրության պարզեցմանն ուղղված կարգավորիչ գիլյոտին  ծրագիրը, էլեկտրոնային 
կառավարության համակարգի ընդլայնումը և կազմակերպությունների՝ մեկ պատուհանով գրանցման մեխանիզմի 
ներդրումը, նորարարության ֆինանսական աջակցման միջոցների զարգացումը, արտահանման խթանման 
կառույցի և արտահանման ապահովագրական գործակալության ստեղծումը: 

Այժմ ընթացքի մեջ են մի քանի խիստ կարևոր բարեփոխումներ: Մասնավորապես, առավել համաձայնեցված 
քաղաքականություն ապահովելու և մոնիթորինգի ու գնահատման առավել հզոր համակարգ մշակելու նպատակով 
ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է ավարտին հասցնել միջնաժամկետ ՓՄՁ ռազմավարության մշակման 
աշխատանքները: Պահանջվում են նաև սնանկության և գրավով ապահովման համակարգերի բարելավմանն 
ուղղված բարեփոխումներ՝ ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը դյուրացնելու, ՓՄՁ մասնակցության 
խթանման համար անհրաժեշտ պետական գնումների համակարգը հզորացնելու և միջազգային լավագույն 
գործելակերպերին համապատասխանեցնելու նպատակով: Առավել երկարաժամկետ մարտահրավերներ են ՓՄՁ 
վիճակագրական տվյալների հավաքագրման շրջանակի և որակի բարելավումը, հարկային վարչարարության 
պարզեցումը, նորարարության մասով տրամադրվող ներկայիս օժանդակության ընդլայնումը, արտահանման 
զարգացումը և ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից էկոլոգիապես անվնաս գործելակերպի որդեգրումը: 
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Գծապատկեր 11.1. Հայաստանի արդյունքները՝ ըստ ՓԲԱ-ի 

 

 

Հիմնական արդյունքներ 

Հայաստանի տնտեսական մրցունակության բարձրացման բանալին ՓՄՁ զարգացումն է, 

քանի որ երկիրը չունի ծովային սահմաններ և կախված է հիմնականում արտահանումից ու 

դրամական փոխանցումներից: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 

հիմնվելով կայացած ձեռնարկատիրական մշակույթի, գործարար  միջավայրի 

բարեփոխումների նախագծման և իրականացման մասով արձանագրված լուրջ արդյունքների, 

ինչպես նաև տարածաշրջանի ամենադինամիկ ՓՄՁ գործակալություններից մեկի կողմից 

համակարգվող՝ գործարար միջավայրի աջակցության զարգացած ենթակառուցվածքի վրա, 

2012 թվականից ի վեր շարունակ բարելավել է ՓՄՁ քաղաքականության դաշտը: Հայաստանի 

Հանրապետության իրավական կարգավորման դաշտի պարզեցման գործընթացի և 

կարգավորիչ ազդեցության վերլուծական շրջանակի արդյունքում շարունակվում է ՓՄՁ 

սուբյեկտների համար գործարար միջավայրի հզորացումը: Ընթացակարգերի պարզեցման, 

այդ թվում՝ ընկերության ‹‹մեկ պատուհանով›› գրանցման և էլեկտրոնային կառավարության 

ծառայությունների զգալի ընդլայնման արդյունքում կրճատվել են ՓՄՁ սուբյեկտների մուտքի 

խոչընդոտները և գործառնական ծախսերը, թեև որոշ ոլորտներում (օրինակ՝ հարկային 

վարչարարություն) դեռևս բարելավման տեղ կա: ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի (ՓՄՁ 

ԶԱԿ) գործարարության աջակցության ծրագրերը, այդ թվում՝ փոքր վարկային 

երաշխավորությունների տրամադրման ծրագիր, ընդլայնվել են դոնորների էական 

օժանդակությամբ և ՀՀ կառավարության միջոցներով: Ձեռներեցության թեմայով ուսուցմանը 
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թարմ լիցք է հաղորդում նոր ֆինանսական կրթական ծրագիրը: Ընդ որում, ՓՄՁ ԶԱԿ-ի 

միջոցով կանանց ձեռներեցության աջակցությանն ուղղված ռազմավարական նշանակություն 

ունեցող աշխատանքների արդյունքում աճել է վերապատրաստումների և ֆինանսական 

միջոցների հասանելիությունը կանանց համար: Նույն կերպ, ՓՄՁ նորարարության 

աջակցության ջանքերը բարելավվել են ֆինանսական և ենթակառուցվածքային նոր 

նախաձեռնությունների միջոցով: ‹‹Գործարար միջավայրի և ձեռներեցության ցուցանիշ››  

հետազոտությունը (ԳՄՁՑ) վկայում է, որ Հայաստանի տնտեսվարող սուբյեկտները 

Եվրոպական գործընկերության (ԵԳ) տարածաշրջանի ամենանորարար տնտեսվարողների 

շարքում են (ՎԶԵԲ, 2014թ.): Այժմ լիարժեք գործում է անշարժ գույքի էլեկտրոնային 

գրանցամատյանը, և 2014 թվականին ընդունվել է  գրավադրման նպատակներով շարժական 

գույքի գրանցումը նախատեսող օրենսդրություն:  

Վերջերս իրականացված այս ջանքերի արդյունքում Հայաստանն էականորեն բարելավել 

է իր դիրքերը 2016թ. ՓՄՁ քաղաքականության համաթվում՝ 3-րդ և 4-րդ ուղղություններով 

(ՓՄՁ-ների համար իրավակարգավորման և գործառնական միջավայր) (Գծապատկեր 11.1): 

Առևտրի տեխնիկական խոչընդոտները միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխանեցնելու ուղղությամբ տարված աշխատանքներն արտացոլվել են 7-րդ 

ուղղության ցուցանիշներում, միաժամանակ, նորաստեղծ նախաձեռնությունների մասով 

կատարողական արդյունքների բարելավում է արձանագրվել 8Բ ուղղությամբ, թեև 

համընդգրկուն ռազմավարություն դեռևս ընդունված չէ: Կարողությունների զարգացմանն 

ուղղված ջանքերը և բաց մրցույթների (տենդեր) առավել լայն կիրառումն արտացոլվել է 5Բ 

ուղղության ավելի բարձր ցուցանիշով: Մյուս կողմից, սնանկության դաշտի բարելավման 

հարցում սահմանափակ առաջընթաց է արձանագրվել. այդ իսկ պատճառով, 2-րդ ուղղության 

ցուցանիշը գրեթե անփոփոխ է մնացել: ՓՄՁ ‹‹կանաչ›› տնտեսվարումը դեռևս թույլ է, թեև 

Հայաստանը տարածաշրջանի մյուս երկրների համեմատ առավել բարենպաստ դիրքերում է: 

Հեռանկարում, հորիզոնական բարեփոխումների շարունակական շեշտադրումը հարկ 

կլինի համակցել առավել ամուր ռազմավարական շրջանակին՝ վերջին տարիներին ՀՀ 

իշխանությունների կողմից մշակված բազմաթիվ հասցեական նախաձեռնությունների 

համակարգվածությունը երաշխավորելու նպատակով: 2016թ. ՓԲԱ գնահատմամբ նշվել է, որ 

ՓՄՁ քաղաքականության դաշտը բարելավելու գործում Հայաստանի  համար 

առաջնահերթություն պետք է լինեն՝   

 ՓՄՁ զարգացման ուղղությամբ քաղաքականության հիմքում ներկայումս ընկած են ՀՀ 

էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մշակվող և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող 

տարեկան գործողությունների ծրագրերը: Մշակման փուլում է առավել 

երկարաժամկետ ռազմավարություն, որը կապահովի ՀՀ կառավարության 

բարեփոխումների և նախաձեռնությունների առավել հստակ ճանապարհային քարտեզ: 

Այն նաև հանդես կգա որպես հարթակ՝ բարելավելու գերատեսչական համակարգումը 

(և ոչ միայն այս երկու առանցքային դերակատարների միջև) և  ամրապնդելու 

պետական-մասնավոր երկխոսությունը, որտեղ վերջին տարիներին որոշ անկում է 

գրանցվել: Նոր ռազմավարությամբ հարկ է նաև բարելավել մոնիթորինգի և 

գնահատման համակարգերը, ինչը զգալի ջանքեր է պահանջում ՓՄՁ 

վիճակագրության (այդ թվում՝ վիճակագրական տվյալներ ըստ սեռի) շրջանակն ու 

որակը բարելավելու առումով: 
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 Լրացուցիչ ջանքեր կպահանջվեն արտահանման խթանման ուղղությամբ՝ խոշոր 

տնտեսական բլոկների (այդ թվում՝ ԵՄ) հետ, ինչպես նաև վերջերս Եվրասիական 

տնտեսական միությանը (ԵԱՏՄ) Հայաստանի անդամակցության արդյունքում առևտրի 

ծավալների աճով պայմանավորված հնարավորություններից օգտվելու համար: 

Դրական զարգացումներ են նախաձեռնությունների համախմբումը մեկ 

գերատեսչության (Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի) տանիքի ներքո և 

‹‹Արտահանմանն ուղղված զարգացման ռազմավարության›› հաստատումը: 

Այդուհանդերձ, հարկ է ավելին անել Հայաստանի ՓՄՁ սուբյեկտների 

միջազգայնացման աստիճանը բարելավելու համար, որն ըստ ԳՄՁՀ տվյալների (ՎԶԵԲ 

2014թ.) անհամեմատ ցածր է տարածաշրջանի միջին ցուցանիշից: (Ի լրումն ՓՄՁ ԶԱԿ-

ի ծառայությունների) գործարարության զարգացման ծառայություններ առաջարկող 

մասնավոր ընկերությունների առավել ներգրավման միջոցով բիզնես հմտությունների 

կատարելագործումը  ևս կօգնի ՓՄՁ մրցունակության ամրապնդմանը: 

‹‹Ձեռներեցություն›› առարկայի ներառումը Պետական կրթակարգում և ուսուցիչների 

պատրաստման ծրագրերում՝ որպես առանցքային կոմպետենցիա, կօգնի մարդկային 

կապիտալի զարգացման հարցում ձեռնարկատիրական շարունակական 

ուսումնառության մոտեցման կիրառմանը: Պահանջվում է կանանց ձեռներեցության 

աջակցության քաղաքականության և գործողությունների հետագա համախմբում 

(կոնսոլիդացում)՝ հիմնական շեշտը դնելով քաղաքականության 

գործընկերությունների վրա:  

 Ֆինանսավորման հասանելիությունը դեռևս մարտահրավեր է հանդիսանում ՓՄՁ 

սուբյեկտների համար, որտեղ կարևոր հիմնախնդիր է գրավի ապահովման բարձր 

պահանջները: 2012 թվականից ի վեր իրականացվող իրավական բարեփոխումները 

նպաստել են  ՓՄՁ ֆինանսավորման հասանելիության հիմքում ընկած 

իրավակարգավորման դաշտի հզորացմանը, սակայն ՓՄՁ աճին խոչընդոտող 

խնդիրները լուծելու համար կարևոր է շարժական գույքի նկատմամբ գրավառուների 

իրավունքների էլեկտրոնային գրանցամատյանի ստեղծումը և ոչ բանկային 

ֆինանսավորման խթանումը (օրինակ՝ լիզինգի առավել կայացած համակարգի 

միջոցով):  

Աղյուսակ 11.1. Մարտահրավերներ և հնարավորություններ 

Ուժեղ կողմեր 

 Զգալի առաջընթաց գործարար միջավայրի 

բարելավման ուղղությամբ (2րդ լավագույն 

տեղը ԵԳ երկրների ցանկում՝ 

Համաշխարհային բանկի ‹‹Doing Business 
2015›› զեկույցում), բարելավված 

էլեկտրոնային կառավարում և ընկերության 

գրանցում (մեկ պատուհան, էլեկտրոնային 

պորտալ): 

 Արտահանման ուղղվածությունը, ՓՄՁ 

զարգացումը քաղաքականության 

Թույլ կողմեր 

 ՓՄՁ բազմամյա  և համակողմանի 

ռազմավարության բացակայությունը, 

փոխարենը քաղաքականությունն 

ուղղորդվում է տարեկան ծրագրերով: 

 Հարկային վարչարարությունը զգալի բեռ է 

ընկերությունների համար (գործարարությամբ 

զբաղվելու ամենագլխավոր խոչընդոտը՝ ըստ 

BEEPS V-ի): 

 Մաքսային և առևտրային կարգավորումները 
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առաջնահերթություններ և լուրջ ոլորտային 

ռազմավարություններ են:  

 Լավ արձանագրված է օրենսդրության 

պարզեցումը և օրենսդրական կարգավորման 

ազդեցության վերլուծության իրականացումը:  

 ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով իրականացվող բիզնես 

և ֆինանսական աջակցության լայն ընտրանի՝ 

հասցեագրված ՓՄՁ-ներին (այդ թվում՝ 

վարկային երաշխավորություններ): 

 ՓՄՁ-ների կողմից նորարարության լավ 

արդյունքներ (BEEPS), լավ մշակված 

քաղաքականության դաշտ, այդ թվում՝ 

ֆինանսական խրախուսման միջոցներ: 

 Աջակցության միջոցառումները հիմնվում են 

ՄևԳ համակարգերի վրա. շահառուների 

ֆինանսական աջակցության 

թափանցիկություն: 

 Երկրում առկա է բարձր ձեռնարկատիրական 

ակտիվություն, բիզնես 

խորաթափանցություն: 

շարունակում են խոչընդոտ հանդիսանալ 

արտահանման համար (ՀԲ ‹‹Doing Business››, 

BEEPS): 

 Վիճակագրական տվյալների հավաքագրման 

գործառույթը թույլ է. ՓՄՁ ոչ միանշանակ 

սահմանման օգտագործումը դժվարացնում է 

համեմատելիությունը: 

 Պետական-մասնավոր քննարկումները դեռևս 

իրավիճակային բնույթ են կրում: 

 Ֆինանսավորման հասանելիության մասով 

դժվարությունների աճ. պահանջվող գրավի 

չափը զգալիորեն աճել է (2009-ի 60%-ից մինչև 

200%` 2013-ին), բանկերի կողմից 

ֆինանսավորման ծավալների նվազում՝ 

21.7%-ից 9.5%-ի, ինչը տարածաշրջանի միջին 

ցուցանիշից անհամեմատ ցածր է (BEEPS V): 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ (~17%), 

հմտությունների պոտենցիալ 

անհամապատասխանություն: 

Հնարավորություններ 

 Կայացած մարդկային կապիտալ (օրինակ՝ 

գիտության բնագավառում) 

 Արտահանման աճող ծավալներ 

(նախաճգնաժամային մակարդակից բարձր). 

կարելի է լրացուցիչ խթանել ԵԱՏՄ 

անդամակցության և ԵՄ-ի հետ ընդլայնված 

առևտրի միջոցով:  

 Կառուցվածքային տրանսֆորմացիայի մասին 

վկայող որոշ փաստեր. ՀՆԱ կազմում 

արդյունաբերության և ծառայությունների 

մասնաբաժնի աճ, զբաղվածության 

ոլորտների փոփոխություն, արագ զարգացող 

ՏՏ ոլորտ: 

 Ձեռնարկատիրության/ՓՄՁ զարգացման մի 

շարք դոնորական ծրագրեր: 

 Հայկական սփյուռքի մեծ ներուժ (6 միլիոն 

Սպառնալիքներ 

 Ներքին փոքր շուկան, աշխարհագրական  

բարդ դիրքը, ենթակառուցվածքի 

թերությունները արտահանման զարգացման 

խոչընդոտներ են: 

 Զգալի կախվածություն տարածաշրջանային 

զարգացումներից (օրինակ՝ Ռուսաստանը 

ներկայացնում է արտահանման ծավալների 

քառորդ մասը) և դրամական 

փոխանցումներից (ՀՆԱ 18-20%): 

 Արտահանման զամբյուղը դեռևս աղքատիկ է, 

արտահանման աճի ապահովման համար 

հարկ է կատարելագործել որակը (նաև՝ 

նորարարության միջոցով): 

 Կախվածություն դոնորների կողմից մաս-մաս 

իրականացվող ծրագրերից՝ առանց 

գործողությունների հեռանկարային 
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մարդ) 

 Ֆինանսավորման ոչ բանկային աղբյուրների 

սաղմնային վիճակ (օրինակ՝ 2013թ. ստեղծվել 

է  առաջին հայկական վենչուրային կապիտալ 

հիմնադրամը): 

 ՓՄՁ կապակցման ծրագրերի միջոցով 

կարելի է խթանել ՕՈւՆ համեմատաբար 

բարձր մակարդակ: 

 Մասնակցություն ԵՄ ծրագրերին (COSME, 

այդ թվում՝ Enterprise Europe Network, 

հնարավոր է նաև՝ Horizon 2020): 

ծրագրերի:  

 Մեծ ստվերային հատված (2009թ. 

զբաղվածության մոտ 52%-ը): 

 Հարկ է, որ նախաձեռնությունները ուղղված 

լինեն Երևանից դուրս՝ մարզերի 

զարգացմանը: 

 Առանցքային նշանակության որոշ 

շուկաներում  մրցակցության մակարդակը 

ցածր է: 

Ընդհանուր ակնարկ 

Տնտեսական պատկերը 

Նախքան 2008-09թթ. ճգնաժամը Հայաստանն ապրել է տնտեսական հզոր աճ՝ 2002-

2007թթ. արձանագրելով ՀՆԱ-ի 13.4% միջին տարեկան աճ՝ պայմանավորված կապիտալի 

ներհոսքով և դրամական փոխանցումներով (Աղյուսակ 11.2): Աճ է արձանագրվել 

մասնավորապես ենթակառուցվածքների ոլորտում. 2002-2012 թթ. 3.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար 

օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ (ՕՈւՆ) հեռահաղորդակցության, էներգետիկայի և 

տրանսպորտի ոլորտներում, ինչը կազմել է այդ ժամանակաշրջանում Հայաստանի ՕՈւՆ-ի 

58%-ը: Այնուամենայնիվ, 2009 թվականի խորը տնտեսական անկումից հետո 

հետճգնաժամային աճը չափավոր է եղել՝ պայմանավորված հատկապես շինարարության 

ոլորտում ներդրումային ցածր ակտիվությամբ, որի մասը ՀՆԱ կազմում նվազել է՝ 2008թ. 27%-

ից մինչև 9.3%-ի՝ 2014 թվականին: 

Հայաստանի տնտեսությունն ամուր կապված է ռուսական շուկային, որը երկրորդ 

ամենախոշոր ուղղությունն է ԵՄ-ից հետո և ներկայացնում է հայաստանյան արտահանման 

ծավալների մեկ քառորդն ու դրամական փոխանցումների մոտ 90%-ը: Ընդ որում, 

տնտեսությունը դեռևս խիստ դոլարայնացված է, ինչն ավելի է մեծացնում խոցելիությունն 

արտաքին ցնցումների նկատմամբ: Արդյունքում, երկրի վրա ուժեղ ազդեցություն է թողել 

Ռուսաստանի տնտեսական անկումը՝ հանգեցնելով տնտեսական աճի դանդաղեցման՝ մինչև 

3.5% 2014 թվականին (ՎԶԵԲ, 2015թ.): Հայաստանի ՀՆԱ 18-20%-ը կազմող դրամական 

փոխանցումների դոլարային արժեքը կիսով չափ կրճատվել է ռուբլու արժեզրկման 

հետևանքով՝ հանգեցնելով տնային տնտեսությունների ծախսերի և աճի կրճատման: 2014թ. 

դոլարի նկատմամբ 17% արժեզրկումից հետո, որը դրդեց ՀՀ կենտրոնական բանկի թեթև 

միջամտությունը դրամավարկային քաղաքականությունը պրկելու նպատակով, Հայաստանի 

Հանրապետության արժույթը 2015 թվականի ընթացքում կայունացվեց: Գնաճը 2014թ. 3%-ից 

զգալիորեն աճել է մինչև 5%-ի` 2015թ. սկզբին: Ակնկալվում է, որ տարածաշրջանային 

զարգացումների հանրագումարային ազդեցությունը կշարունակվի, և ըստ 

կանխատեսումների՝ Հայաստանի տնտեսությունը 2015 թվականին կարձանագրի իրական 
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ՀՆԱ-ի բացասական աճ՝ նախքան աստիճանական վերականգնումը 2016 թվականին (ԱՄՀ, 

2015թ): 

Թեև ճգնաժամին նախորդած տնտեսական աճը պայմանաված էր շինարարության 

ոլորտով, այդուամենայնիվ, վերջին տարիներին կարևորություն են ձեռք բերել 

գյուղատնտեսության, ծառայությունների և հանքարդյունաբերության ոլորտները: 

Գյուղատնտեսությունը շարունակում է հանդիսանալ տնտեսության ամենախոշոր ճյուղը 

(ՀՆԱ 19%), թեև արդյունաբերության մասը ՀՆԱ կազմում աստիճանաբար աճում է (10%՝ 2014-

ին, համեմատած 2008թ. 8.3% ցուցանիշի հետ): Հաշվի առնելով երկրի փոքր տարածքը և 

առևտրի աշխարհաքաղաքական սահմանափակումները՝ ՀՀ կառավարության համար 

առաջնահերթություն է դարձել արտահանման ծավալների ավելացումը և դրա կազմի 

դիվերսիֆիկացումը: 2010-2014 թվականների ընթացքում ապրանքների արտահանման 

ծավալների տարեկան աճի տեմպը կազմել է 11%` գերազանցելով նախաճգնաժամային 

մակարդակը՝ 2014 թվականին հասնելով 1.4 միլիարդ եվրոյի: Բայցևայնպես, ընթացիկ 

բյուջետային մնացորդը դեռ բացասական է (ՀՆԱ 8%` 2013-ին): Համաշխարհային 

տնտեսական ճգնաժամի առաջացրած կտրուկ անկումից հետո ՕՈւՆ զուտ ներհոսքը 

շարունակում է նվազել՝ սահմանափակելով տնտեսական աճի հնարավորությունները: Զուտ 

ՕՈւն ներհոսքը 2013թ. կազմել է 240 միլիոն ԱՄՆ դոլար (անհամեմատ ցածր 2008 թվականի 

935 միլիոն ԱՄՆ դոլար ցուցանիշից): Հայաստանի արտաքին հաշվեկշիռը կարող է շահել 

ԵԱՏՄ անդամակցությունից՝ պոտենցիալ առումով բերելով պարենամթերքի արտահանման 

ծավալների աճի և էներգիայի արժեքի  նվազման, թեև բաց լինելու հանգամանքը կմեծացնի 

ճնշումները տնտեսական մրցունակության վրա: 

Հայաստանի գործազրկության մակարդակը վերջին տարիներին սկսել է նվազել, 

բայցևայնպես, այն դեռևս բարձր է (մոտավոր հաշվարկներով՝ 17% 2013-2014թթ.) (‹‹Ի-ՎԻ 

Քոնսալթինգ›, 2014թ.): Կան որոշ փաստեր, որոնք վկայում են տնտեսության առանցքային 

ճյուղերում առկա և պահանջվող հմտությունների անհամապատասխանության  և 2008-2009 

թվականների ճգնաժամից հետո ինտենսիվացած բացասական միգրացիոն հոսքերի մասին: 

Նույն կերպ, խոշոր ստվերային տնտեսությունը, որը 2009 թվականին ապահովել է ընդհանուր 

համախառն հավելյալ արժեքի 11.2%-ը և զբաղվածության 52.1%-ը (Համաշխարհային բանկ, 

2013թ.) սպառնում է հարկաբյուջետային մուտքերին և տնտեսական մրցունակությանը: 

Աղյուսակ 11.2. Հայաստան. 2010-2014թթ. հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ   

Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

2010 2011 2012 2013 20140 20150 

ՀՆԱ աճ Տոկոս, 

տարեցտարի 

2.2 4.7 7.1 3.5 3.4 -1.0 

Գնաճ Տոկոս, միջին 7.3 7.7 2.5 5.8 3.1 6.4 

Պետական բյուջե ՀՆԱ տոկոս -5.0 -2.9 -1.6 -1.7 -2.1 -4.5 

Ընթացիկ հաշվեկշիռ ՀՆԱ տոկոս -14.2 -11.1 -11.1 -8.0 -7.9 n.a 

Ապրանքների և 

ծառայությունների 

արտահանում 

ՀՆԱ տոկոս 20.8 23.8 24.6 27.0 31.3 n.a 

Ապրանքների և 

ծառայությունների 

ներմուծում 

ՀՆԱ տոկոս 45.3 47.4 49.3 48.0 51.2 n.a 

Զուտ ՕՈւՆ ՀՆԱ տոկոս 5.6 4.3 4.7 4.9 n.a n.a 
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Արտաքին պարտք ՀՆԱ տոկոս 66.4 71.5 74.9 81.5 n.a n.a 

Համախառն 

պահուստներ 

ՀՆԱ տոկոս 20.1 19.1 18.1 21.6 n.a n.a 

Մասնավոր հատվածի 

վարկավորում 

ՀՆԱ տոկոս 28.4 35.3 42.5 44.9 n.a n.a 

Գործազրկություն0 Տոկոսը 

ընդհանուր 

ակտիվ 

բնակչության 

նկատմամբ 

19.0 19.0 19.0 18.5 18.0 17.9 

Անվանական ՀՆԱ Միլիարդ ԱՄՆ 

դոլար 

9.3 10.1 10.0 10.4 10.3 9.3 

Ծանոթագրություն. 1 ՀՆԱ-ի 2014 թվականի ցուցանիշները ՀՆԱ աճի և անվանական ՀՆԱ-ի մասով ԱՄՀ-ի կանխատեսումներ են. 
2ԱՄՀ-ի կանխատեսումներ, 3ԱՄՀ-ի կանխատեսումները 2012-2014թթ. համար 

Աղբյուրը՝ ՎԶԵԲ (2014թ.), Անցումային զեկույց 2014; ԱՄՀ (2015), Համաշխարհային տնտեսական պատկեր, Համաշխարհային 

բանկ (2015), Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշներ 2015: 

Գործարար միջավայրի միտումները 

Հայաստանը նշանակալի առաջընթաց է արձանագրել գործարար միջավայրի 

զարգացման հարցում, և ըստ Համաշխարհային բանկի ‹‹Doing Business›› զեկույցի՝ այժմ 

աշխարհում 45-րդ տեղն է զբաղեցնում (երկրորդ լավագույն ցուցանիշը բոլոր ԵԳ երկրների 

շարքում, Համաշխարհային բանկ, 2014թ.), գործ սկսելու ցուցանիշով զբաղեցնում է 4-րդ, իսկ 

սեփականության գրանցման ցուցանիշով՝ 7-րդ տեղը (Համաշխարհային բանկ, 2014թ.): 

‹‹Մրցունակության համաշխարհային զեկույց 2014-2015թթ.››-ի ցուցիչով Հայաստանը 85-րդ 

տեղն է զբաղեցնում աշխարհի 144 երկրների շարքում (բարելավելով դիրքերը՝ 2011-12 

թվականների 92-րդ տեղի համեմատ, Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2014թ.), 

բայցևայնպես, Հայաստանի տնտեսական մրցունակությանը խոչընդոտում են ֆինանսական 

հատվածի համեմատաբար չափավոր զարգացումը, սոցիալական ծառայությունների 

համեմատաբար վատ վիճակը և նորարարության ցածր մակարդակը: 

2012թ. ՓԲԱ գնահատումից հետո ՀՀ կառավարությունը ձեռնարկել է գործարար 

միջավայրի բարելավմանն ուղղված մի շարք բարեփոխումներ, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 

կառավարման ծառայությունների ընդլայնում, լիցենզավորման գործընթացի պարզեցում, 

ընկերության գրանցման գործընթացի դյուրացում՝ ընթացակարգերի թվաքանակի կրճատման 

և ‹‹մեկ պատուհանի›› ստեղծման միջոցով: Նոր օրենքով էականորեն պարզեցվել է նաև 

տեսչական ստուգումների գործընթացը՝ թափանցիկությունը բարձրացնելու և ռիսկերի վրա 

հիմնված մոտեցում որդեգրելու նպատակով: Ընթացիկ բարեփոխումների կենտրոնում 

ֆինանսական միջոցների հասանելիության բարելավումն է՝ իրավակարգավորման դաշտում 

առկա խոչընդոտների շտկման և սնանկության ու գրավի ապահովման միջոցների 

օգտագործման իրավական մեխանիզմների բարելավման միջոցով:  

Տնտեսվարող սուբյեկտների վարչական բեռը թեթևացնելու նպատակով հարկային 

վարչարարության դաշտում Հայաստանը ներդրել է ռիսկերի վրա հիմնված հսկողության 

համակարգ: Ըստ BEEPS հարցումների՝ դրա արտացոլումն է 2009-2013 թվականներին 

հարկային տեսուչների կողմից իրականացվող ստուգումների հաճախականության նվազումը 

(տարեկան 1.3 ստուգում՝ 2.1-ի փոխարեն) (ՎԶԵԲ, 2014թ.): Այնուամենայնիվ, հայկական 

ձեռնարկությունների 23.6%-ը նշում է, որ հարկային վարչարարությունը Հայաստանում 
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գործարարությամբ զբաղվելու երեք հիմնական խոչընդոտներից մեկն է (մյուս երկուսն են՝ 

բարձր հարկային դրույքաչափեր և քաղաքական անկայունություն): 2013 թվականին 

ընկերությունների մոտ երեք քառորդի մոտ այցով կամ տեսչական ստուգմամբ եղել են 

հարկային տեսուչներ. այս ցուցանիշը գրեթե 18 տոկոսով բարձր է Արևելյան Եվրոպայի և 

Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի միջին ցուցանիշից: Մաքսային և առևտրի 

կարգավորումները ևս ‹‹դժվարակիր›› են. մաքսազերծման առումով՝ արտահանումը տևում է 

8.6 օր (գրեթե երկու անգամ գերազանցում է միջին տարածաշրջանային ցուցանիշը), իսկ 

արտահանումը՝ 17.6 օր (գրեթե երեք անգամ գերազանցում է միջին տարածաշրջանային 

ցուցանիշը) (ՎԶԵԲ, 2014թ.): Հաշվի առնելով Հայաստանի փակ աշխարհագրական դիրքը և 

փոքր ներքին շուկան՝ առևտրի անարդյունավետ կարգավորումները զգալի խոչընդոտ են 

տնտեսական աճի համար: Նոր Մաքսային օրենսգիրքն ուժի մեջ է դրվել 2014 թվականի 

մայիսին՝ գործող ընթացակարգերը պարզեցնելու նպատակով, և այս խոչընդոտների լուծման 

նպատակով ընթացքի մեջ է ‹‹մեկ մաքսային  պատուհանի›› մշակման աշխատանքները: Նույն 

կերպ, տնտեսության կարևոր ճյուղերում (այդ թվում՝ հեռահաղորդակցություն և 

ենթակառուցվածքներ, ինչպես նաև ներմուծման որոշ ուղղություններ) մրցակցության ցածր 

մակարդակի և կենտրոնացվածության բարձր մակարդակի առկայությունը սահմանափակում 

է մրցակցությունը և ՓՄՁ զարգացումը: 

‹‹Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման 

ռազմավարական  ծրագիրը›› շեշտադրում է արտահանմամբ պայմանավորված տնտեսական 

աճը, որի հիմքում են գյուղատնտեսության, ՏՏ, զբոսաշրջության և արտադրության ոլորտները: 

Առաջնահերթ գերակայությունների շարքում են տնտեսական մրցունակությանը և մասնավոր 

հատվածի զարգացմանն ուղղված բարեփոխումները (մասնավորապես, վարչարարական 

խոչընդոտների նվազեցում և հարկային վարչարարության պարզեցում): Չնայած Ասոցացման 

համաձայնագրի (ԱՀ), այդ թվում՝ Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի 

շուրջ Եվրոպական Միության (ԵՄ) հետ մի քանի տարի վարած բանակցություններին՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունը, փոխարենը, 2013 թվականին որոշում կայացրեց միանալ 

ԵԱՏՄ-ին: ԵԱՏՄ անդամակցությունն ուժի մեջ մտավ 2015 թվականի հունվարի 2-ին, և ըստ 

ամենայնի էական ազդեցություն կունենա գործարար միջավայրի զարգացման, ինչպես նաև 

առևտրային քաղաքականությունների վրա: Քննարկումներ են սկսվել ԵՄ-ի հետ նոր 

Շրջանակային համաձայնագրի վերաբերյալ, որը, համենայն դեպս, կարող է օգնել 

իրավակարգավորման նորմերը ԵՄ-ում ընդունված չափորոշիչներին 

համապատասխանեցմանը:   

ՓՄՁ սուբյեկտները Հայաստանում 

Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում է ՓՄՁ սուբյեկտի մեկ միասնական 

սահմանում, որը թարմացվել է 2011 թվականին՝ աշխատողների թվաքանակի չափանիշը ԵՄ 

սահմանմանը համապատասխանեցնելու համար: Սահմանման մեջ կիրառվում են 

հաշվեկշռի, աշխատողների թվաքանակի և շրջանառության ծավալների չափանիշները 

(Աղյուսակ 11.3): 
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Աղյուսակ 11.3. Գերփոքր, փոքր և միջին ձեռնարկությունների՝ Հայաստանում կիրառվող 

սահմանումը  

 Աշխատողների 

թվաքանակ 

Տարեկան 

շրջանառություն 

Հաշվեկշիռ 

Գերփոքր <10 աշխատող ≤ 100մ. ՀՀ դրամ 

(187 000 եվրո) 

≤100մ. ՀՀ դրամ  

(187 000 եվրո) 

Փոքր <50 աշխատող ≤ 500մ. ՀՀ դրամ 

(936 000 եվրո) 

≤ 500մ. ՀՀ դրամ 

 (936 000 եվրո) 

Միջին <250 աշխատող ≤1 500մ. ՀՀ դրամ 

(2 808 000 եվրո) 

≤ 1 000մ. ՀՀ դրամ 

(1 187 000 եվրո) 
Ծանոթություն. Կիրառվել է 2015թ. հունիսի փոխանակման կուրսը:  

Աղբյուրը՝ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին ՀՀ օրենքի փոփոխություններ և 

լրացումներ (2011թ.): 

 

2012 թվականի դրությամբ (վերջին տարին, որի մասով առկա են հաշվարկներ)՝ ՓՄՁ 

սուբյեկտները կազմում են բոլոր գրանցված և գործող կազմակերպությունների 98%-ը 

(Գծապատկեր 11.2): ՓՄՁ սուբյեկտների ընդհանուր թիվը կազմել է 75 400: 2010-2012թթ. 

ընթացքում ՓՄՁ սուբյեկտների թիվն աճել է մոտ 25%-ով: 2002 թվականից ի վեր ՓՄՁ 

սուբյեկտների մասը ՀՆԱ կազմում կրկնապատկվել է և ներկայումս կազմում է 27%: ՓՄՁ 

հավելյալ արժեքի մասով հաշվարկներ չկան: ՓՄՁ սուբյեկտների կազմում առաջին տեղում են 

գերփոքր ձեռնարկությունները՝ կազմելով գրանցված բոլոր ձեռնարկությունների 92%-ը: 

Երկրորդ տեղում են փոքր ընկերությունները (մոտ 5%): ՓՄՁ սուբյեկտների գրեթե 60%-ը 

զբաղվում են մանրածախ և մեծածախ առևտրով, նրանց ընդամենը 8%-ն է զբաղված 

արտադրության (որոնց 40%-ը՝ պարենամթերքի ոլորտում) և 5%-ը՝ տրանսպորտի 

ոլորտներում: Բոլոր ՓՄՁ սուբյեկտների ավելի քան կեսը (53%) գործունեություն են 

իրականացնում մայրաքաղաք Երևանում (որտեղ ՓՄՁ խտությունը 1000 բնակչի հաշվով 38 է): 

Մնացած մասը սփռված են մարզերում (որտեղ ՓՄՁ խտությունը շատ ավելի ցածր է՝ 18 

ընկերություն 1000 բնակչի հաշվով): 

2012 թվականին ՓՄՁ սուբյեկտները զբաղվածություն են ապահովել մոտ 290 000 մարդու 

համար (կազմելով ընդհանուր զբաղվածության 24.7%-ը): 2010 թվականից արձանագրվել  12% 

աճ՝ ի հակադրություն Հայաստանում արձանագրված զբաղվածության մակարդակի աննշան 

անկմանը:  ՓՄՁ սուբյեկտների կազմում ամենաշատ աշխատատեղերը ապահովում են 

գերփոքր ձեռնարկությունները, իսկ ՓՄՁ աշխատատեղերի 40%-ը տեղակայված են 

մարզերում: Աշխատատեղերի ապահովման հարցում ՓՄՁ սուբյեկտներն էական դեր են 

կատարում, հատկապես այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ շինարարությունը (որն 

ապահովում է աշխատեղերի 86%-ը), հյուրանոցային և հանրային սննդի (88%), ժամանցային 

(80%), առևտրի (66%) և արտադրության (64%) ոլորտները: Առևտրի և արտադրության 

ոլորտներում ՓՄՁ սուբյեկտներն ապահովում են ընդհանուր զբաղվածության՝ 

համապատասխանաբար 29%-ը և 13%-ը: 
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Գծապատկեր11.2. Գործարարության ժողովրդագրական ցուցանիշներ. Հայաստան, 2012թ. 

 

Ծանոթություն. Տվյալները վերաբերում են ինչպես փոքր ձեռնարկություններին, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերին. 

ցուցանիշներն առկա են մինչև 2012 թվականը: 

Աղբյուրը՝ ՓՄՁ ԶԱԿ 

ՓԲԱ գնահատման արդյունքներ 

Այս բաժնում բերված են ԵԳ երկրների 2016թ. ՓԲԱ գնահատման հիմնական 

արդյունքները Հայաստանի մասով: Նաև ընդգծված են նախորդ՝ 2012թ. գնահատումից հետո 

տեղ գտած փոփոխությունները (ՏՀԶԿ, 2012թ.): Գնահատված քաղաքականության 

ուղղությունները խմբավորված են ըստ հինգ հիմնական թեմատիկ ուղղությունների, որոնք 

բերված են ստորև:  

Ինստիտուցիոնալ, օրենսդրական և գործառնական միջավայր (3-րդ, 4-րդ և 2-րդ 
ուղղություններ) 

Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ակտիվ մոտեցում կիրառել ՓՄՁ 

քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող 

աջակցության միջոցառումների լայն շրջանակի միջոցով: 2012 թվականին մեկնարկել է 

կարգավորիչ գիլյոտին ծրագրի նոր փուլը, իսկ կարգավորիչ ազդեցության գնահատումը 

դեռևս իրականացվում է ՓՄՁ ասպեկտների հաշվի առնմամբ: Էական բարեփոխումներ են 

կատարվել գործառնական միջավայրում՝ ընկերությունների գրանցման գործընթացների 

պարզեցմամբ և էլեկտրոնային կառավարման ծառայությունների ընդլայնմամբ: Մյուս կողմից, 

միջազգային լավագույն գործելակերպերի համեմատ՝ սնանկության դաշտը դեռևս ունի 

թերություններ:  

91.6% 

9.8% 12.3% 

5.2% 

6.9% 
9.4% 

1.2% 

8.0% 
5.1% 

2.0% 

75.2% 73.2% 

Թվաքանակ Աշխատողներ ՀՆԱ 

Գերփոքր Փոքր Միջին Խոշոր 
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Ինստիտուցիոնալ շրջանակ 

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը իրականացնում է ՓՄՁ 

քաղաքականության մշակումը՝ ‹‹Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական 

աջակցության մասին›› ՀՀ օրենքին և ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության ու 

ռազմավարության հիմնադրույթներին համապատասխան, որոնք հաստատվել են 2000 

թվականին: Օրենքը սահմանում է օժանդակության տարբեր ձևեր, այդ թվում՝ նպաստավոր 

օրենսդրական դաշտ, ֆինանսական օժանդակություն, ենթակառուցվածքներ, 

տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում, օժանդակություն արտահանմանը, 

աջակցության տրամադրում նորարարության զարգացման նպատակներով, նպաստավոր 

հարկային քաղաքականություն,  մարդկային ռեսուրսների զարգացում, աջակցություն 

մասնակցությանը պետական գնումներին, հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրական 

համակարգերի և ընթացակարգերի պարզեցում: Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

զարգացման աջակցության ամենամյա պետական ծրագրերին զուգահեռ՝ կանոնավոր 

պատրաստվում է եռամյա միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր, որտեղ մանրամասն թվարկվում 

են միջոցառումները և դրանց իրականացման ժամկետները: 2014 թվականին պետական 

բյուջեի ֆինանսավորումը տարեկան ծրագրի համար կազմել է մոտ 330 000 եվրո:  

ՓՄՁ ԶԱԿ-ը ՓՄՁ զարգացման տարեկան ծրագրերն իրականացնող անկախ կառույց է: 

Կառույցի կառավարման խորհրդի նախագահությունը հանձնարարված է ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությանը, իսկ խորհրդի կազմում ներկայացված են մյուս նախարարությունները և 

մասնավոր հատվածը: Գործողությունների համաձայնեցվածությունն ապահովելու 

նպատակով պարբերաբար խորհրդակցություններ են անցկացվում շահագրգիռ մյուս կողմերի 

(նախարարություններ, ՀԿ-ներ և այլն) հետ: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը տրամադրում է հասցեական 

աջակցություն, այդ թվում վարկային երաշխավորությունների մեխանիզմ, որը ստեղծվել է  

2005 թվականին որպես 3.6 միլիոն եվրո արժողությամբ շրջանառու ֆոնդ:  

Չկա գործող համընդհանուր միջնաժամկետ ՓՄՁ ռազմավարություն: ՓՄՁ զարգացմանը 

անդրադարձ է արվել Հայաստանի տնտեսական զարգացման գլխավոր փաստաթղթում՝ 

‹‹Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական  

ծրագրում››, որը որպես թիրախ նախատեսում է մինչև 2025 թվականը ՓՄՁ մասը ՀՆԱ-ի 

կազմում հասցնել 60%: Նոր փաստաթղթի բացակայության պայմաններում պաշտոնապես 

իրականացման մեջ է 2000 թվականի ‹‹ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության և 

ռազմավարության հիմնադրույթներ›› փաստաթուղթը: 2014 թվականի դեկտեմբերին 

դոնորների օժանդակությամբ պատրաստվել է Եվրոպայի Փոքր Բիզնեսի Ակտի տաս 

սկզբունքների շուրջ կառուցված ռազմավարության նախագիծ. 2015թ. հունիսին այն 

քննարկվել է կառավարության հիմնական շահեկիցների հետ: ՀՀ կառավարությունը 

նախատեսում է ռազմավարության վերջնական տարբերակը հաստատել 2015թ. վերջին 

եռամսյակում: Սա կլինի դրական զարգացում, քանի որ կօգնի ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությանը և ՓՄՁ ԶԱԿ-ին առավել երկարաժամկետ կտրվածքով սահմանել և ըստ 

առանջահերթության որոշել անհրաժեշտ միջամտությունները  ու բարելավել մոնիթորինգն ու 

գնահատումը՝ միաժամանակ բարելավելով այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համակարգման 

գործընթացը (այդ թվում՝ ՓՄՁ սուբյեկտների հետ): 
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Հայաստանի Հանրապետությունում հավաքագրվում է տնտեսվարող սուբյեկտների 

վերաբերյալ թե′ կառուցվածքային և թե′ ժողովրդագրական վիճակագրական տվյալներ, այդ 

թվում՝ ծննդյան, մահվան և տարիքային խմբերի ցուցանիշներ՝ ըստ մեծության և ոլորտների: 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից հրապարակվում է տարեկան հաշվետվություն, որը վերլուծում է ՓՄՁ 

հատվածի զարգացման հիմնական միտումները: Այդուամենայնիվ, չնայած 2011 թվականին 

ներդրված նոր ՓՄՁ սահմանմանը, որը համահունչ է ԵՄ զբաղվածության չափանիշին 

(Աղյուսակ 11.3)` ազգային վիճակագրության հավաքագրման նպատակներով շարունակվում է 

կիրառվել հին ՓՄՁ սահմանումը: Դա ստեղծում է առկա տվյալների և քաղաքականության 

մշակման համար պահանջվող տվյալների անհամապատասխանություն: Բացի այդ, որոշ 

վիճակագրական տվյալներ սահմանափակ են (օրինակ՝ ՓՄՁ արտահանման մասով), իսկ 

օգտագործվող մեթոդաբանությունները կարելի է բարելավել: Իրապես, ՓՄՁ ԶԱԿ-ի 

պատրաստած հիմնական տվյալների հիմքում գլխավորապես ընկած է այլ պետական 

գերատեսչությունների (օրինակ՝ սոցիալական ապահովության և հարկային մարմիններ)  

տրամադրած սահմանափակ տեղեկատվության երկրորդային վերլուծությունը: Վերջիվերջո, 

ստվերային տնտեսության վերաբերյալ տվյալներն ու տեղեկատվությունը սահմանափակ են 

(չնայած էական փաստերին, որոնք հուշում են, որ այն զգալի չափերի է հասնում): Այս ոլորտի 

մասին ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար և որպես բիզնեսի ֆորմալ ձևակերպման 

խրախուսման հասցեական քաղաքականության մշակման առաջին քայլ՝ ՀՀ 

կառավարությունը կարող է մշակել հետազոտությունների և այլ գործիքներ:  

Օրենսդրության պարզեցում և իրավակարգավորման ազդեցության վերլուծություն  

2008 թվականից սկսած ՀՀ կառավարությունը մշակել և իրականացնել է ‹‹Գործարար 

միջավայրի բարելավման տարեկան միջոցառումների ծրագրեր››` սահմանելով առաջիկա 

ժամանակաշրջանում մշակման, փոփոխության, բարեփոխման կամ  չեղարկման ենթակա 

օրենքներն ու օրենսդրական ուղղությունները: Գործարարությանն առնչվող ժամանակավրեպ 

օրենսդրությունը բացառելու և իրավակարգավորումը դյուրացնելու նպատակով 2012 

թվականին միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական օժանդակությամբ ու 

տեխնիկական աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը մեկնարկեց 

խոշորամասշտաբ ‹‹գիլյոտին›› ծրագիրը: Այս գործընթացի շրջանակներում նախատեսվում է 

30 ոլորտներում 300 իրավական նորմերի և կանոնակարգերի վերանայում՝ 17 

նախարարությունների և 10 կարգավորող մարմինների ներգրավմամբ: Որպես որոշում 

կայացնող մարմին ստեղծվել է Բարեփոխումների խորհուրդ, որի անդամներն են ՀՀ 

վարչապետը, ՀՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդականը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարը, ՀՀ 

ֆինանսների նախարարը և ՀՀ արդարադատության նախարարը: ‹‹Կարգավորիչ գիլյոտին›› 

ծրագիրն իրականացնելու համար ստեղծվել է հատուկ կառույց (Օրենսդրական 

կարգավորման ազգային կենտրոն): 2015 թվականի ապրիլի դրությամբ արդեն վերանայվել 

էին տնտեսության 20 ճյուղեր, 5-ն ընթացքի մեջ էին, իսկ մյուս 5-ը նախատեսվում էր 

վերանայել մինչև 2015թ. կեսերը: Օրենսդրության փաստացի չեղարկման համար անհրաժեշտ 

է ՀՀ կառավարության և Ազգային Ժողովի վերջնական որոշումը: 

Իրավակարգավորման ազդեցության վերլուծության (ԻԱՎ) վերաբերյալ օրենսդրությունն 

ընդունվել է 2008 թվականին և կիրարկվել է 2011 թվականից: ԻԱՎ-ը բաղկացած է 

օրենսդրության նախագծերի՝ գործարարության վրա հնարավոր ազդեցության 

վերլուծությունից, որն իրականացվում է ծախս-օգուտ վերլուծության մեթոդով, և ներառում է 
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նաև ՓՄՁ սուբյեկտների վրա ազդեցության վերլուծություն: Անց են կացվում նաև լսումներ 

շահագրգիռ կողմերի հետ, այդ թվում՝ տնտեսության տվյալ ճյուղի և ՓՄՁ սուբյեկտների 

ներկայացուցիչների հետ: 

Այս նախաձեռնությունները շոշափելի ազդեցություն են ունեցել ՓՄՁ սուբյեկտների 

վարչական բեռի թեթևացման առումով, այդուհանդերձ, տնտեսվարող սուբյեկտները 

շարունակում են որպես խոչընդոտ նշել խիստ կարգավորումը, մասնավորապես, հարկային 

վարչարարությունը: 2015 թվականին ՏՀԶԿ-ի կողմից, սույն ՓԲԱ գնահատման 

շրջանակներում, Հայաստանի 150 ՓՄՁ սուբյեկտների շրջանում անցկացված հարցման 

արդյունքներով՝ ՓՄՁ սուբյեկտների ավելի քան 50%-ը գտնում են, որ ‹‹խրթին վարչական 

ընթացակարգերը›› խնդիր են գործարարությամբ զբաղվելու համար: 

Պետական-մասնավոր հատվածների երկխոսություն 

Հայաստանում առկա է պետական-մասնավոր երկխոսության ծանրակշիռ օրենսդրական 

դաշտ և երկխոսության մի քանի ակտիվ հարթակներ, թեև դրանց արդյունավետությունը 

կարելի է է′լ ավելի բարելավել: Գործարարության աջակցման խորհուրդը՝ ՀՀ վարչապետի 

նախագահությամբ, ստեղծվել է 2000 թվականին, որպես պետական-մասնավոր երկխոսության 

գլխավոր հարթակ: Բայցևայնպես, թեև պահանջվում է նիստերի ամենամսյա կազմակերպում, 

գործնականում նկատվում է առավել անկանոն գործելակերպ, իսկ մասնավոր հատվածի 

կարիծիքն, ըստ ամենայնի, սահմանափակ ազդեցություն ունի:  

Նույն կերպ, 2011 թվականին ՀՀ վարչապետի կողմից ստեղծվել է Փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների զարգացման խորհուրդը՝ ՓՄՁ ոլորտին առնչվող կոնկրետ հարցերի 

վերհանման ու քննարկման գործում պետական-մասնավոր արդյունավետ երկխոսություն 

ձևավորելու և շոշափելի արդյունքներ ապահովելու նպատակով: Թեև ենթադրվում է, որ 

նիստերը պետք է անցկացնվեն եռամսյակը մեկը, սակայն ըստ ամենայնի՝ փաստացի 

հաճախականությունն ավելի փոքր է և ինչ որ առումով՝ անկանոն: ‹‹Արտահանմանն ուղղված 

արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարության›› շրջանակում ևս որպես 

պետական-մասնավոր երկխոսության հարթակ ստեղծվել են Արդյունաբերական խորհուրդը և 

ոլորտային ռազմավարության խորհուրդները: 

Պետական-մասնավոր երկխոսության կարևոր բաղադրիչ է իրավական ակտերի 

նախագծերի քննարկման նպատակով հանրային լսումների անցկացումը, որը ներկայումս 

իրականացվում է գլխավորապես էլեկտրոնային եղանակներով: Կրկին, թեև ֆորմալ բոլոր 

բաղադրիչներն առկա են, սակայն դրանց իրավակիրարկումը և ներգործությունը կարելի է 

էականորեն բարելավել: Օրինակ, ՀՀ կառավարությունը, պարտադիր չէ, որ իրավական ակտի 

վերջնական փոփոխություններում հաշվի առնի նրանց դիտողություններն ու 

առաջարկությունները: 

Ընդհանուր առմամբ, ՓՄՁ սուբյեկտների ներկայացվածությունն ու մասնակցությունը 

հիմնականում սահմանափակվում է փոքրաթիվ խորհուրդներում և մարմիններում ֆորմալ 

ներառվածությամբ: Երկխոսության հարթակների և ՓՄՁ սուբյեկտների ներգրավվածության 

արդյունավետությունը հիմնականում պայմանավորված է ներառական և դինամիկ ոլորտային 

միությունների առկայությամբ: Ներկայումս միայն մի քանի ոլորտներում (ՏՏ, 

դեղագործություն) են առկա այդպիսի արդյունավետ կազմակերպություններ: 
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Փոխազդեցությունը պետական կառավարման մարմինների ծառայությունների հետ 
(էլեկտրոնային կառավարում) 

2012 թվականից ի վեր նշանակալի առաջընթաց է արձանագրվել էլեկտրոնային 

ծառայությունների զարգացման ուղղությամբ: Էլեկտրոնային ծառայությունների 

օգտագործման մակարդակը բարձրանելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը հաստատել է 

‹‹Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման›› (2010-

2020թթ.) հայեցակարգը, որը հանգեցրել է պետական կառավարման մարմինների կողմից մի 

շարք օնլայն ծառայությունների ձևավորման: Գործող էլեկտրոնային ծառայությունների 

շարքում են հարկի վերադարձի դիմումների և սոցիալական ապահովության վճարների օնլայն 

ձևակերպումը, կրթաթոշակի, գնումների էլեկտրոնային համակարգերը, էլեկտրոնային 

կադաստրը, էլեկտրոնային գրանցումը, մտավոր սեփականության իրավունքի հայտերի 

ձևակերպումը, էլեկտրոնային վիզան և էլեկտրոնային վճարումները: Բացի այդ, այժմ արդեն 

լիարժեք գործում է կադաստրի էլեկտրոնային տարբերակը: Էլեկտրոնային կառավարման 

ծառայությունների վեբ կայքերի հղումները մեկտեղված են երկլեզու օնլայն հարթակում 

(www.egov.am):  

Գործածության մեջ է դրվել էլեկտրոնային ստորագրությունը, որը 2005թ. օրենսդրության 

ընդունումից հետո ինտեգրվել է մի շարք այլ էլեկտրոնային կառավարման 

ծառայություններում: 2009 թվականին մի շարք պետական գերատեսչություններ և պետական 

հաստատություններ ներդրել են աշխատանքային պրոցեսի կառավարման հատուկ 

համակարգ, որն ապահովում է էլեկտրոնային փաստաթղթերի կենտրոնացված պահպանում: 

Սա նպաստել է պետական գերատեսչությունների միջև առավել արդյունավետ 

հաղորդակցության ապահովմանը: Այդուհանդերձ, տարբեր պետական գերատեսչությունների 

միջև տվյալների փոխանակման լիարժեք ինտեգրված ու միասնական հարթակ դեռևս 

գոյություն չունի: 

Ձեռնարկությունների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների օնլայն 

հաշվետվողականությունը պարզեցնելու նպատակով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը և 

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը մշակել են ICT Stat-ը, որը ՏՀՏ 

ընկերությունների օնլայն տվյալների շտեմարան է:  Այն ծառայում է որպես փորձնական 

հարթակ տնտեսության մյուս ճյուղերի համար, թեև այն մասշտաբայնացնելու ուղղությամբ 

առաջընթաց դեռևս չի արձանագրվել: 

Չնայած այս առաջընթացին՝ Հայաստանում դեռևս հիմնախնդիր է ՓՄՁ սուբյեկտների 

կողմից այս էլեկտրոնային գործիքների մասին սահմանափակ իրազեկվածությունը և 

կիրառումը: 2015 թվականին ՏՀԶԿ կողմից Հայաստանի կազմակերպությունների շրջանում 

անցկացված հարցման արդյունքներով՝ հարցմանը մասնակցած ՓՄՁ սուբյեկտների 

մոտավորապես կեսը որևէ նպատակով չեն օգտվում պետական կառավարման մարմինների 

ինտերնետային կայքէջերից: 

Ընկերությունների հիմնում 

Հայաստանը զգալի բարելավումներ է արձանագրել ընկերությունների հիմնման 

գործընթացի ծախսերի և արդյունավետության մասով: Այսօր, Համաշխարհային բանկի ‹‹Doing 
Business›› զեկույցի համաձայն, ‹‹գործ սկսելու›› առումով Հայաստանը 4-րդ տեղում է 
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(Համաշխարհային բանկ, 2014թ.): Բիզնեսի՝ ‹‹մեկ պատուհանով›› գրանցման համակարգը 

ստեղծվել է 2012 թվականին՝ մեկ վայրում համախմբելով ընկերության ֆիրմային անվանման 

գրանցումը, կազմակերպության գրանցումը և հարկային հաշվառումը: Ըստ այդմ, 

կազմակերպության պետական գրանցման վկայագրի տրամադրման համար պահանջվող 

օրերի թիվը 2012թ. հինգ օրերի համեմատ նվազել է մինչև երկու օր: Բարեփոխումների 

արդյունքում ընկերություններն ազատվել են ծանուցման բեռից՝ իրավաբանական անձանց 

գրանցման ռեգիստրի և ձեռնարկությունների հետ առնչվող պետական կառավարման 

մարմինների միջև հաղորդակցությունն ընդլայնելու միջոցով: Գրանցման (հաշվառման) 

ընդհանուր գործընթացը ներկայումս պահանջում է երեք օր և երկու վարչարարական քայլ 

(համեմատած 2012թ.՝ երեք օր և ութ քայլ ցուցանիշների հետ): Բոլոր ընթացակարգերը 

հնարավոր է կատարել օնլայն ռեժիմով: 

Այնուամենայնիվ, իրականացված բարեփոխումների հիմնական շահառուները 

մայրաքաղաքն ու մի քանի քաղաքային շրջաններն են: Հայաստանի մարզերում 

կազմակերպություն գրանցելու համար դեռևս խոչընդոտներ են հանդիսանում ‹‹մեկ 

պատուհանի›› բացակայությունը և ինտերնետի սահմանափակ հասանելիությունն ու 

կիրառելիությունը: 

Սնանկության ընթացակարգեր և երկրորդ հնարավորություն 

Համաշխարհային բանկի ‹‹Doing Business›› զեկույցում Հայաստանը 189 երկրների շարքում 

69-րդ վարկանիշային դիրքում է ‹‹Սնանկության ճանաչում›› բաղադրիչով: ԵԳ երկրների 

շարքում այն երկրորդ լավագույն արդյունքն է արձանագրել սնանկության ժամանակի (1.9 

տարի) և սնանկության վարույթներում կրած ծախսերի (սեփականության արժեքի 11%) 

առումով: Բայցևայնպես, գրավառուների կորուստների փոխհատուցման մակարդակը 

կազմում է ՏՀԶԿ միջին ցուցանիշի գրեթե կեսը (համապատասխանաբար՝ 37.2% և 71.9%) 

(Համաշխարհային բանկ, 2014թ.): 

Սնանկության գործընթացները կարգավորվում են 2006-ին ընդունված և 2007-ին 

փոփոխված՝ ‹‹Սնանկության մասին›› ՀՀ օրենքով: Բանկերի և այլ ֆինանսական կառույցների 

համար գործում են առանձին իրավական շրջանակներ, մինչդեռ պետական սեփականություն 

հանդիսացող ձեռնարկությունների նկատմամբ կիրառվում է ընդհանուր 

իրավակարգավորում: Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի գնահատման 

համաձայն (ՎԶԵԲ, 2009թ.)՝ օրենքն արտացոլում է միջին աստիճանի 

համապատասխանություն միջազգային չափորոշիչներին. դա պայմանավորված է 

վարկատուներին առարկայական տեղեկատվության տրամադրման մասին դրույթի 

թերություններով և առողջացման ծրագրի անկախ վերլուծության պահանջի բացակայությամբ:  

Քանի որ 2012թ. գնահատումից հետո որևէ խոշոր լրամշակում չի կատարվել, առկա 

իրավական դաշտը դեռևս ունի մի շարք թույլ կողմեր: Առողջացումն, ընդհանուր առմամբ, 

անհրաժեշտ չափով կարևորված չէ. նախապատվություն է տրվում կազմակերպության 

ֆինանսական վիճակի վատթարացման՝ վարկավորման եղանակով լուծմանը: Ըստ այդմ, 

սնանկության գործերի մեծամասնությունն ավարտվում է լուծարմամբ, թեև օրենքը 

նախատեսում է առողջացում: Սնանկության դիմումի ներկայացումից հետո ֆինանսավորման 

մեխանիզմների բացակայությունը այս առումով հատուկ խնդիր է: Բացի այդ, պարտապանին 
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սնանկ ճանաչելուն նախորդող ժամանակաշրջանում գործարքներից խուսափելու վերաբերյալ 

ՀՀ օրենքի դրույթները հակիրճ են և ոչ լիարժեք: Մասնավորապես, ‹‹գնահատման ենթակա 

գործարքների›› սահմանումը հստակեցման կարիք ունի՝ թե′ դատարաններին և թե′ 

անվճարունակության հայցով դիմողներին ուղղորդում տրամադրելու համար: 

Վարկատուների իրավունքներն ու վարկատուների մասնակցությունը դեռևս սահմանափակ է, 

իսկ օրենքը չի պարունակում անվճարունակության պրոցեսի ընթացքում վարկատուներին 

առարկայական տեղեկատվության տրամադրումը երաշխավորող դրույթներ: Ի լրումն, օրենքն 

առողջացման ծրագրի անկախ վերլուծություն չի պահանջում: 2006 թվականի օրենքը նաև չի 

նախատեսում սնանկության անդրսահմանային գործերի կառավարման կայուն հարթակ: 

Առավել ընդհանուր՝ ֆինանսական խնդիրներ ունեցող ընկերությունների նախանշման՝ վաղ 

ահազանգման արդյունավետ համակարգեր ներդրված չեն: 

ՀՀ կառավարությունը այժմ քննարկում է անվճարունակության մասին օրենսդրությունը 

վերանայելու հարցը՝ 2015 թվականի ընթացքում օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու միջոցով այս թերությունները շտկելու համար: Բացի այդ, դատարանների՝ 

սնանկության գործերով մասնագիտացվածության աստիճանը բարձրացնելու, ինչպես նաև 

սնանկության կառավարիչների թվաքանակն ավելացնելու ու որակավորումները բարելավելու 

նպատակով լրացուցիչ աշխատանքներն էականորեն կնպաստեն անվճարունակության 

դաշտի արդյունավետության բարձրացմանը՝ ընթացիկ իրականացման առումով:  

Երկրորդ հնարավորության տրամադրման առումով՝ չկան որևէ խտրական դրույթներ, 

որոնք կսահմանափակեն ‹‹գործը կրկին սկսողների›› համար բիզնեսի աջակցման 

մեխանիզմների հասանելիությունը կամ պետական գնումների մրցույթներին մասնակցելու 

հնարավորությունը: Այդուհանդերձ, ‹‹Սնանկության մասին›› ՀՀ օրենքն իրականում արգելում 

է սնանկ ֆիզիկական անձին՝ հինգ տարվա ընթացքում բիզնես սկսել կամ գործընկերային 

հիմունքով մասնակցել դրան (Համաշխարհային բանկ, 2013թ.), ինչը թույլ չի տալիս 

անմիջապես սնանկությունից հետո նորից սկսել: Հայաստանի Հանրապետությունը 

ներկայումս չունի ձախողված ձեռներեցներին երկրորդ հնարավորության տրամադրումը 

խրախուսող հասցեական ծրագիր: 2015 թվականին ՏՀԶԿ կողմից ընկերությունների շրջանում 

անցկացված հարցման արդյունքներով պարզվել է, որ ՓՄՁ սուբյեկտների 77%-ը դժվար կամ 

չափազանց դժվար է համարում ձախողումից հետո բիզնեսը վերսկսելը. ֆինանսական 

միջոցների ստացումը նշվել է որպես ամենազգալի արգելք: 

ՓՄՁ սուբյեկտների համար ֆինանսավորման հասանելիության դյուրինացում (Ուղղություն 6) 

ՓՄՁ սուբյեկտների համար ֆինանսավորումն ապահովվում է գլխավորապես բանկային 

վարկավորման և նորաստեղծ ձեռնարկությունների ու գյուղմթերք արտադրողների համար 

նախատեսված հասցեական աջակցության որոշ սխեմաների միջոցով: Դեռևս լիարժեք 

կայացած չեն ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրները, և դրանք կարող են շահել 

իրավական առավել կայացած դաշտի պարագայում, մասնավորապես, լիզինգային 

գործունեությունից, որը ՓՄՁ սուբյեկտների համար կարող է լինել բանկային 

ֆինանսավորման այլընտրանք:  

Իրավական և կարգավորիչ դաշտ  
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Կարևոր զարգացումներ են տեղ գտել կադաստրի և շարժական գույքի նկատմամբ 

ապահովված իրավունքների գրանցման առումով: Կադաստրն այժմ լիարժեք հասանելի է 

օնլայն ռեժիմով, ինչը կարևոր քայլ է դրա գործածելիությունը բարելավելու առումով: 2014 

թվականին ընդունվել է ‹‹Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների 

գրանցման մասին›› ՀՀ օրենքը, որն ուժի մեջ պետք է մտնի 2015 թվականի հոկտեմբերին: Այս 

օրենքը նախատեսում է շարժական գույքի միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի 

ստեղծում: Կիրարկման պարագայում դա կօգնի ստեղծել գրավադրվող շարժական գույքի 

օգտագործման արդյունավետ համակարգ: Առկա են պետական և մասնավոր վարկային 

ռեգիստրներ, և ծածկույթը ներկայումս կազմում է բնակչության 23.5%-ը և ̣65.8%-ը՝ 

համապատասխանաբար:  

Ներդրվել են Բազելյան առաջարկությունները, և Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական բանկը պարբերաբար վերանայում է իր կանոնակարգերը՝ Բազելյան 

սկզբունքների պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով: Փոփոխությունների 

թվում են Բազել II-ի ներդրումից հետո՝ կապիտալի նկատմամբ առավել խիստ պահանջները, 

և չհեջավորված պարտապաններին արտարժույթով վարկավորման ապախրախուսումը: 

Վերջինս ապահովվել է առավել բարձր ռիսկային գնահատականների կիրառմամբ և 

արտարժույթով վարկավորման նկատմամբ պահանջների սահմանմամբ, որը չի կիրառվում 

տեղական արժույթով վարկերի նկատմամբ:   

ՓՄՁ սուբյեկտների արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրները (բանկային ֆինանսավորում, ոչ 
բանկային ֆինանսավորում, վենչուրային կապիտալ) 

Բանկային միջնորդավորումն աննշան ավելացել է՝ ՀՆԱ-ի նկատմամբ մասնավոր 

հատվածի վարկավորման գործակիցը 2013 թվականին կազմել է մոտավորապես 38.7%` 

2011թվականի 30.6%-ի համեմատ: ՓՄՁ վարկավորման ծավալն, ըստ էության, ավելի արագ է 

ավելանում. ըստ մոտավոր հաշվարկների՝ ներքին վարկերի 35.7%-ը տրամադրվում է ՓՄՁ 

սուբյեկտներին՝ ի տարբերություն ՓԲԱ նախորդ գնահատման ժամանակ նկատված՝ 

մոտավորապես 25% ցուցանիշի: Բայցևայնպես, BEEPS V արդյունքներով (ՎԶԵԲ, 2014թ.)՝ 

գործարարությամբ զբաղվելու ամենակարևոր խոչընդոտը շարունակում է հանդիսանալ 

ֆինանսավորման հասանելիությունը: Հաշվի առնելով շատ ձեռնարկությունների կողմից 

ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների՝ ստանդարտին չհամապատասխանող 

որակը, բանկերը հիմնականում օգտվում են գրավից, ինչն էական խնդիր է առաջադրում ՓՄՁ 

սուբյեկտների համար:  

Գործում են ՓՄՁ սուբյեկտների համար բանկային ֆինանսավորման հասանելիության 

դյուրացմանն ուղղված պետական ծրագրեր: Դրանք հիմնականում նպատակաուղղված են 

նորաստեղծ ընկերություններին և գյուղմթերք արտադրողներին: Ամենակարևոր ծրագրերից 

մեկն իրականացվում է ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հովանու ներքո: Ծրագիրն օժանդակում է ՓՄՁ 

սուբյեկտներին և սկսնակ ձեռնարկություններին՝ վարկային երաշխավորությունների և 

տոկոսադրույքի վերին սահմանի միջոցով: Օժանդակություն ստացող ՓՄՁ սուբյեկտների 

թիվը համեմատաբար համեստ է (19), մինչդեռ սկսնակ ձեռնարկություններինը՝ բավականին 

զգալի (224` 2014 թվականին): 2012 թվականից ի վեր ծրագրերում փոփոխություններ գրեթե չեն 

արվել, բացի նրանից, որ սկսնակ ձեռնարկությունների համար երաշխավորության 
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առավելագույն չափը ավելացվել է՝ 3 միլիոն ՀՀ դրամից մինչև 5 միլիոն ՀՀ դրամ 

(համապատասխանաբար մոտ 5600 և 9400 եվրո): 

Հստակ իրավական դաշտ ձևավորելու նպատակով մշակվել է լիզինգի մասին օրենքի 

նախագիծ, որը, սակայն, դեռ չի հաստատվել: Գործողության մեջ են դրված ֆակտորինգի 

մասին իրավական դրույթներ, և Հայաստանի 21 բանկերից 8-ը առաջարկում են 

ֆակտորինգային ծառայություններ: 

Մասնավոր կապիտալը, առավել ընդհանրական ասված, դեռ ձևավորված չէ որպես 

շուկա, իսկ սակավ ներդրումային հնարավորությունները, համակցված դուրս գալու 

սահմանափակ հնարավորությունների հետ, չափավորել են ներդրողների ‹‹ախորժակը››: 

Ավարտին հասցնելու դեպքում՝ կենսաթոշակային ոլորտի բարեփոխումը, երևի թե, թույլ կտա, 

որպեսզի  տեղական ինստիտուցիոնալ ներդրողական բազան իր նպաստը բերի շուկայի 

զարգացմանը: Այնուամենայնիվ, սկսնակ ձեռնարկություններին պետական օժանդակություն է 

տրամադրվում ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով: 2013 թվականին Հայաստանի առաջին վենչուրային 

հիմնադրամը՝ Granatus Ventures-ը, սկսեց ներդրումներ կատարել ՏՏ ոլորտի սկսնակ 

ձեռնարկություններում: Չկա բիզնես ‹‹հրեշտակների›› ինստիտուցիոնալ ցանց, սակայն կան 

ներդրողներ, մասնավորապես, հայկական սփյուռքից: 

Ֆինանսական գրագիտություն 

2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը նախաձեռնեց 

ֆինանսական ընդհանուր գրագիտության գնահատում, ինչի արդյունքում մշակվեց 

‹‹Ֆինանսական գրագիտության ազգային ռազմավարության գործողությունների ծրագիրը››, 

որին ՀՀ կառավարությունը հավանություն տվեց 2014 թվականին: ՓՄՁ ֆինանսավորման 

տարբերակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից 

կազմակերպվող՝ ֆինանսական գրագիտության վերապատրատումների միջոցով, որը նաև 

հասանելի է ՀՀ կենտրոնական բանկի՝ այս նպատակով առանձնացված օնլայն հարթակում: 

Առաջինից 2013 թվականին օգտվել են 521 ձեռներեցներ: Թեև պարբերաբար իրականացվում է 

այս ծրագրերի մոնիթորինգ, դրանց օգտակարությունը ՓՄՁ սուբյեկտների համար չի 

գնահատվել:  

Նախատեսվում է ֆինանսական գրագիտության բաղադրիչի ներառում կրթական 

համակարգում, սակայն դա դեռևս չի իրականացվել: ՀՀ կառավարության գործողությունների 

ծրագրով նախատեսվում է 2015 թվականին ֆինանսական կրթության ներառում միջնակարգի 

ուսումնական ծրագրում, ինչպես նաև ուսուցիչների պատրաստման դասընթացներում: 

Հմտությունների և ձեռներեցության զարգացում (Ուղղություններ 1 և 8Ա) 

Ձեռնարկատիրական մարդկային կապիտալը Հայաստանի տնտեսության զարգացման 

կարևոր ռազմավարական ուղղություն է, որը կարող է խթանել երկրի տնտեսական աճն ու 

մրցունակությունը: 2012թ. ՓԲԱ գնահատման զեկույցում ձեռներեցության ուսուցման, կանանց 

ձեռներեցության և ՓՄՁ հմտությունների զարգացման ծրագրերը կարևորված են որպես 

պետական աջակցության և պետական քաղաքականության գործընկերության հիմնական 

գերակայություններ: Նախորդ գնահատումից հետո Հայաստանը տպավորիչ առաջընթաց է 

արձանագրել Ուղղություն 1-ի ներքին քաղաքականության մի քանի բնագավառներում 
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(աջակցություն ձեռներեցության և մարդկային կապիտալի զարգացմաը), այդ թվում՝ ավագ 

դպրոցում ֆինանսական կրթություն ներդնելու պետական միջոցառումներ, բուհ-

աշխատաշուկա համագործակցության զարգացում, կանանց ձեռնարկատիրական 

նախաձեռնությունների խրախուսման՝ ներքին քաղաքականության միջոցառումների 

նախատեսում, աջակցություն սկսնակների ՓՄՁ ուսուցմանը: Այս բոլոր ուղղություններով ՀՀ 

կառավարությունը հաջողությամբ միավորել է գերատեսչական աջակցության համակարգերն 

ու ռեսուրսները, ինչպես նաև ներգրավել է միջազգային զարգացման 

կազմակերպություններին՝ քաղաքականության այս թիրախների ուղղությամբ առավել արագ 

ու առավել կայուն առաջընթաց գրանցելու նպատակով:  

Ձեռներեցության թեմայով շարունակական ուսուցում 

Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռներեցության թեմայով շարունակական կրթական 

ծրագրերի իրականացման գործում գլխավոր դերը ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարությանն է: Նախկինում գերատեսչությունը մշակել և հաստատել է Հայաստանի 

Հանրապետության ‹‹Լրացուցիչ և շարունակական կրթության հայեցակարգը››, ներդրել է 

սոցիոլոգիա պարտադիր առարկան և համագործակցել է Հայաստանի պատանեկան 

նվաճումներ կազմակերպության ծրագրի շրջանակներում: Գնահատման նախորդ 

ժամանակաշրջանի ընթացքում ՀՀ կառավարությունը արագ անցել է ֆորմալ կրթության 

բնագավառում ձեռնարկատիրության առանցքային տարրերի ներդրմանը:  ‹‹Ֆինանսական 

գրագիտության ազգային ռազմավարության գործողությունների ծրագիրը (2014-2019)›› 

հաստատվել է, և ակնկալվում է, որ կիրականացվի նախաբուհական կրթության բոլոր 

աստիճաններում: Միջնակարգ դպրոցներում, որպես կամընտրական ներածական դասընթաց, 

դասավանդվում է կիրառական տնտեսագիտություն առարկան, որը վերաբերում է ազատ 

շուկայական հարաբերություններին և տնտեսագիտության հիմունքներին. միաժամանակ 

երիտասարդներին դասավանդվում է ձեռնարկատիրություն և քաղաքացիական կրթություն 

առարկաները: Հաշվի առնելով հարակրթության չափորոշիչների, կրթական ծրագրի և 

մանկավարժների պատրաստման ծրագրի վերանայման համար նշանակալի ներդման 

անհրաժեշտությունը՝ ՀՀ կառավարությունը ներգրավել Համաշխարհային բանկի վարկային 

միջոցներ՝ Կրության բարելավում ծրագրի իրականացման նպատակով (2015-2019թթ.): 

Վերջին ՓԲԱ գնահատման ժամանակաշրջանում Հայաստանում ստեղծվել է 

քաղաքականության գործընկերային իրականացման մեխանիզմ՝ հանրակրթության 

համակարգում ֆինանսական կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման նպատակով: 

Սա կարևոր առաջադեմ քայլ է, որի շրջանակներում Կառավարությունում ստեղծվել է 

Հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկված են Ֆինանսների նախարարության, Կրթության և 

գիտության նախարարության, Էկոնոմիկայի նախարարության, Կենտրոնական բանկի և այլ 

կարևոր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ: 

Ֆորմալ կրթության բնագավառում ֆինանսական գրագիտության առաջմղման այս բոլոր 

ջանքերի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունը առանձնանում է տարածաշրջանում:  Այս 

գնահատման շրջանակներում խորհուրդ է տրվում, որպեսզի Հայաստանի 

Հանրապետությունն իր ուշադրությունը կենտրոնացնի ֆորմալ կրթության բոլոր 

մակարդակներում և ոչ ֆորմալ ուսումնառության մեջ հիմնական ձեռնարկատիրական 

կոմպետենցիաների համակարգված ներդրման ապագա քաղաքականության ուղղությամբ: Դա 
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պետք է վերաբերի հիմնական կոմպետենցիային՝ որպես մեկ ամբողջություն, ներառյալ ռիսկի 

դիմելը, հնարավորություններ փնտրելը և ստեղծականությունը: Հարկ է որպես հաջորդ քայլ 

քննարկել 2016-2015թթ. կրթության զարգացման պետական ծրագրում հիմնական 

ձեռնարկատիրական կոմպետենցիաների ներառումը: Այնուհետ,  Հայաստանում 

ձեռնարկատիրական ուղղությամբ շարունակական կրթության շուրջ քաղաքականության 

հարթությունում ծավալվող քննարկմանը հարկ է մասնակից դարձնել փորձագետների, 

ոլորտի պրակտիկ աշխատողների և քաղաքականության մշակման պատասխանատուների՝ 

համակարգման և հաջողված աշխատակարգերը քաղաքականության վերածելու եղանակների 

շուրջ պայմանավորվելու համար: Խիստ կարևոր է ապահովել գլխավոր շահեկիցների 

ներգրավվածությունը քաղաքականության հարթությունում կայուն գործընկերությունների 

ձևավորման գործում՝ կոնկրետ ուշադրություն դարձնելով ձեռնարկատիրական հիմնական 

կոմպետենցիաների ձևավորմանը: Ուսման տարիների և ոչ ֆորմալ ուսումնառության 

ընթացքում հիմնական կոմպետենցիաների աստիճանական զարգացման միջոցով 

սովորողներին պետք է պատրաստել ժամանակակից գիտելիքահեն հասարակության 

փոփոխվող պահանջներին:  

Միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման, բարձրագույն կրթութության 

բնագավառներում անհրաժեշտ է կարիերայի ուղղորդման միջոցով զարգացնել 

շրջանավարտների ձեռնարկատիրական ներուժի բացահայտմանն ուղղված ջանքերը՝ բոլոր 

սովորողներին ապահովելով ձեռնարկատիրական փորձ ձեռք բերելու 

հնարավորություններով և հետևելով նախկին շրջանավարտների կարիերայի զարգացմանը: 

Համալսարանների ձեռնարկատիրական մշակույթը պետք է գլխավոր դեր կատարի 

տնտեսական աճի և նորարարությունների զարգացման հարցում՝ թե′ տարածաշրջանային և 

թե′ ազգային հարթությունում: Ձեռներեցության ուսուցումը պետք է բերվի Հայաստանի 

բարձրագույն կրթության ցանցի քննարկումների կենտրոն: Առաջընթացի գլխավոր քայլը 

բուհերի և ձեռնարկությունների ակտիվ համագործակցությունն է: Բայցևայնպես, 

ձեռներեցությունը Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության համակարգի 

կառուցվածքում ներառելու համար առավել համակարգված ջանքեր են պետք, ինչպես 

օրինակ, ձեռներեցության ուսուցումը ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետներում և 

բարձրագույն ուսուցման նկատմամբ ‹‹միջֆակուլտետային›› մոտեցման կիրառումը: Ավելին, 

հաջող աշխատակարգերի համակարգված փոխանակումը թույլ կտա բուհերին սովորել 

միմյանցից և բուհերի ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական և ղեկավար կազմի մոտ 

ձևավորել ձեռնարկատիրական մտածելակերպ: Արդյունքում համալսարանները կդառնան 

Հայաստանի ազգային ձեռնարկատիրության ‹‹էկոհամակարգի›› հանգույցներ: 

Կանանց ձեռներեցություն 

Առաջին ՓԲԱ զեկույցում նշվել է, որ ՀՀ կառավարությունը հանձն է առել առաջ մղելու 

գենդերային հավասարությունը՝ լայն իմաստով, սակայն որպես տնտեսական խնդիր նշվել է 

նաև, որ կառավարությունը ուղղակի աջակցություն չի տրամադրում կանանց 

ձեռներեցությանը: 2013 թվականին ՀՀ կառավարությունը հաստատել է ‹‹Կանանց 

ձեռներեցության ռազմավարությունը Հայաստանում››: Այն սերտորեն կապված է ՓՄՁ 

պետական աջակցության տարեկան ծրագրերին, որոնք 2013-ից ի վեր պարունակում են 

կանանց ձեռներեցությանը նվիրված հատուկ բաժին: Կանանց ձեռներեցության ծրագրի 

համար ՀՀ կառավարությունը օժանդակություն է ստացել նաև Ասիական զարգացման բանկից 
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և այլ գործընկերներից: Տրամադրվել է աջակցման միջոցառումների մի ամբողջ շարք՝ գործը 

սկսելու համար աջակցություն կին գործարարներին, մենթորություն, քոուչինգ, ֆինանսական 

միջոցների հասանելիություն, բիզնես խորհրդատվություն և այլն: Քաղաքականության 

հարթությունում հիմնական շահեկիցների հետ գործընկերությունը շատ արագ ձևավորվել և 

զարգացել է պարբերական խորհրդակցությունների արդյունքում, այդ թվում՝ ազգային 

քաղաքականության քննարկումներ և հանրային իրազեկման արշավներ մարզերում: 2015թ. 

հունիսի ‹‹Կանանց ձեռներեցության միջազգային համաժողովը›› (‹‹Նոր զարգացումների 

հեռանկար››) թարմ օրինակ է: ՀՀ կառավարությունը կանանց ձեռներեցության մասով 

ստանձնած իր հանձնառությունը դրսևորում է դոնորների օժանդակությամբ իրականցվող 

ծրագրերի զգալի պետական համաֆինանսավորմամբ: Հայաստանի Հանրապետությունն 

առաջընթաց է արձանագրել կանանց ձեռներեցության հաջողված աշխատակարգերի 

փոխանակման առումով, որի ջատագովն է ‹‹ՀՀ կին ձեռներեցների ցանցը›› (Հայաստանի 

երիտասարդ կանանց ասոցիացիա, AWAY): Նկատելի ջանքեր են ներդրվել նաև ՓՄՁ 

վերաբերյալ ազգային վիճակագրական տվյալների՝ ըստ սեռի խմբավորման ուղղությամբ, ինչը 

թույլ կտա իրականացնել կանանց ձեռնարկատիրության քաղաքականության մոնիթորինգ և 

գնահատում: Բայցևայնպես, սեռային տարանջատմամբ վիճակագրական տվյալների 

առկայությունը և որակը դեռևս մեծ խնդիր է: Հայաստանում գնահատվում է կին 

ձեռներեցների՝ բիզնեսի զարգացման ծառայությունների կարիքները. այս փորձով կարելի է 

կիսվել Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի երկրների հետ, քանի որ այն լուրջ հիմք է 

ծառայում ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից՝ որակյալ և կարիքներին համապատասխան ծառայության 

ապահովման համար:  

ՓՄՁ հմտություններ 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ը և նրա առավել լայն ցանցը ապահովում են, որպեսզի Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունն ի վիճակի լինի առաջարկել ծառայությունների մի 

ամբողջ շարք ՓՄՁ սուբյեկտների տարբեր կատեգորիաների և խմբերի համար, այդ թվում՝ 

հատուկ թիրախային խմբեր (նախասկսնակներ, սկսնակներ, աճ և միջազգային ուսուցում, 

հատուկ կանանց, երիտասարդներին հասցեագրված ծառայություններ և այլն): Այդուհանդերձ, 

քաղաքականության գնահատման մեխանիզմները պետք է է′լ ավելի հզորացվեն և ուղղվեն 

կառավարության աջակցության և գերատեսչական կառույցների աջակցության ազդեցության 

գնահատմանը: 

ՓՄՁ սուբյեկտների ուսումնական կարիքները պարբերաբար գնահատվում են ՓՄՁ ԶԱԿ-

ի, Բիզնեսի աջակցման կենտրոնի (Բի-Էս-Սի), Զբաղվածության պետական գործակալության 

(ԶՊԳ) և ուսուցում իրականացնող առանձին կազմակերպությունների կողմից, որոնք օգտվում 

են տվյալների հավաքագրման ստանդարտ գործիքներից: Ընդունվելու պարագայում այս 

համակարգը թույլ կտա կատարել բացերի վերլուծություն, վերանայել ծրագրերը և բարելավել 

իրենց կողմից իրականացվող ուսուցումը: Նաև անհրաժեշտ է համաձայնության գալ ՓՄՁ 

ուսուցման որակի ապահովման և որակի բարելավման միջոցառումների շուրջ՝ ուսուցում 

իրականացնող պետական և մասնավոր կազմակերպությունների միջև կոնկրետ 

պայմանավորվածությունների ձեռք բերման նպատակով: Դա պետք է հզորացնի առկա 

հաստատությունները, այդ թվում՝ Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ազգային 

կենտրոն, Կրթական ծրագրերի կենտրոն, և կապակցված լինի Որակավորումների ազգային 

շրջանակին՝ ուսուցում իրականացնողների զարգացման ու հավատարմագրման նպատակով: 
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Հարկ է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել գործարարների թվային կոմպետենցիաներին, այդ 

թվում, էլեկտրոնային եղանակով ուսուցման և վեբ միջավայրում առկա այլ ծառայությունների 

միջոցով սովորելու հնարավորությունների որակին ու առկայությանը: ՓՄՁ սուբյեկտների 

համար էլեկտրոնային ծառայությունների կիրարկման ընթացիկ առաջընթացը և 

էլեկտրոնային պորտալի մեկնարկը  պետք է որ լավ հիմք հանդիսանա էլեկտրոնային 

եղանակով առաջարկվող ուսուցման համար: Ընթացիկ գնահատմամբ նաև վեր է հանվել 

էական առաջընթաց քայլ՝ Հայաստանի տարբեր կատեգորիայի ՓՄՁ սուբյեկտների 

կարիքներին նպատակաուղղված ՓՄՁ ուսուցման տրամադրման առումով: 2012 թվականի 

ՓԲԱ գնահատման զեկույցի առաջարկություններին հետևելով՝ սկսնակների և հետագա աճին 

ուղղված ուսուցման մշտադիտարկման որակն էլ ավելի է բարելավվել: Այդուհանդերձ, 

պաշտոնական վիճակագրական տվյալներում արտացոլված է միայն պետական 

աջակցությամբ իրականացվող ուսուցումը: Ընթացիկ վիճակագրական տվյալները թույլ են 

տալիս կառավարությանը մոտավոր հաշվարկել, որ նոր գրանցված սկսնակ ընկերությունների 

առնվազն 40%-ը հաշվետու ժամանակահատվածում մասնակցել է ուսուցման: Սկսնակներին 

ուղղված ընթացիկ ծրագրերը ներառում են նաև ֆինանսական միջոցների հասանելիության 

թեմայով ուսուցում: Միջազգայնացման թեմայով ուսուցումն իրականացվում է ՓՄՁ ԶԱԿ-ի, 

Առևտրի պալատի և Հայաստանի զարգացման գործակալության միջոցով (որն, ըստ 

ակնկալիքների, ենթակա է լուծարման և ներառման Հայաստանի զարգացման  հիմնադրամի 

կազմում), և դրան աջակցում են ՓՄՁ  զարգացման ռազմավարության նախագծի դրույթներն 

ու պետական բյուջեի հատկացումը: ՓՄՁ աճի և միջազգայնացման թեմայով ուսուցումը ՓՄՁ 

քաղաքականությունների անբաժան մասն են՝ նկատի առնելով արտահանմանն ուղղված ՓՄՁ 

զարգացման/աճի աճող անհրաժեշտությունը: 

ՓՄՁ մրցունակության բարձրացում (Ուղղություններ՝ 5ա, 5բ, 8բ և 9) 

Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է իրականացնել մի շարք լավ մշակված 

հասցեական աջակցության ծրագրեր, որոնք տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն են 

տրամադրում ձեռնարկություններին: Նորարարությանը տրամադրվող աջակցության 

ծավալները ևս ընդլայնվել են 2013 թվականին Հայաստանի առաջին վենչուրային 

հիմնադրամի ստեղծմամբ, թեև համակողմանի ինովացիոն ռազմավարության մշակման 

աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են: Բաց մրցույթների աճող թվաքանակը և 

կարողությունների զարգացման առավել ընդգծված շեշտադրումը դրական զարգացումներ են 

պետական գնումների բնագավառում, թեև անկախ գնահատող մարմին գոյություն չունի: 

Վերջիվերջո, Հայաստանը ներդրել է կառավարության և դոնորների կողմից ֆինանսավորվող 

մի շարք միջոցառումներ՝ ուղղված ՓՄՁ էկոլոգիապես անվտանգ գործունեության 

ապահովմանը, թեև այս ջանքերը դեռևս հատվածական ու անհետևողական են: 

Բիզնես տեղեկատվություն և ծառայություններ 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ը շարունակում է հանդիսանալ Հայաստանի ՓՄՁ սուբյեկտներին բիզնես, 

տեխնիկական և ֆինանսական խորհրդատվություն տրամադրող հիմնական 

հաստատությունը: Այն իր գործունեությունն իրականացնում է ՓՄՁ աջակցության տարեկան 

պետական ծրագրերի միջոցով, որտեղ սահմանված է ծրագրված գործողությունների 

համընդգրկուն ցանկ՝ համապատասխան բյուջեով և ժամանակացույցով: Կառույցի 

ծառայություններից են աջակցությունը սկսնակներին, ապրանքների և ծառայությունների 
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առաջմղումը և բրենդավորումը, աջակցություն արտահանմանը, բիզնես տեղեկատվության 

ապահովումը, խորհրդատվությունը և վերապատրաստումները, ֆինանսական 

աջակցությունը: 2012 թվականից ՓՄՁ ԶԱԿ-ը որպես նոր ռազմավարական ուղղություն 

ներդրել է տեղական տնտեսության զարգացումը: ՓՄՁ ԶԱԿ-ն իր 10 մարզային 

գրասենյակների միջոցով ապահովում է աշխարհագրական լայն ծածկույթ: 2014 թվականին 

այն աջակցություն է տրամադրել 6200 ՓՄՁ սուբյեկտների, որոնց 95%-ը մարզային են: 

Կառույցը մի շարք աջակցության ծրագրեր է իրականացնում միջազգային դոնոր 

կազմակերպությունների հետ համատեղ: ‹‹Սկսնակ գործարարների ձեռներեցության 

աջակցության ծրագիրն›› իրականացվում է Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության զարգացման 

ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից և տեղական ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրում է աջակցության 

լիարժեք ցիկլ, այդ թվում՝ երկամյսա ուսուցողական դասընթաց, խորհրդատվություններ 

բիզնես գաղափարների զարգացման վերաբերյալ, իրագործելի բիզնես պլանների կազմում, 

աջակցություն իրականացմանը և ֆինանսավորում: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը նաև իրականացնում է 

Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) կողմից 

ֆինանսավորվող ‹‹Գործընկերություն հանուն գյուղական համայնքների բարգավաճման›› 

հնգամյա ծրագիրը: Այն մեկնարկել է 2013 թվականին, և նպատակն է հզորացնել գյուղական 

համայնքներն ու մարզային ՓՄՁ սուբյեկտները: Այս ծրագրի շրջանակում թիրախավորվել են 

մի քանի մարզային արժեքի շղթաներ (օրինակ` պանրի և չրամրգրի արտադրություն) 

տեղական կլաստերներ ստեղծելու նպատակով: 2008 թվականից ՓՄՁ ԶԱԿ-ը նաև 

անդամակցում է Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցին: 

Տեղեկատվություն և խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող՝ զարգացման այլ 

կառույցների և աջակցող հաստատությունների շարքում են Հայաստանի զարգացման 

գործակալությունը (այժմ՝ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ), Արդյունաբերական 

զարգացման հիմնադրամը, Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամը, 

Հայաստանի արտադրողների և գործարարների միությունը, Հայաստանի առևտրային 

պալատը և մասնավոր հատվածի մի շարք միություններ:  

Սկսնակ ձեռնարկատիրությանը տրամադրվող աջակցությունը լրացնում է 

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը՝ բիզնեսի զարգացման և ինկուբացման 

ամենախոշոր կառույցներից մեկը տարածաշրջանում (տե′ս հաջորդ բաժինը): Ինկուբացիոն 

գործառույթին զուգահեռ՝ այն իրականացնում է մի շարք խորհրդատվական և բիզնես 

ծառայություններ և թիրախավորում է մասնավորապես ՏՏ ոլորտի սկսնակներին ու 

ձեռնարկություններին: 

Թեև Հայաստանում բիզնեսի աջակցման ենթակառուցվածքը բավականին մեծ է, ցանկալի 

է, որ ՀՀ կառավարությունը ձեռնարկի առավել հասցեական միջոցառումներ, օրինակ՝ 

տեղեկատվության տարածման արշավներ, է′լ ավելի խրախուսի ՓՄՁ սուբյեկտներին 

օգտվելու գործարարության աջակցման մասնավոր ծառայություններից: Ներկայումս 

գործարարության աջակցման մասնավոր ծառայություններից Հայաստանում այդքան էլ չեն 

օգտվում. ձեռնարկությունների ընդամենը 7%-ն է հայտնել, որ վերջին երեք տարիներին 

վճարովի հիմունքներով օգտվել է հրավիրված խորհրդատուի ծառայություններից (ՎԶԵԲ, 

2014թ.): Հնարավոր պատճառ է, երևի թե, այս խորհրդատվական ծառայությունների 

օգուտների մասին իրազեկվածության պակասն է, քանի որ ՏՀԶԿ-ի կողմից հարցված ՓՄՁ 
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սուբյեկտների 86%-ը նշել է, որ իրենք հրավիրված խորհրդատուի ծառայությունների կարիք 

չունեն: Հարցմանը մասնակցած ձեռնարկությունների կողմից նշված հետաքրքրության  

հիմնական ուղղություններից են եղել մարքեթինգը (46%) և արտահանումը (26%): 

Պետական գնումներ 

Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությունը թույլ է տալիս մրցույթներն (տենդերները) 

իրականացնել ըստ լոտերի. դա տեղի է ունենում մրցույթների 50-75%-ի դեպքում: Գործում է 

պայմանագրերը կատարողների վճարումների ուշացումները կարգավորող օրենք, որը 

տուգանք է նախատեսում պայմանագրի կատարման ուշացման համար: Դա նաև 

կարգավորված է անհատական պայմանագրերի պարագայում: Պետական գնումների 

հնարավորությունների մասին տեղեկատվությունը բաց է, կենտրոնացված է ազգային 

մակարդակում և անվճար է: Ենթաօրենսդրական ակտերը նախատեսում են ամենացածր գնի 

պահանջը՝ որպես շրջանակային համաձայնագրերի ներքո պայմանագրերի շնորհման միակ 

չափանիշ, բանակցված ընթացակարգեր և պարզեցված ընթացակարգեր: Որոշակի ցածր 

արժեք ունեցող գնումների պարագայում մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունները, 

պարտադիր չէ, որ բավարարեն ֆինանսական դիրքին կամ որակավորման մակարդակներին 

վերաբերող չափանիշները:  

Հայաստանը որոշ առաջընթաց է արձանագրել այս ուղղությամբ՝ ավելացնելով գնումների 

մասնագետների համար նախատեսվող ուսուցողական միջոցառումները: Ոչ մրցութային 

պարզեցված ընթացակարգերն ավելի քիչ են կիրառվում, իսկ բաց մրցույթների 

համամասնությունն աճել է մինչև 22% 2014 թվականին: 

Դեռևս առկա են որոշ դժվարություններ: Առանց հրապարակման բանակցությունների 

գործընթացի արդյունքում շնորհված տենդերների տոկոսային թիվը դեռևս շատ բարձր է (48%) 

և պետք է էլ ավելի նվազեցվի: Հայաստանը դեռևս պետք է ձևավորի անկողմնակալ ու անկախ 

գնահատող մարմին, որը տարանջատված կլինի պետական գնումների քաղաքականությունն 

իրականացնող մարմնից: Մրցույթին ներկայացված՝ տնտեսապես ամենաշահավետ հայտի 

չափանիշի հիման վրա շնորհվող պայմանագրերի թիվը պետք է ավելացնել, քանի որ 

պայմանագրերի գերակշռող մեծամասնությունը դեռևս շարունակվում է տրամադրվել միայն 

ամենացածր գնի չափանիշի հիման վրա: 

Նորարարական քաղաքականություն 

Հայաստանի Հանրապետությունը լավ արդյունքներ է արձանագրել BEEPS V-ի ինովացիոն 

ուղղությամբ. այսպես՝ ընկերությունների 15.8%-ը հայտնել է, որ ձեռնարկել է արտադրական 

նորարարություն, իսկ 11.9%-ը նշել է, որ մարքեթինգային նորարարություն է ձեռնարկել  

վերջին երեք տարիների ընթացքում (ՎԶԵԲ, 2014թ.): 2011 թվականին հաստատված՝ 

‹‹Ինովացիոն տնտեսության նախագծման արագ մեկնարկի ռազմավարության հայեցակարգը›› 

ընդհանուր գծերով ներկայացնում է ՀՀ կառավարության՝ նորարարության և ոլորտային 

մասնագիտացման միջոցով ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման 

տեսլականը: Բայցևայնպես, ինովացիոն ռազմավարությունը և նախաձեռնությունները դեռևս 

հատվածական են ներկայացված տարբեր հայեցակարգային փաստաթղթերում: ‹‹ՓՄՁ 

պետական աջակցության մասին›› ՀՀ օրենքը (2000թ.) և ‹‹ՓՄՁ աջակցության տարեկան 

ծրագրերը›› (2001-ից) վերաբերում են ՓՄՁ սուբյեկտների մասով ինովացիոն 
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քաղաքականությունը, սակայն դեռևս շատ արդյունավետ չեն եղել կոնկրետ աջակցության 

միջոցառումների իրականացման առումով: 2015թ. մայիսի դրությամբ ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությունը համակողմանի ինովացիոն ռազմավարության մշակման գործընթացում 

էր, որով նախատեսվում էր ամրագրել հստակ գերակայությունները, ինչպես նաև 

համակարգման և մոնիթորինգի համակարգերը՝ որպես ազգային ինովացիոն համակարգի 

առաջընթացի քայլեր: 

Միաժամանակ իրականացվում են նշանակալի կոնկրետ քայլեր: 2012 թվականին որպես 

ինովացիոն քաղաքականության համակարգման միջգերատեսչական մարմին ստեղծվել է 

Գիտատեխնիկական խորհուրդը: Խորհրդի կազմում ընդգրկված են համապատասխան գծային 

նախարարությունների և արդյունաբերական ճյուղի ղեկավար պաշտոնյաներ: Գործնականում 

խորհրդի գործառույթները սահմանափակվում են խոշորամասշտաբ ինովացիոն ծրագրերի 

մշակմամբ ու իրականացման՝ տարբեր պետական մարմինների, օրինակ, ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարության, Գիտության պետական կոմիտեի (որը գործում է ՀՀ կրթության և 

գիտության ենթակայությամբ) ներգրավմամբ: Այդուամենայնիվ, խորհուրդը չունի 

Հայաստանում ինովացիոն քաղաքականության լիարժեք համակարգման իրավասություն: 

Գործնականում դա ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության (տեխնոլոգիական զարգացման և 

նորարարության նորաստեղծ վարչության միջոցով) և Գիտության պետական կոմիտեի դերն է: 

Մի շարք պետական և դոնորների ֆինանսավորմամբ նախաձեռնություններ և 

կենտրոններ ֆինանսական աջակցություն են տրամադրում հատկապես նորարար 

ընկերություններին: Բիզնեսի ինկուբացման բազմաթիվ ծառայությունների շարքում՝ 

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը համաֆինանսավորվող դրամաշնորհներ է 

տրամադրում ձեռնարկություններին նորարարական ձեռնարկների համար (ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարության հետ գործընկերության և Համաշխարհային բանկի ծրագրի 

շրջանակներում): 2013 թվականին ստեղծված՝ Հայաստանի առաջին վենչուրային 

հիմնադրամը՝ ‹‹Granatus Ventures Fund I››-ը, տրամադրում է ‹‹գաղափարի›› դրամաշնորհներ 

և նորարարության համաֆինանսավորման դրամաշնորհներ: Հիմնադրամը 50000-1 միլիոնի 

սահմաններում ֆինանսավորում է տրամադրում ‹‹սերմնացան›› փուլի, մեկնարկի 

(ստարտափ) և միաձուլման համար:  Կրթության ոլորտում ստեղծվել է Նորարարությունների 

միջազգային հիմնադրամը՝ բուհերի և նրանց գործընկերների մասնակցությամբ 

նորարարական ծրագրերը համաֆինանսավորելու նպատակով, որը ֆինանսավորվում է 

Գիտության պետական կոմիտեի կողմից: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը ևս  վարկերի երաշխավորության իր 

սխեմայի շրջանակում ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում ինովացիոն ոլորտի 

սկսնակներին:   

ՀՀ կառավարությունը ընդլայնում է ինովացիոն ենթակառուցվածքները՝  2014թ. Գյումրիի 

տեխնոպարկի ստեղծմամբ, որը տեխնոլոգիական աջակցություն և ինկուբացիոն 

ծառայություններ է տրամադրում: Պլանավորման փուլում է մեկ այլ տեխնոպարկ ևս: 

Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնը տեղական ՏՏ համայնքներին ապահովում է 

հմտությունների զարգացման ծրագրերով: Երևանում ստեղծվել է նաև բջջային հավելվածների 

տարածաշրջանային լաբորատորիա և ձեռնարկությունների ինկուբատոր (mLab ECA): 

Ընդհանուր առմամբ, նորարարությանն աջակցության մեխանիզմները  ցրված են տարբեր 

հարթություններում, իսկ դրանց շրջանակն ու մասշտաբայնությունը սահմանափակ է: Ոչ 



 27 

տեխնոլոգիական նորարարությանն աջակցությունը ևս սահմանափակ է: Ավելին, ոլորտի և 

գիտակրթական համայնքի միջև փոխազդեցությունը փոքր է. գիտակրթական համայնքը չի 

մասնակցում նաև կառավարության, ինչպես նաև Գիտատեխնիկական խորհրդի որոշումների 

կայացմանը: Հեռանկարում, նոր ռազմավարությունը պետք է շեշտադրի տեխնոլոգիաների 

փոխանցումը և կապերը ՓՄՁ սուբյեկտների և գիտահետազոտական ինստիտուտների միջև: 

‹‹Կանաչ›› տնտեսություն 

Հայաստանի գրեթե բոլոր ՓՄՁ սուբյեկտները կա′մ ենթարկա չեն բնապահպանական 

կանոնակարգերի պահանջներին, կա′մ իրենք չգիտեն, որ պետք է ենթարկվեն դրանց: ՏՀԶԿ-ի 

կողմից ավելի քան 400 ՓՄՁ սուբյեկտների շրջանում անցկացված հարցման (2014թ.) 

արդյունքներով՝ հարցված ՓՄՁ սուբյեկտների 56.7%-ը հայտարարել է, որ իրենք ենթակա չեն 

բնապահպանական որևէ պահանջի, իսկ 22.6%-ը հայտնել է, որ իրենք պարտադիր կատարում 

են միայն ընդհանուր պարտավորությունները (երբեմն անվանվում է՝ ‹‹շահերի 

պաշտպանություն››), ինչպես օրինակ՝ ոչ թունավոր թափոնների պատշաճ հեռացումը: 

Իսկապես, ՀՀ բնապահպանության նախարարության՝ կարգավորվող կառույցների տվյալների 

գրանցամատյանում ընդգրկված են միայն 4000 տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք ստանում են 

բնօգտագործման թույլտվություններ և ներկայացնում են ինքնուրույն մոնիթորինգի 

հաշվետվություններ: Սա ընդգրկում է երկրի ՓՄՁ սուբյեկտների շատ փոքր մասը միայն (5%-

ից պակաս): Տնտեսվարող մյուս սուբյեկտների մեծ մասը հայտնի չեն երկրի 

բնապահպանական մարմիններին: 

Հայաստանն առաջին քայլն է կատարել բնապահպանական կանոնակարգման դաշտի 

դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ. վերջերս՝ 2014 թվականի հուլիսի ընդունված ‹‹Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին›› ՀՀ օրենքը 

դասակարգում է կարգավորման ենթակա կառույցները ըստ երեք խմբերի (Ա, Բ և Գ), որոնց 

համար նախատեսված են գնահատման տարբեր ընթացակարգեր: Ներկայումս, 

այդուհանդերձ, ՓՄՁ սուբյեկտների փոքր մասի նկատմամբ կիրառվում են չափազանց շատ 

կարգավորումներ՝ թույլտվությունների տրամադրման բարդ ռեժիմի միջոցով, մինչդեռ ահռելի 

մեծամասնությունը կարգավորումից դուրս է մնում: 

ՀՀ կառավարության կողմից բնապահպանության ոլորտի կարգավորման մասին 

տեղեկատվության ակտիվ տարածումը ՓՄՁ սուբյեկտների շրջանում բացակայում է: Այդպիսի 

տեղեկատվության գլխավոր աղբյուրներ են ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

ինտերնետային կայքը և հեռախոսային թեժ գիծը, սակայն շատ քիչ ՓՄՁ սուբյեկտներ են 

դրանցից օգտվում: Նախարարության տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնը մշակում և 

տարածում է ուսումնական ձեռնարկներ, տեղեկագրեր, ամփոփագրեր և տեղեկատվական այլ 

նյութեր, սակայն դրանք հիմնականում տարածվում են տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում 

ժամանակ առ ժամանակ անցկացվող ուսումնական միջոցառումների ընթացքում: 

Մի քանի առևտրային միություններ փորձում են իրենց անդամների շրջանում խթանել 

բնապահպանական պահանջների կատարումը հրապարակումների, աշխատաժողովների, 

սեմինարների և պարգևատրումների միջոցով: Այդուամենայնիվ, դրանք կարժաժամկետ 

միջոցառումներ են, որոնք չեն բերում տևական արդյունքներ: Բացի այդ, այս հարցի 
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առնչությամբ կայացած համագործակցություն կա գործարարների միավորումների և 

բնապահպանության ոլորտի իրավասու մարմինների միջև:  

Հարցված ՓՄՁ սուբյեկտների 2%-ից քիչն ունի սերտիֆիկացված ISO 14001 

բնապահպանական կառավարման համակարգ: 2012 թվականի դրությամբ, Հայաստանի 

Հանրապետության ստանդարտների ազգային ինստիտուտը ISO 14001 սերտիֆիկատներ է 

տրամադրել ընդամենը 10 ՓՄՁ սուբյեկտի: Փոքրաթիվ խորհրդատվական ընկերություններ են 

ծառայություններ տրամադրում ձեռնարկություններին՝ ISO 14001 ստանդարտին 

համապատասխան բնապահպանական կառավարման համակարգ ներդնելու համար, իսկ 

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը կազմակերպում է բնապահպանական 

կառավարման համակարգերի թեմայով ուսուցողական դասընթացներ: Այդուհանդերձ, այդ 

ծառայությունները թանկ արժեն և թիրախավորված չեն ՓՄՁ սուբյեկտներին: 

Թեև ‹‹ՓՄՁ պետական աջակցության 2012-2015թթ. ռազմավարությունը›› չի 

անդրադառնում ՓՄՁ գործունեության բնապահպանական կողմերին, 2015 թվականին 

առաջին անգամ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը իր ՓՄՁ աջակցության տարեկան 

ծրագրում ներառել է նոր նպատակ՝ ‹‹աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործման և բնապահպանական առումով անվտանգ արտադրության 

սկզբունքների ներդրմանը››: Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունը, ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության, ՄԱԶԾ-ի և Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության հետ համատեղ, 2012 թվականից ի վեր կազմակերպում է ‹‹Կանաչ 

տնտեսություն›› թեմայով տարեկան համաժողովներ: Բայցևայնպես,  ՀՀ կառավարությունը 

դեռևս չունի կոնկրետ նախաձեռնություններ և/կամ ծրագրեր, որոնք կխրախուսեն ՓՄՁ 

սուբյեկտներին ներդնելու ‹‹կանաչ›› տեխնոլոգիաներ և կառավարման աշխատակարգեր: 

Այս բացը լրացնելու նպատակով միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից 

ֆինանսավորվող մի շարք ծրագրեր խթանել են ՓՄՁ համայնքում բնապահպանական 

առումով անվնաս արտադրական աշխատակարգերի ներդրումը: Այս նախաձեռնությունները 

հիմնականում հիմնվում են կամավոր մասնակցող ընկերություններում աուդիտների և 

վերապատրաստումների անցկացման վրա: Այնուամենայնիվ, այս հատվածական ջանքերի 

արդյունքում չեն ինստիտուցիոնալացվել ‹‹կանաչ›› աշխատակարգերի խթանման կոնկրետ 

գործիքներ և որևէ շոշափելի ազդեցություն Հայաստանի գործարար համայնքի 

բնապահպանական կատարողականի վրա չեն արձանագրվել: 

ՓՄՁ հարցման արդյունքներով՝ ռեսուրսների արդյունավետության ապահովման 

միջոցառումներ ձեռնարկած ընկերությունների 88%-ը որևէ տեխնիկական կամ ֆինանսական 

աջակցություն չեն ստանում: Ոչ ավել քան 5%-ը տեխնիկական աջակցություն են ստանում 

պետական մարմիններից. այս ցուցանիշը 9-10% է փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար, 

սակայն գերփոքր ձեռնարկությունները ընդհանրապես չեն օգտվում պետական 

աջակցությունից 

Աջակցություն ՓՄՁ միջազգայնացմանը (Ուղղություններ՝ 10 և 7) 

Չնայած քաղաքականության՝ արտահանմանն ուղղված տնտեսական աճի ապահովման 

միտվածությանը, ՓՄՁ միջազգայնացումը Հայաստանում շարունակում է սահմանափակ 

մնալ: Հայաստանի զարգացման նոր հիմնադրամը առաջատար դեր կկատարի արտահանման 
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խթանման գործողություններում, ինչը նախկինում իրականացրել են տարբեր 

հաստատություններ: Հեռանկարում, անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի հիմնադրամն ընդլայնի 

արտահանման աջակության գործունեության ծավալն ու խորությունը, այդ թվում՝ առևտրի 

ֆինանսավորման առկա գործիքները: Բացի այդ, նախորդ գնահատումից հետո Հայաստանը 

բարեփոխել է որակի ենթակառուցվածքների համակարգը՝ ԵՄ օրենսդրությանը 

համապատասխան. չնայած ԵԱՏՄ անդամակցությանը, ներդաշնակեցումը երևի թե 

կշարունակվի այն ուղղություններով, որոնք չեն հակասի ԵԱՏՄ կարգավորումներին: 

Արտահանման խթանում և ինտեգրում գլոբալ արժեքի շղթաներին 

Նկատի առնելով ներքին շուկայի փոքրությունը՝ միջազգային առևտուրը վճռորոշ 

նշանակություն ունի ձեռնարկությունների աճի և մրցունակության համար: Չնայած երկիրն 

ունի որոշ ոլորտներում արտահանման զարգացման ներուժ (օրինակ՝ ագրոբիզնես), 

արտահանման մակարդակը դեռևս ցածր է: Օրինակ, փոքր ձեռնարկությունների ընդամենը 

6.9%-ը և միջին ձեռնարկությունների 7.8%-ն է  (իրացման ծավալների առնվազն 1%) ուղղակի 

կամ անուղղակի արտահանում կատարում (տարածաշրջանային՝ համապատասխանաբար 

15% և 25.6% միջին ցուցանիշի համեմատ) (ՎԶԵԲ, 2014թ.): Հայաստանյան ընկերությունների 

քսանչորս տոկոսը որպես միջազգայնացման ամենամեծ խոչընդոտ նշում են շրջանառու  

միջոցների բացակայությունը, իսկ քսաներեք տոկոսը՝ տեղեկատվության և շուկայի մասին 

տվյալների բացակայությունը: Բացի այդ, արտահանման մասով սահմանափակ գիտելիքներն 

ու տեղեկատվական աշխատանքները, առևտրի ֆինանսավորման պակասը, արտահանման ոչ 

բավարար ենթակառուցվածքները և արտահանման դյուրացումը շարունակում են խոչընդոտ 

հանդիսանալ արտահանում իրականացնող ՓՄՁ սուբյեկտների համար (ՏՀԶԿ, 2015թ.): 

Մաքսային և առևտրային կարգավորումները Հայաստանի ընկերությունների առջև 

ծառացած ամենագլխավոր խոչընդոտների շարքում են: Ապրանքների մաքսազերծումը տևում 

է 8.6 օր (ինչը երկու անգամ գերազանցում է ԵՄՏ միջին ցուցանիշը) (ՎԶԵԲ, 2014թ.): 

Համաշխարհային բանկի ‹‹Doing Business 2015›› հետազոտության արդյունքներով Հայաստանը 

110-րդ վարկանիշային դիրքում է ‹‹Անդրսահմանային առևտուր›› ցուցանիշով՝ 

պայմանավորված պահանջվող փաստաթղթերի թվով (5) և արտահանման գործընթացի 

տևողությամբ (16 օր) (Համաշխարհային բանկ, 2014թ.): 

Հայաստանի արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական զարգացման 

ռազմավարությունը հաստատվել է 2011 թվականին, իսկ ոլորտային ռազմավարություններն 

ու գործողությունների ծրագրերը մշակվել են մի շարք ոլորտների համար: 

Ռազմավարությունը որդեգրել է թե′ ընդհանուր և թե′ առանձին ոլորտներին հարմարեցված 

աջակցության գործիքակազմեր՝ հետևյալ ուղղություններով. որակի ապահովում, հումքի 

հասանելիության ընդլայնում, մարդկային կապիտալի զարգացում, մատչելի ֆինանսավորում 

արտահանման և ներդրումների համար, ՕՈւՆ ներգրավում և ոլորտային խթանում: 

Գործողությունների ծրագրերը, որոնք իրականացվում են Հայաստանի զարգացման 

գործակալության (ՀԶԳ)  և Արդյունաբերական զարգացման հիմնադրամի (ԱԶՀ) և այլ 

կազմակերպությունների կողմից, ներառում են տեղեկատվության տրամադրում, ուղղորդում և 

աջակցություն արտահանման ընթացակարգերի մասով, վերապատրաստում՝ արտահանման 

շուկաներում հայկական արտադրատեսակների խթանման ուղղությամբ և միջազգային 

առևտրային ցուցադրություններին մասնակցության ծախսերի համաֆինանսավորում: 
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Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամը (ՀԱՄՀ) ևս իրականացրել է 

արտահանման աջակցության ծառայություններ զբոսաշրջության ոլորտի համար: 2014 

թվականին ՀԱՄՀ-ը, ՀԶԳ-ն և ԱԶՀ-ն միավորվեցին և ստեղծվեց արտահանման խթանման մեկ 

գործակալություն ի դեմս Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի, որն Արտահանմանն 

ուղղված արդյունաբերական զարգացման ռազմավարությունն իրականացնող կառույցն է: 

Արտահանման ֆինանսավորումը Հայաստանում նոր երևույթ է: Առանցքային զարգացում 

է եղել Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության ստեղծումը 2014 

թվականին: Գործելով 2015 թվականի հունվարից՝ այս նոր կառույցը արտահանող հայկական 

կազմակերպություններին առաջարկում է առևտրի ապահովագրություն և ունի 

գինեգործության, ագրոբիզնեսի և հանքարդյունաբերության ոլորտի ՓՄՁ սուբյեկտների 

կոնկերտ ուղղվածություն: Առաջարկվող պրոդուկտների շարքում են՝ արտերկրյա գնորդների 

կողմից չվճարման պարագայում ծագող առևտրային ռիսկերի, ինչպես նաև փոխանակման 

կուրսի տատանումների նկատմամբ ապահովագրություն: Ակնկալվում է նաև, որ այս 

գործակալությունը խորհրդատվություն կտրամադրի արտահանման շուկաներ մուտք 

գործելու համար անհրաժեշտ որակի ստանդարտների վերաբերյալ: Միջնաժամկետ 

կտրվածքով՝ գործակալության կապիտալը կարող է բաց լինել մասնավոր հատվածի  համար և 

արտահանման ֆինանսավորման պրոդուկտների տեսականին կարող է ընդլայնվել (ՏՀԶԿ, 

2015թ.):  

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը, իր Բիզնես համագործակցության կենտրոնի միջոցով, 

գործընկերություն է հաստատել Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի հետ, որը 

տեղեկատվություն է տրամադրում ԵՄ շուկաների վերաբերյալ և օգնում է տեղական 

ընկերություններին՝ օգտվելու ցանցի համաֆինանսավորման ծառայություններից: 2014 

թվականին հայկական 154 ՓՄՁ սուբյեկտներ օգտվել են այս նախաձեռնությունից:  

Բազմազգ ընկերություններին Հայաստանում ներգրավելը ‹‹Արտահանմանն ուղղված 

արդյունաբերական զարգացման ռազմավարության›› հիմնական նպատակներից մեկն է: 

Բայցևայնպես, աջակցության ընդամենը մի քանի մեխանիզմներ են ստեղծվել (օրինակ՝ ազատ 

տնտեսական գոտիներ), և փոքր առաջընթաց է արձանագրվել բիզնես կապերի ընդլայնման 

գործում: Յուրահատուկ է ՏՏ ոլորտը, որի պարագայում հայկական ձեռնարկությունների 

խթանման գրասենյակը Սիլիկոնյան հովտում է, որը ծառայում է տեղական ՏՏ 

ընկերությունների՝ ԱՄՆ-ի շուկա մուտք գործելու և կապեր հաստատելու նպատակին 

աջակցությանը: 

Ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր 

ԵՄ-ի հետ Ասոցացման համաձայնագրի, այդ թվում՝ ԽՀԱԱՀ-ի բանակցման պրոցեսում  

Հայաստանն էական բարեփոխումներ իրականացրեց որակի ենթակառուցվածքի 

համակարգում: Քանի որ Հայաստանը որոշում կայացրեց միանալ ԵԱՏՄ-ին և 2013 թվականի 

սեպտեմբերին հրաժարվեց ԵՄ-ի հետ Ասոցացման համաձայնագրի և ԽՀԱԱՀ-ի 

ստորագրումից, ապա անհրաժեշտություն առաջացավ, որպեսզի Հայաստանը կատարի ԵԱՏՄ 

տեխնիկական կանոնակարգերի ընդհանուր շրջանակային պահանջները: 

2010 թվականին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց ‹‹Հայաստանի Հանրապետության 

որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխման ռազմավարությունը››, որը նախատեսում է 
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զարգացնել և կատարելագորխել առկա համակարգը՝ միջազգային և եվրոպական 

ստանդարտներին համապատասխանություն ապահովելու նպատակով: 

Ռազմավարությունը նախատեսում է աստիճանական համապատասխանեցում 

եվրոպական պահանջներին՝ Հայաստանի որակի ենթակառուցվածքի լիարժեք ինտեգրումը 

եվրոպական համակարգին ապահովելու համար, ինչպես նաև անդրադառնում է առևտրի 

հիմնական խոչընդոտների խնդրին: 2012 թվականին չորս հիմնարար օրենքներ են ընդունվել՝ 

տեխնիկական կարգավորումների, ստանդարտացման, հավատարմագրման և չափումների 

միասնականության ապահովման վերաբերյալ, ինչպես նաև պատրաստվել են այս օրենքների 

կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերը: Ընդունվել են ստանդարտացման և 

հավատարմագրման մարմինների բարեփոխման կանոնակարգեր՝ ԵՄ գործելակերպերին 

դրանց համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով: Այս բարեփոխումների 

արդյունքում ամրապնդվել է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի, Հավատարմագրման 

ազգային մարմնի, Չափագիտության ազգային ինստիտուտի և Շուկայի վերահսկողության 

տեսչության անկախությունը: Երեք ոլորտներում՝ խաղալիքներ, ծխախոտ և ծխախոտային 

արտադրանքներ, ինչպես նաև ցածրավոլտ էլեկտրական սարքավորումներ, տեխնիկական ԵՄ 

դիրեկտիվներին համապատասխանող կարգավորումներ են ընդունվել, և ակնկալվում է, որ 

դրանք ուժի մեջ կմտնեն: Հայաստանը մշակել է շուկայի վերահսկողության և ոչ պարենային 

արտադրատեսակների անվտանգության մասին նոր օրենք, որը քննարկվել է Ազգային 

Ժողովում 2015 թվականի հունիսին: 

Հետագա քայլեր 

2016 թվականի ՓԲԱ գնահատման արդյունքներով՝ Հայաստանի ՓՄՁ քաղաքականության 

շրջանակի բարելավման առումով առաջնահերթ են համարվում հետևյալ գործողությունները.  

 Ավարտին հասցնել ՓՄՁ միջնաժամկետ ռազմավարության պատրաստումը. Սա ՀՀ 

էկոնոմիկայի նախարարությանը և ՓՄՁ ԶԱԿ-ին տրամադրում է ՓՄՁ զարգացման 

բարեփոխումների և նախաձեռնությունների՝ ըստ առաջնայնության դասակարգված 

հստակ ճանապարհային քարտեզ և մոնիթորինգի ու գնահատման համապատասխան 

համակարգ: Նոր ռազմավարությունը պետք է որ օգնի բարելավելու 

քաղաքականության հարթությունում այս երկու դերակատարների համակարգված 

աշխատանքը և նոր թափ հաղորդի պետական-մասնավոր քննարկումներին, 

մասնավորապես, քաղաքականության գործընթացում ներգրավելով ՓՄՁ համայնքը: Ի 

լրումն հասցեական աջակցության միջոցառումների և նախաձեռնությունների՝ նոր 

ռազմավարությունը պետք է ներառի Հայաստանի ՓՄՁ վիճակագրության 

հավաքագրման բարելավմանն ուղղված գործառույթ, որը պետք է լինի փաստերի վրա 

հիմնված քաղաքականության մշակման  նախապայման: Կանոնակարգերի 

պարզեցման աշխատանքները պետք է շարունակել՝ հատուկ շեշտ դնելով հարկային և 

մաքսային վարչարարության վրա:  

 Շտկել ֆինանսական միջոցների տրամադրման ենթակառուցվածքի թերությունները  

շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների էլեկտրոնային 

գրանցամատյանի ստեղծման միջոցով: Սա նաև կօգնի բարելավել ֆինանսավորման 

հասանելիությունը, որը Հայաստանում ՓՄՁ զարգացման հիմնական խոչընդոտներից 
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է: Լիզինգի մասով կանոնակարգերի ընդունումը կդիվերսիֆիկացնի ՓՄՁ 

սուբյեկտների ֆինանսավորման աղբյուրները՝ ի լրումն բանկային ոլորտի: 

 Խթանել ձեռնարկատիրության թեմայով շարունակական կրթություն. 

քաղաքականության հարթությունում գործընկերությունը պետք է նախատեսի ավելին, 

քան ֆինանսական կրթությունն է՝ հիմնական կոմպետենցիաների մեթոդը կիրառելով 

ավելի համակողմանիորեն և կապելով այն որակավորումների ազգային համակարգին: 

Ձեռնարկատիրության թեմայով ուսուցման կրթական վերջնարդյունքները պետական 

կրթակարգում ներառելը, ձեռնարկատիրության փորձարարական ուսումնառություն 

առաջարկելը և մանկավարժների ուսուցանումը՝ բոլորն էլ աջակցության համակարգի 

կարևոր տարրեր են: ‹‹Ձեռներեցության դպրոցներ››, ‹‹քոլեջներ›› և 

‹‹համալսարաններ›› հասկացությունները լրացուցիչ տարածման կարիք ունեն: ՀՀ 

կառավարությունը պետք է խրախուսի և աջակցի ՓՄՁ սուբյեկտների համար 

էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրերի մշակմանը: Անհրաժեշտ է նաև, որ ՀՀ 

կառավարությունը, ՓՄՁ ուսուցման որակի ապահովման ազգային համակարգի 

ստեղծման, մասնավորապես, ուսուցում իրականացնող կազմակերպությունների 

հավատարմագրման ներդրման գործին ներգրավի հիմնական շահագրգիռ կողմերին: 

 Հզորացնել առկա գործառույթը և մշակել արտահանման խթանման համակողմանի 

ծրագիր. ՀՀ կառավարությունը պետք է օգտագործի վերջերս ստեղծված Հայաստանի 

զարգացման հիմնադրամի կարողությունները՝ արտահանմանն ուղղված աճի 

ապահովման և ՓՄՁ միջազգայնացման ներկայիս մակարդակի բարելավման իր 

խոստումն իրականություն դարձնելու համար: Հարկ է բավարար ուշադրություն 

դարձնել Հայաստանում առևտրի ֆինանսավորման զարգացմանը՝ Արտահանման 

ապահովագրական գործակալության ստեղծումից հետո, ինչպես նաև որակի 

ստանդարտների շարունակական բարելավմանը: Չնայած ԵԱՏՄ անդամակցությանը՝ 

Հայաստանը, միգուցե, ցանկություն ունենա շարունակել իր որակի ապահովման 

ենթակառուցվածքները՝ հնարավորինս ըստ ԵՄ ստանդարտների պարզեցնելու 

աշխատանքները՝ ԵՄ շուկա մուտքը բարելավելու նպատակով: 

Աղյուսակ 11.4-ում բերված է ՓՄՁ զարգացման հնարավոր քաղաքականության 

ճանապարհային քարտեզ՝ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 

կտրվածքով և ըստ ՓԲԱ գնահատման արդյունքների: 

Աղյուսակ 11.4. Քաղաքականության բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզ 

Քաղաքականության առաջարկություններ (առաջնահերթ բարեփոխումները՝ հոծ 

տառերով) 

Ժամկետներ 

(կարճաժամկետ, 

միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ) 

1. Ինստիտուցիոնալ, կարգավորման և գործառնական միջավայրի հզորացում 

 Համակողմանի և երկարաժամկետ ՓՄՁ ռազմավարության հաստատում 
Կ 

 Վիճակագրության հավաքագրման բարելավում (առկայություն, 

մեթոդաբանություն, ճշգրտում ըստ նոր սահմանման) 

Կ/Մ/Ե 

 Հարկային օրենսդրության և վարչարարության վերանայում և պարզեցում՝ Մ/Ե 



 33 

ՓՄՁ տեսանկյունից, և բարելավումների կատարում. տնտեսական 

ֆորմալիզացման համար հասցեական ծրագրերի մշակում 

 2014թ. Մաքսային օրենսգրքի կիրարկման գործընթացում 

արդյունավետության և թափանցիկության բարելավման նպատակով 

մաքսային կանոնակարգերի պարզեցում 

Մ/Ե 

 Պետական-մասնավոր երկխոսության բարելավում (օրինակ՝ ՓՄՁ խորհրդի 

նիստերի հաճախականության ավելացում) 

Կ/Մ 

 ՀՀ կառավարության տվյալների համակարգի թվայնացման գործընթացի 

ավարտում 

Կ/Մ 

 Սնանկության մասին օրենսդրության վերանայում՝ թերությունները 

շտկելու, երկրորդ հնարավորություն ապահովելու նպատակով, այդ թվում՝ 

վերացնել անբարեխիղճ գործարարների նկատմամբ խտրականությունը 

Կ/Մ 

2. ՓՄՁ ֆինանսավորման հասանելիության դյուրացում 

 Վարկատուների իրավունքների ընդլայնում. այդ թվում՝ սնանկության 

մասին օրենսդրության բարեփոխման միջոցով 

Կ/Մ 

 Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների էլեկտրոնային 

գրանցամատյանի ստեղծում (հետևելով 2014թ. օրենքին) 

Կ 

 Լիզինգի մասով կոնկրետ իրավական դաշտի ընդունում Մ 

3. Հմտությունների և ձեռնարկատիրության զարգացում 

 Ձեռներեցության հիմնական կոմպետենցիաների լիարժեք ինտեգրում 

պետական կրթակարգում և մանկավարժների պատրաստման ծրագրերում՝ 

կրթության բոլոր մակարդակներում 

Կ/Մ/Ե 

 Կրթության զարգացման պետական ծրագրերում, ՓՄՁ ռազմավարության և 

պետական այլ փաստաթղթերում ձեռներեցության շարունակական 

ուսուցման ներառում: Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերում 

ձեռներեցության ուսուցման ներառման ազդեցության մշտադիտարկման 

համակարգի աստիճանական ներդրում 

Մ/Ե 

 Ձեռներեցության ուսուցման (ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ուսումնառություն)  և 

կանանց ձեռներեցության (ըստ սեռի և ոլորտների) վերաբերյալ տվյալների 

համակարգված հավաքագրման բարելավում և ըստ ՓՄՁ (նախասկսնակ, 

սկսնակ, աճ և միջազգայնացում) ուսուցման տեսակի հավաքագրված 

տվյալների որակի ապահովում 

Կ/Ե 

 Ձեռներեցության ուսուցման և կանանց ձեռներեցության մասով հաջողված 

աշխատակարգերի համակարգված տարածում և խթանում 

Կ/MՄ 

4. ՓՄՁ մրցունակության բարձրացում 

 Բիզնեսի զարգացման ծառայությունների մասնավոր շուկայի զարգացման 

կոնկրետ միջոցառումների ներդրում (օրինակ՝ վաուչերային 

միջոցառումների ներդրում, իրազեկման արշավներ, ծառայություններ 

տրամադրող կազմակերպությունների էլեկտրոնային ցուցակ) 

Մ/Ե 
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 Պետական գնումների մասին օրենսդրության հզորացում՝ անկախ 

գնահատող մարմին նախատեսելու, հրապարակման պահանջները 

բարելավելու, տնտեսապես ամենաօգտավետ մրցութային հայտերի 

խրախուսման չափանիշը լավագույն հայտի ընտրության մեջ կիրառելու 

նպատակով, և ՓՄՁ մասնակցության խրախուսում 

S/M 

 ՓՄՁ էկոլոգիապես անվտանգ գործունեության քաղաքականության 

շրջանակի և աջակցման կոնկրետ միջոցառումների մշակում (օրինակ՝ նոր 

ՓՄՁ ռազմավարության միջոցով) 

Կ/Մ/Ե 

 Ինովացիոն նոր ռազմավարության ընդունում՝ համակարգումը 

բարելավելու և տեխնոլոգիայի փոխանցումը խրախուսելու նպատակով  

Կ 

5. Աջակցություն ՓՄՁ միջազգայնացմանը 

 Արտահանող ՓՄՁ սուբյեկտների համար աջակցության հասցեական 

միջոցառումների մշակում և իրականացում, ներառյալ առևտրի 

ֆինանսավորման բարենպաստ միջավայր (արտահանման վարկավորման 

գործող սխեմաների ընդլայնում), ԱԶՀ կարողությունների զարգացում 

Կ/Մ/Ե 

 Պետական տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների՝ 

միջազգային և ԵՄ ստանդարտներին համապատասխանության 

բարելավում, աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտներին՝ այս ստանդարտների 

պահանջների կատարումն ապահովելու գործում 

Կ/Մ 

 ՕՈւՆ-ՓՄՁ կապի զարգացման հետագա ծրագրերի մշակում (օրինակ՝ 

հարկային արտոնություններ, գիտելիքի/տեղեկատվության փոխանցում) 

Մ/Ե 
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