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Նախաբան
Երկրի բնութագիրը՝ ըստ Եվրոպայի Փոքր բիզնեսի ակտի (ՓԲԱ) հանդիսանում
է «ՓՄՁ քաղաքականության համաթիվ․ Արևելյալ գործընկեր երկրներ 2020»
վերտառությամբ առավել ընդգրկուն հրապարակման մի հատվածը։ Այն
ներկայացնում է համապարփակ ակնարկ Արևելյան գործընկեր (ԱլԳ) վեց
երկրներում (Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովայի
Հանրապետություն և Ուկրաինա) ՓԲԱ-ի տաս սկզբունքների իրագործման
վերաբերյալ, որոնք ընկած են բարելավումների հնարավորությունների հիմքում
և վեր են հանում երկրների առջև ծառացած մնացած մարտահրավերները,
ինչպես նաև դրանց հաղթահարման համար առաջարկվող քաղաքականության
գործիքները։
Սույն բնութագիրը ներկայացնում է Հայաստանի տնտեսական համատեքստի,
բիզնես միջավայրի միտումների և ՓՄՁ հատվածի ընդհանուր ակնարկը։
Հաջորդիվ այն գնահատում է դիտարկվող ժամանակահատվածում ՓԲԱ-ին
առնչվող հինգ հենասյուներում արձանագրված առաջընթացը և վերջապես
տալիս քաղաքականության թիրախային առաջարկություններ ՓՄՁ-ների
համար ավելի նպաստավոր բիզնես միջավայր ձևավորելու նպատակով։
Վերլուծությունները կատարվել են 2006 թ․ ՏՀԶԿ-ի և գործընկեր
հաստատությունների կողմից մշակված ՓՄՁ քաղաքականության համաթվի
մեթոդաբանության համաձայն։ 2020 թ․ խմբագրությունը դուրս է գալիս ՓԲԱում ընդգրկված ոլորտների վերլուծության շրջանակից՝ ՓՄՁ զարգացմանը
խոչընդոտող
համապատասխան
քաղաքականության
այլ
առաջնահերթություններ (օրինակ՝ մրցակցություն, պայմանագրերի կիրարկում
և վեճերի այլընտրանքային կարգավորում, և բիզնեսի բարեվարքություն)
ներառելու նպատակով, միաժամանակ՝ ընդլայնելով քաղաքականության
առանցքային ոլորտներում ընդգրկված խնդիրների շրջանակը։ Յուրաքանչյուր
չափույթին տրվել էր վեց կառավարություններից յուրաքանչյուրի կողմից
կատարված
ինքնագնահատման,
և
ՏՀԶԿ-ի
ու
նրա
գործընկեր
կազմակերպությունների
կողմից
կատարված
անկախ
գնահատման
արդյունքում ստացված միավորը, որը ներառում էր ելակետային տվյալներ՝
ստացված տեղական փորձագետների թիմից, որ հավաքագրել էր տվյալներ և
տեղեկատվություն, ինչպես նաև՝ անցկացրել հարցազրույցներ հիմնական
շահեկիցների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների հետ։
Ըստ ՓԲԱ-ի գնահատումը Տնտեսական համագործակցության և զարգացման
կազմակերպության (ՏՀԶԿ), Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական
բանկի
(ՎԶԵԲ)
և
Եվրոպական
կրթական
հիմնադրամի
(ԵԿՀ)
համագործակցային ջանքերի արդյունքն է, որն իրականացվել է Եվրոպական
Միության ֆինանսական աջակցությամբ՝ EU4Business նախաձեռնության
շրջանակում։
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Սույն զեկույցը հնարավոր է դարձել ՓԲԸ հայաստանյան համակարգող Կարեն
Գևորգյանի (Հայաստան) մասնակցության, ով աջակցել է տվյալների
հավաքագրման և ստուգման գործընթացում, և ղեկավարել Հայաստանի
մասնակցությունը ծրագրի բոլոր փուլերում։
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Գլուխ 7. Հայաստան․ Երկրի բնութագիրը՝ ըստ Փոքր բիզնեսի ակտի

2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցան մեծ քաղաքական
փոփոխություններ, ինչը հանգեցրեց նոր խորհրդարանի ընտրությանը և նոր

կառավարության ձևավորմանը։ Նոր կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել
հավակնոտ բարեփոխումների օրակարգի, որտեղ ՓՄՁ զարգացումը ներառված
է
որպես
առաջնահերթություն։
Պայմանավորված
քաղաքական
փոփոխություններով և տևական տնտեսական մարտահրավերներով՝ 2016 թ․
ըստ ՓԲԱ-ի գնահատումից հետո Հայաստանն արձանագրել է ընդամենը
սահմանափակ առաջընթաց։ Այնուհանդերձ, չնայած համապարփակ ՓՄՁ
միջնաժամկետ ռազմավարության բացակայությանը՝ ՓՄՁ քաղաքականության
ինստիտուցիոնալ և կարգավորման դաշտը շարունակել է բարելավվել, քանզի
ՓՄՁ ԶԱԿ-ը (ՓՄՁ գործակալություն) ընդլայնել է ՓՄՁ-ներին տրամադրվող
ծառայությունների շրջանակը, իսկ 2018 թվականին ներդրվել է էլեկտրոնային
գնումների
վերանայված
համակարգը։
Արձանագրվել
է
նաև
քաղաքականության
մակարդակով
ավելի
մեծ
ուշադրություն
ձեռնարկատիրական մարդկային կապիտալի կարևորությանը՝ ազգային
մրցունակության տեսանկյունից, իսկ այս ոլորտում կառավարության ջանքերը
պետք է ընդունել և շարունակել դրանց աջակցել։
Հետագայում Հայաստանում պետք է վերջնականացնել և ընդունել երկրի
2020-2024 թ․թ․ ՓՄՁ զարգացման ռազմավարությունը և ստեղծել արդյունավետ
մոնիթորինգի և գնահատման համակարգ։ Առաջնահերթ գործողությունները
պետք է նպատակաուղղվեն էլեկտրոնային կառավարման ծառայությունների
ընդլայնմանը,
սնանկացման
ընթացակարգերի
բարելավմանը,
արտահանողներին ավելի լավ ծառայություններ առաջարկելուն, և
մրցակցության համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծմանը։
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Հիմնական եզրահանգումներ
Գծապատկեր 7.1. ՓՄՁ Քաղաքականության համաթվի միավորները Հայաստանի
համար
Երկրի միավորներն՝ ըստ չափույթի, 2020 թ․ և 2016 թ․ համեմատականը

Աղյուսակ 7.1. ՓՄՁ քաղաքականության համաթվի միավորները Հայաստանի համար․
2020 թ․ և 2016 թ․ համեմատականը

ՀԱՅ
2020

ՀԱՅ
2016

ԱլԳ
միջինը
2020

ՀԱՅ 2020
(2016 թ․
մեթոդաբանություն)

Ինստիտուցիոնալ և կարգավորման դաշտ

3.76

3.38

3.74

3.76

Գործառնական միջավայր

3.55

4.05

3.92

3.87

Սնանկացում և երկրորդ հնարավորություն

2.40

3.16

2.85

2.73

Ձեռնարկատիրության ուսումնառություն/Կանանց
ձեռներեցություն

2.84

2.63

3.58

n.a.

ՓՄՁ հմտություններ

3.26

2.67

3.36

n.a.

Ֆինանսակավորման հասանելիություն

3.81

3.53

3.57

3.83

Պետական գնումներ

3.61

3.42

3.49

3.61

Ստանդարտներ և կանոնակարգեր

2.66

3.33

3.43

2.69

Միջազգայնացում

2.86

3.37

2.96

3.35

Գործարարության զարգացման ծառայություններ

4.00

3.93

3.53

4.00

Նորարարության քաղաքականություն

2.96

2.91

2.92

2.90

«Կանաչ» տնտեսություն

2.40

2.39

2.77

2.40

Հեն
ասյո
ւն

Ա

Բ
Գ
Դ

Ե

Չափույթ
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Աղյուսակ 7.2. Իրականացման ընթացքը 2016 թ․ ՓՄՁ քաղաքականության համաթվի
առաջնահերթ բարեփումների նկատմամբ
2016 թ․ ՓՄՁ քաղաքականության համաթվում
ներկայացված առաջնահերթ բարեփոխումները

Մինչ օրս իրականացված կարևորագույն
բարեփոխումները

Հենասյուն Ա․ Արձագանքող կառավարություն
Ընդունել համապարփակ, երկարաժամկետ ՓՄՁ
ռազմավարություն։
Բարելավել վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը
(մատչելիություն, մեթոդաբանություններ,
համապատասխանեցում նոր սահմանումներին)։

Ընդունվել է 2016-2018 թ․թ․ ՓՄՁ միջնաժամկետ
ռազմավարությունը, 2020-2024 թվականները ներառող
նոր երկարաժամկետ ռազմավորությունը մշակման
փուլում է։
Ազգային վիճակագրական կոմիտեն սկսել է մշակել
կանոնավոր ՓՄՁ վիճակագրական տվյալներ՝ 2018 թ․
Եվրոստատ-ՏՀԶԿ մեթոդաբանությանը
համապատասխան հրատարակված ՓՄՁ-ների
վերաբերյալ Վիճակագրական տեղեկագրի միջոցով:
Կարգավորիչ «գիլյոտին» ծրագրի գործընթացն ընդգրկել
է գործող օրենքների և կանոնակարգերի 75%-ը։
Ներդրվել է հարկերի պարզեցման հատուկ համակարգ
միկրոձեռնարկությունների և ընտանեկան բիզնեսների
համար։

Հենասյուն Բ․ Ձեռնարկատիրական մարդկային կապիտալ
Կրթական բոլոր մակարդակներում ձեռներեցության
հիմնական կոմպետենցիան ինտեգրել
(կարողունակությունը) կրթակարգում և ուսուցիչների
վերապատրաստման դասընթացներում։
Ներառել ձեռնարկատիրության ուսումնառությունը
կառավարության փաստաթղթերում, ներդնել
շրջանավարտների հետագծման համակարգ
մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում
(ՄԿՈՒ)։
Բարելավել տվյալների համակարգված հավաքագրումը։
Սիստեմատիկորեն խթանել լավ գործելակերպի
փոխանակումը և աջակցել դրան։

Մինչև 2020 թ․ ներդրվել է ձեռնարկատիրության մոդուլը,
որն ապահովում է կոմպետենցիայի աստիճանական
զարգացում տարրականից մինչև ավելի բարձր
միջնակարգ դպրոցներում, ներառյալ՝ ՄԿՈՒ-ն,
Գործում է ձեռնարկատիրության ուսումնառության
թեմայով ուսուցիչների նախնական վերապատրաստում
առաջնային մակարդակում, պլանավորվում է
երկրորդային մակարդակը,
Խթանվել և փոխանակվել են ձեռնարկատիրության
ուսումնառության լավ գործելակերպը և կանանց
ձեռներցությունը։

Հենասյուն Գ․ Ֆինանսավորման հասանելիություն
Ուժեղացնել պարտատիրոջ իրավունքները, այդ թվում՝
անվճարունակության մասին օրենսդրության
բարեփոխման միջոցով։
Ստեղծել շարժական ակտիվների նկատմամբ
ապահովված իրավունքի առցանց ռեգիստր (2014 թ․
օրենքին հետամուտ)։

Վարկային տեղեկատվության ծածկույթի լայնությունը
մեծացել է՝ հեշտացնելով վարկային պատմության
կազմումը ֆիզիկական անձանց և բիզնեսների համար։
Շարժական ակտիվների նկատմամբ ապահովված
իրավունքի ռեգիստրը ստեղծվել է, իսկ դրա
հասանելությունը բարելավվել առցանց գրանցման և
որոնման հնարավորությունների միջոցով։
Փորձարկվում է ֆինանսական կրթությունը միջնակարգ
դպրոցներում՝ մինչև 2021 թ․ այն լիարժեքորեն
կիրառելու նպատակադրմամբ։

Հենասյուն Դ․ Մուտքը շուկա
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Մշակել և իրականացնել նպատակային աջակցության
միջոցառումներ, ներառյալ՝ առևտրի ֆինանսավորման
բարենպաստ միջավայրը արտահանող ՓՄՁ-ների
համար։
Մեծացնել ազգային տեխնիկական կանոնակարգերի և
ստանդարտների համապատասխանությունը
միջազգային և ԵՄ ստանդարներին։
Հզորացնել պետական գնումների օրենսդրությունը և
խթանել ՓՄՁ մասնակցությունը։

Ներդրվել է համաֆինանսավորման մեխանիզմ
միջազգային առևտրային տոնավաճառներին
մասնակցելու համար։
Ընդունվել է պետական գնումների մասին նոր օրենքը՝
ԵՄ դիրեկտիվներին համապատասխան․ էլեկտրոնային
գնումների վերանայված համակարգի ներդրումը 2018 թ․։
Հայաստանի արտահանման ապահովագրական
գործակալությունը մատուցում է ֆինանսական
ծառայություններ արտահանողների համար։

Հենասյուն Ե․ Աջակցություն նորարարությանը և գործարարությանը
Ներդնել հատուկ միջոցառումներ գործարարության
զարգացման ծառայությունների (ԳԶԾ) մասնավոր
շուկան խթանելու նպատակով։

«Բիզնես Արմենիա»-ի կողմից արտահանման
գործունեության նպատակով իրականացվել է
համաֆինանսավորման մեխանիզմ՝ մասնավոր
հատվածի ծառայություն մատուցողների ներգրավմամբ։
Նորարարական ենթակառուցվածքների ընդլայնում,
որտեղ ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ
ՏՏ ոլորտը։
ՓՄՁ ռազմավարությունը պարունակում է ՓՄՁ-ների
«կանաչեցումը» զարգացնելուն վերաբերող դրույթներ։

Համատեքստ

Տնտեսական պատկեր և բարեփոխումների առաջնահերթություններ
2016 թ․ գրեթե լճացում համարվող իրավիճակից հետո, ինչը գլխավորապես
պայմանավորված էր հիմնական առևտրային գործընկերների տնտեսական
ակտիվության անկումով, Հայաստանում արձանագրվեց աճի տեմպերի արագ
վերականգնում։ Աջակցային արտաքին միջավայրը և բարելավված ներքին
տնտեսական հիմքերը խթանեցին մասնավոր սպառումը, ներդրումները և
արտահանումը։ 2017 թ․ և 2018 թ․ իրական ՀՆԱ-ի աճը կազմեց
համապատասխանաբար՝ 7.5% և 5.2%։ Դրական տնտեսական հեռանկարները
շարունակվում են պահպանվել՝ չնայած 2018 թ․ արձանագրված 5.2% մի փոքր
ցածր ՀՆԱ-ի աճի տեմպերին, ինչը պայմանավորված է հարկաբյուջետային
քաղաքականության կոշտացմամբ և դրամական փոխանցումների ու ՕՈՒՆ-ի
ավելի դանդաղ մուտքերով (Աղյուսակ 7.3)։ Այնուհանդերձ, Հայաստանի առջև
դեռևս ծառացած են հիմնական սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերները՝
կապված զգալի գործազրկության (17.7% 2018 թ․) (Ասիական զարգացման բանկ,
2019 թ․) (Asian Development Bank, 2019) և այն փաստի հետ, բնակչության մեկ
քառորդը շարունակում է ապրել ազգային աղքատության գծից ցածր
մակարդակի վրա, ինչը նպաստում է մեծածավալ արտագաղթին (Էկոնոմիստ
Ինթելիջենս Յունիթ, 2019 թ․) (Economist Intelligence Unit, 2019).
Տնտեսության քարշիչ ուժը հիմնականում արդյունաբերությունն ու
գյուղատնտեսությունն են, որոնց 2017 թ․ բաժին է ընկել ՀՆԱ-ի՝
համապատասխանաբար 25.3%-ը և 14.9%-ը (Համաշխարհային բանկ, 2019 թ․)
(World Bank, 2019)։ Արտահանողները կենտրոնացված են ինչպես ապրանքների
(հանքանյութեր և մետաղ, որոնց 2017 թ ․բաժին է ընկել արտահանումների մոտ
40%-ը), այնպես էլ նպատակային շուկաների (2017 թ․ արտահանման գրեթե մեկ
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քառորդը ուղղվել էր դեպի Ռուսաստան) առումներով (Հայաստանի
Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե (ԱՐՄՍՏԱՏ), 2019 թ․) (Statistical
Committee of the Republic of Armenia (Armstat), 2019)։ Բացի այդ, երկիրը մեծապես
ապավինում է դրամական փոխանցումներին, որոնք 2017 թ․ կազմել են ՀՆԱ-ի
13%-ը, և որոնց մոտ 64%-ը գալիս է Ռուսաստանից (Համաշխարհային բանկ,
2019 թ․) (World Bank, 2019; World Bank, 2019)։ Նման կախվածության արդյունքում
Հայաստանը ենթարկվում է այնպիսի արտաքին ցնցումների, ինչպիսիք են՝
Ռուսաստանում ապրանքների գների փոփոխականությունը և տնտեսական
ակտիվության նվազումը։ Բացի այդ, տնտեսությունը մեծապես դոլարիզացված
է․ միջազգային դրույքաչափերի աճը և դոլարի արժևորումը ստեղծում են
կապիտալի արտահոսքերի ռիսկ։
2014 թվականից ի վեր ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը
կայունորեն աճել է՝ 2017 թ․ հասնելով ՀՆԱ-ի 37.3%-ին (2014 թ․ 28.6%-ի
համեմատ)՝ արձանագրելով արտահանման զամբյուղի դիվերսիֆիկացիայի
որոշակի միտումներ․ այսինքն, որպես ընդհանուր արտահանման տեսակարար
կշիռ՝ տեքստիլ արտադրանքի արտահանումն աճել է՝ 2014 թ․ 3%-ից 2017 թ․
հասնելով 6%-ի (WITS, 2019; UN Comtrade, 2019)։ Չնայած 2009 թվականից հետո
արձանագրված նվազեցման միտումներին՝ Հայաստանում ընթացիկ հաշիվը
շարունակում է մնալ բացասական։ 2009 թ․ համաշխարհային տնտեսական
ճգնաժամով պայմանավորված կտրուկ անկումից հետո ՕՈՒՆ-ի զուտ
ներհոսքերը շարունակում են նվազել՝ սահմանափակելով տնտեսական աճի
հետագա հնարավորությունները։ 2018 թ․ ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքերը կազմել են
ՀՆԱ-ի 2%-ը, ինչը բավականին ցածր է 2009 թ․ արձանագրված 8.1%-ից
(Աղյուսակ 7,3) (Աղյուսակ 7.3)։
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Աղյուսակ 7.3. Հայաստան․ Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, 2013-18 թ․թ․
Ցուցանիշ

Չափման միավոր

2013

2014

2015

ՀՆԱ-ի աճ*

Տոկոս, նախ․ տար․ նկ․

2016

2017

2018

3.3

3.6

Գնաճ**

Տոկոս, միջին

5.8

3.0

3.2

0.2

7.5

5.2

3.7

-1.4

1.0

Կառավարության
բյուջե1**

ՀՆԱ-ի տոկոս

2.5

-1.6

-1.9

-4.8

-5.6

-4.8

-1.8

Ընթացիկ հաշվի
մնացորդ*

ՀՆԱ-ի տոկոս

-7.3

-7.8

-2.7

-2.1

-3.0

-9.4

Ապրանքների և
ծառայությունների
արտահանում*

ՀՆԱ-ի տոկոս

28.4

28.6

29.7

33.1

37.3

37.5

Ապրանքների և
ծառայությունների
ներմուծում*

ՀՆԱ-ի տոկոս

48.2

47.0

41.9

42.8

49.5

52.9

Զուտ ՕՈՒՆ-ների
ներհոսք*

ՀՆԱ-ի տոկոս

3.1

3.5

1.7

3.2

2.2

2.0

Կառավարության
ընդհանուր
համախառն պարտք**

ՀՆԱ-ի տոկոս

36.3

39.4

44.1

51.9

53.7

51.3

Ներքին վարկ
մասնավոր
հատվածին*

ՀՆԱ-ի տոկոս

42.4

48.9

45.6

48.9

51.5

55.6

Գործազրկություն2*

Ընդհանուր ակտիվ
բնակչության տոկոս

16.2

17.5

18.3

17.6

17.8

17.7

Անվանական ՀՆԱ*

Միլիարդ ԱՄՆ դոլար

11.1

11.6

10.6

10.5

11.5

12.4

Կառավարության ընդհանուր զուտ վարկերի/փոխառությունների տրամադրում։
ԱՄԿ մոդելավորված գնահատականներ։
Աղբյուրը՝ *Համաշխարհային բանկ (2019[3]), Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշներ, **ԱՄՀ
(2019[8]),, Համաշխարհային տնտեսության հեռանկարները․ երկուսն էլ հասանելի են դարձել
2019 թ․ դեկտեմբերին։
1
2

2014
թ․
տնտեսական
ակտիվության
տեմպերի
անկումից
հետո
կառավարությունը ձեռնարկեց բավականին մեծ քայլեր հարկաբյուջետային
կոնսոլիդացիա իրականացնելու նպատակով՝ խորությամբ մշտադիտարկելով
իր դրամավարկային քաղաքականությունը և կատարելով կառուցվածքային
բարեփոխումներ։ 2018 թ․ նոր հարկման ռեժիմը և հարկային վարչարարության
բարելավմանն
ուղղված
վերսկսված
ջանքերն
օգնեցին
նվազեցնել
հարկաբյուջետային դեֆիցիտը՝ այն հասցնելով 1.6%-ի։ ՀՀ կենտրոնական բանկն
աստիճանաբար նվազեցրել է իր վերաֆինանսավորման դրույքաչափը, ինչը
նպաստել է մասնավոր հատվածին տրվող ներքին վարկերին (Աղյուսակ
7․1)(Աղյուսակ 7.1)։
2019 թ․ փետրվարին խորհրդարանն ընդունեց
տնտեսական զարգացման հնգամյա ծրագիրը, որում առաջնահերթություն է
տրվում կոռուպցիայի դեմ պայքարին և բիզնես միջավայրի բարելավմանը՝
հատկապես ՕՈՒՆ-ի ներգրավման և արտահանման խթանման միջոցով։ Հաշվի
առնելով միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված լուրջ
աջակցությունը՝ իշխանությունները հասան ԱՄՀ-ի հետ անձնակազմի
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մակարդակով
համաձայանության
երեք
տարվա
կանխարգելման
Օժանդակության վարկային ծրագրի (ՕՎԾ) 250 միլիոն դոլարի շուրջ՝
կառավարության բարեփոխման ծրագրերի իրականացմանն աջակցելու
նպատակով (ՎԶԵԲ, 2019) (EBRD, 2019)։

Բիզնես միջավայրի միտումները
2016 թվականից հետո Հայաստանը նահանջ է գրանցել Համաշխարհային բանկի
«Գործարարություն» (Doing Business) զեկույցի վարկանիշային աղյուսակում՝ 35րդ հորիզոնականից հասնելով 47-րդ հորիզոնականին (Համաշխարհային բանկ,
2019 թ․) (World Bank, 2019)։ Չնայած այս արդյունքը հիմնականում վկայում է
ակտիվ բարեփոխումների մասին ցանկացած ոլորտում բացի Հայաստանի
ներսում պայմանների վատթարացումից, սակայն Բանկի ցուցանիշները չեն
վկայում վարկ ստանալու ցուցանիշի որևէ առաջընթացի մասին, իսկ
աճողական փոփոխություններ իրականացվել են միայն հարկերը վճարելու և
սնանկության խնդիրը լուծելու մասով։ Այնուհանդերձ, երկիրը տակավին
զբաղեցնում է բարձր հորիզոնականներ բիզնես սկսելու (10-րդ տեղը) և գույքը
գրանցելու (13-րդ տեղը) ոլորտներում։
2016 թ․ ՓՄՁ Քաղաքականության համաթվի եզրահանգումների և
առաջարկությունների վրա հիմնվելով՝ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել
ՓՄՁ-ների համար քաղաքականության դաշտը բարելավելու համար։ Այս
ուղղությամբ գործադրված նախնական ջանքերը հանգեցրել են 2016-18 թ․թ․
միջև ընկած ժամանակահատվածն ընդգրկող ՓՄՁ ռազմավարության
ընդունմանը։ Ռազմավարության հետագա արտաքին գնահատականում
առանձնացվում են ՓՄՁ քաղաքականության հիմնական ձեռքբերումները և
մարտահրավերները։ Ներկայումս կառավարությունը մշակում է նոր
միջնաժամկետ ՓՄՁ ռազմավարություն 2020-2025 թ․թ․ համար՝ ներգրավելով
բոլոր շահեկիցներին, այդ թվում՝ մասնավոր հատվածին։
2018 թ․ Հայաստանում տեղի ունեցան նշանակալի քաղաքական
փոփոխություններ, որոնք հանգեցրեցին նոր խորհրդարանի ընտրությանը և
նոր կառավարության ձևավորմանը։ Նոր կառավարությունը առաջ քաշեց
հավակնոտ բարեփոխումների օրակարգ՝ նպատակաուղղված, ի թիվս այլոց,
կոռուպցիայի դեմ պայքարին, դատական համակարգի արդյունավետության և
անկախության
բարելավմանը,
և
ներդրումներ
ներգրավելու
և
ձեռնարկատիրության զարգացման նպատակով ընդհանուր բիզնես մթնոլորտի
բարելավմանը։ Փոթորկալից քաղաքական անցումը և նախարարությունների ու
պետական
գերատեսչությունների
վերակազմավորման
ընթացիկ
գործընթացները բացասական ազդեցություն են ունեցել Հայաստանի
կատարողականի վրա ՓԲԱ-ի գնահատման այս փուլում, սակայն եթե
կառավարությունը հաջողությամբ իրագործի բարեփոխումների սեփական
հանձնառությունները, ապա գալիք տարիներին կարձանագրվի շոշափելի
առաջընթաց։ Նույնիսկ ոչ վաղ անցյալի բարդ համատեքստում Հայաստանը
ՓՄՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 2020 © ՎԶԵԲ, ԵԿՀ, ԵՄ, ՏՀԶԿ 2020
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կարողացել
է
ընդլայնել
ՓՄՁ-ներին
մատուցվող
աջակցության
ծառայությունների շրջանակը՝ ստեղծելով
հատուկ լիազորություններով
օժտված ՓՄՁ գործակալություն (ՓՄՁ-ԶԱԿ-1), հաջողել նոր ՓՄՁ
ռազմավարության մշակման հարցում և վերանայել իր էլեկտրոնային
գնումների համակարգը՝ ՓՄՁ ավելի մեծ մասնակցայնությունը հնարավոր
դարձնելու նպատակով։

ՓՄՁ ոլորտ
Հայաստանում
2011
թվականից
գործող
ՓՄՁ
սահմանումը
համապատասխանում է ԵՄ սահմանմանը, քանի որ այն հիմնված է
զբաղվածությունը, շրջանառությունը և հաշվեկշիռն ընդգրկող երեք
չափանիշների վրա (Աղյուսակ 7.4)։
Աղյուսակ 7.4. Միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների սահմանումը Հայաստանում
Միկրո

Փոքր

Միջին

Զբաղվածություն

< 10 աշխատող

< 50 աշխատող

< 250 աշխատող

Տարեկան
շրջանառություն

≤ 100 մլն․ ՀՀ դրամ
(185 580 եվրո)

≤ 500 մլն․ ՀՀ դրամ
(927 900 եվրո)

≤ 1 500 մլն․ ՀՀ դրամ
(2 783 700 եվրո)

Հաշվեկշիռ

≤ 100 մլն․ ՀՀ դրամ
(185 580 եվրո )

≤ 500 մլն․ ՀՀ դրամ
(927 900 եվրո)

≤ 1 000 մլն․ ՀՀ դրամ
(2 041 380 եվրո)

Ծանոթագրություն․

փոխարժեքը
2019
թ․
հոկտեմբերի
դրությամբ,
https://www1.oanda.com/lang/it/currency/converter/
Աղբյուրը՝ «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում
կատարված լրացումները (2011 թ․)։

Համաձայն 2018 թ․ տվյալներին՝ ՓՄՁ-ները կազմում են տնտեսության
գործարար հատվածի բոլոր ձեռնարկությունների ավելի քան 99.8%-ը2, որտեղ
միկրոձեռնարկությունները կազմում են դրանց 93.6%-ը։ ՓՄՁ-ներին բաժին է
ընկնում գործարարության ոլորտում ընդհանուր զբաղվածության 68%-ը, և
ՓՄՁ-ներն են ստեղծում բիզնես հատվածի ավելացված արժեքի մինչև 60%-ը,
ինչը լայն իմաստով համադրելի է ԵՄ-ում ՓՄՁ-ների ցուցանիշների հետ։
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Գծապատկեր 7.2. Գործարար հատվածի ժողովրդագրական ցուցանիշները
Հայաստանում՝ ըստ ընկերությունների չափի, 2018 թ․

Ծանոթագրություն․

Միկրոձեռնարկությունները ներառված են փոքր ձեռնարկությունների
կատեգորիայում՝ ավելացված արժեքի մասով։
Աղբյուրը՝ ԱՐՄՍՏԱՏ, (Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում․
2019 թ․ հունվարի 1-ի վիճակագրական տեղեկագիր) (Small and Medium Entrepreneurship in the
Republic of Armenia - Statistical Bulletin as of January 1 2019, 2019) ․

Հայաստանում ՓՄՁ-ների մեծ մասը կենտրոնացված է համեմատաբար ցածր
ավելացված աճ ունեցող գործունեության տեսակներում, ինչպիսիք են՝
մեծածախ և մանրածախ առևտուրը (64%) և մշակող արդյունաբերությունը
(10%)։

ՓՄՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 2020 © ՎԶԵԲ, ԵԿՀ, ԵՄ, ՏՀԶԿ 2020

 13

14  7. ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ ԵՐԿՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱԿՏԻ
Գծապատկեր 7.3. ՓՄՁ-ների ոլորտային բաժանումը Հայաստանում, 2018 թ․

Ծանոթագրություն․ Ոլորտները ներառում են բաժիններ B -ից to N-ը, հատված S 95-ը, առանց ISICի 4-րդ վերանայման (ֆինանսական միջնորդական ծառայություններ) ոլորտ K-ի։ «Այլ»-ը
ներառում է՝ Վարչարարական և օժանդակ ծառայություններ, անշարժ գույքի հետ կապված
գործունեություն,
Փոխադրումներ
և
պահեստային
տնտեսություն,
Շինարարություն
Համակարգիչների նորոգում, Հանքարդյունաբերություն, Էներգետիկա և Ջրամատակարարում։
Աղբյուրը՝ ԱՐՄՍՏԱՏ․ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում․
Վիճակագրական տեղեկագիր, 2019 թ․ հունվարի 1։ (Small and Medium Entrepreneurship in the
Republic of Armenia - Statistical Bulletin as of January 1 2019, 2019)

ՓԲԱ-ով գնահատում՝ ըստ հենասյան

Բոլորի համար գործունեության հավասար դաշտ հենասյուն
Մրցակցություն
Հայաստանի մրցակցության իրավական դաշտը ներառում է մրցակցության
մասին օրենքի արդյունավետ ռեժիմի համար անհրաժեշտ գրեթե բոլոր
բաղադրիչները։ Կիրարկող մարմին հանդիսացող Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության
պետական
հանձնաժողովը
(ՏՄՊՊՀ)
անկախ
հաստատություն է, և իր տրամադրության տակ ունի գրեթե բոլոր անհրաժեշտ
լիազորությունները և գործիքները, սակայն կիրարկման որոշ կարևոր
գործիքներ բացակայում են։ ՏՄՊՊՀ-ը ակտիվորեն վերանայում է օրենքները և
կանոնակարգերը, և իր մանդատի շրջանակում հանդես գալիս ի
պաշտպանություն մուտքի և մրցակցության խոչընդոտների նվազեցման։
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ՏՄՊՊՀ-ի բոլոր վերջին առաջարկությունները հանգեցրել են անհրաժեշտ
փոփոխությունների օրենքների նախագծերում և կարգավորումներում։ Բացի
մրցակցության կանոններից, ՏՄՊՊՀ-ը կիրարկում է անբարեխիղճ
մրցակցության դեմ պայքարին և սպառողների պաշտպանությանը վերաբերող
կանոններ։
Մրցակցության օրենսդրության կիրարկման մասով ՏՄՊՊՀ-ի փաստացի
գործունեությունը սահմանափակվում է միաձուլումների վերասկողությամբ և
գերիշխող դիրքի չարաշահման ուսումնասիրություններով։ 2017-18 թ․թ․ այն
կատարել է 65 միաձուլումների ուսումնասիրություններ և տուգանքներ
կիրառել մի քանի ընկերությունների նկատմամբ գերիշխող դիրքի չարաշահման
համար։ Չնայած հակամրցակցային համաձայնություններն արգելվում են,
սակայն 2014-2018 թվականների ընթացքում կարտելների դեմ որևէ կիրարկում
չի արձանագրվել։ Սա, անշուշտ, կապված է արդյունավետ անակնկալ
ստուգայցի լիազորությունների բացակայության հետ3։ ՏՄՊՊՀ-ից օրենքով
պահանջվում է նախապես ծանուցել տնտեսվարողներին պլանային
ուսումնասիրությունից երեք օր առաջ։ Այդ պահանջը լրջորեն խոչընդոտում է
ապօրինի կարտելներում կատարվող ուսումնասիրություններին, քանի որ այն
հանգեցնում է ուղղակի մեղսագրվող ապացույցների հավանական ոչնչացմանը
կամ պարտակմանը նախքան ուսումնասիրության փաստացի իրականացումը։
Մրցակցության մարմինն առայժմ չի մշակել բիզնեսների համար ուղեցույցներ
մրցակցության մասին օրենքի մեկնաբանության և իրականացման վերաբերյալ,
բացառությամբ պետական գնումների գործընթացում հակամրցակցային
համաձայնությունների կանխարգելման և հայտնաբերման վերաբերյալ
ուցեցույցների։
2018 թ․ մրցակցության մասին օրենքում կատարված փոփոխություններով
մտցվեց տուգանքների կիրառման հայեցողականության սահմանը և պետական
պաշտոնյաների ու ղեկավարների անձնական պատասխանատվությունը
մրցակցության խախտումների համար, ինչպես նաև՝ տրվեց գերիշխող դիրքի
չարաշահման սահմանման պարզաբանումը։
Սակայն կարևոր մարտահրավերները մնում են․


Եթե կիրարկման պրակտիկան համեմատենք անբարեխիղճ բիզնես
գործելակերպերի դեմ պայքարում և սպառողների իրավունքների
պաշտպանության
ոլորտում,
ապա
մրցակցության
ոլորտում
օրենսդրության
կիրարկումը բավականին թերզարգացած է։
Այնուհանդերձ, պետք է շրջադարձ կատարել շեշտադրման մեջ։
Մրցակցության օրենսդրության կիրարկումը նախատեսում է լուծում տալ
մրցակցության
երկարաժամկետ
խոչընդոտներին
և
շուկայի
խաթարումների բուն պատճառներին։ Սպառողների նկատմամբ
անբարեխիղճ բիզնես գործելակերպերը և անբարեխիղճ պայմանները
հաճախ ներկայիս կիրարկման գործելակերպերով չհանգուցալուծված
հիմնխնդիրների հիմքում առկա նշաններն են։
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Արդյունավետ կիրարկման համար պահանջվում են աշխատող
գործիքներ և ընթացակարգեր։ Ինչ վերաբերում է գործիքներին, ապա
անակնկալ ստուգայցերը ճանաչվել են որպես ապօրինի կարտելների
բացահայտման համար անփոխարինելի գործիք։
Կարտելային
համաձայնությունները չեն կարող հաստատվել՝ միայն զուգահեռաբար
իրականացվող դիտարկումների կամ այլ անուղղակի ապացույցների
հիման վրա։ Դրանց համար անհրաժեշտ է հաղորդակցության կամ
համաձայնության
ուղղակի
ապացույց։
Ավելին,
կարտելները
հանդիսանում են լուրջ պրոբլեմ Հայաստանի տիպի փոքր
տնտեսությունների համար, որտեղ փոքր թվով խաղացողներ գերիշխում
են բազմաթիվ ոլորտներում։ Արդյունքում՝ հարկ վճարողները և
սպառողները 10–20%-ով ավելի բարձր գին են վճարում ապրանքների և
ծառայությունների համար, այդ թվում՝ երբ խոսքը վերաբերում է
պետական գնումներին։ Կիրարկման բոլոր գործիքակազմերը կշահեն
այնպիսի իրավական վերջնաժամկետներից, որոնք կլինեն ավելի ճկուն,
իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ավելի երկար։ Ներկայումս
ուսումնասիրությունը չի կարող տևել 90 օրվանից ավելի, ինչը
միջազգային ստանդարտներով համեմատաբար կարճ ժամկետ է։
Լավագույն միջազգային փորձի հիման վրա՝ անհրաժեշտության
դեպքում ավելի երկար ժամանակային սանդղակները կարող են տալ
կիրարկման ավելի լավ օրինակների հնարավորություն։



Մրցակցության
մարմնի
բարձր
որակավորում
ունեցող
աշխատակիցները պետք է գործեն ինստիտուցիոնալ դաշտում, ինչը
երաշխավորում է անկախություն քաղաքական կամ մասնավոր
շահեկիցների միջամտություններից։ ՏՄՊՊՀ-ը պետք է ստեղծի
հեղինակություն՝ հանուն մրցակցության պետական և մասնավոր
սահմանափակումների դեմ օրենսդրության անկողմնակալ և չեզոք
կիրարկման։ Բարձր որակավորում ունեցող իրավաբանների և
տնտեսագետների
ներգրավելու
և
նրանց
պահելու
համար
աշխատավարձերը պետք է զգալիորեն ավելանան, իսկ դրա հետ մեկտեղ՝
նաև ՏՄՊՊՀ-ի ընդհանուր բյուջեն, ներառյալ՝ գրասենյակային
սարքավորումները։



Մրցակցության հանդեպ ընդհանուր դրական վերաբերմունք խթանելու
համար ՏՄՊՊՀ-ը պետք է ավելի շատ ջանք ներդնի, որպեսզի ընդհանուր
հանրությանը, քաղաքականություն մշակողներին, կառավարության
պաշտոնյաներին, լրատվամիջոցներին, մասնավոր կառավարիչներին և
բիզնես հանրությանը բացատրի մրցակցության օգուտների մասին։

ՓՄՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 2020 © ՎԶԵԲ, ԵԿՀ, ԵՄ, ՏՀԶԿ 2020

7. ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ ԵՐԿՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱԿՏԻ

Գծապատկեր 7.4. Մրցակցության քաղաքականությունը Հայաստանում
Մրցակցության քաղաքականության պաշտոնապես ընդունված չափանիշների տոկոսային
հարաբերակցությունը 2019 թ․ հունիսի դրությամբ

Ծանոթագրություն․ Վերը ներկայացված գծապատկերում ներկայացված է իրավական դաշտում
պաշտոնապես ընդունված մրցակցության քաղաքականության չափանիշների տոկոսային
հարաբերակցությունը։ Այն բոլոր չափանիշներին տալիս է հավասար կշիռ։ Այն չի ներկայացնում
փաստացի կիրարկման գործողությունը՝ չափանիշների վերաբերելիության կամ քանակի
առումով, կամ չի մատնանշում դրանց վերաբերելիությունը կամ պիտանիությունը։

Աղբյուրը՝ ՓԲԱ-ի հարցաշարը, հարցազրույցները Հայաստանի մրցակցության մարմնի և բիզնես
ասոցիացիաների ներկայացուցիչների հետ։

Պայմանագրերի կիրարկում և վեճերի այլընտրանքային կարգավորում
Հայաստանում առևտրային վեճերը քննվում են քաղաքացիական գործերով
առաջին ատյանի դատարաններում, իսկ փոքր հայցերով պարզեցված
ընթացակարգը տալիս է վեճերի արագացված և քիչ ծախսատար լուծման
հնարավորություն։ Դատական ընթացակարգերից ավտոմատացված
են
ընդամենը մի քանիսը, այդ թվում՝ պատահականության սկզբունքով
դատավորներին որևէ գործ հանձնելը4, դատական ծախսերի մասով
էլեկտրոնային եղանակով կատարվող վճարումները, և դատարանների
որոշումների հրապարակումը դրա համար հատուկ նախատեսված կայքում
(www.datalex.am)։ Էլեկտրոնային եղանակով հայցադիմումների ներկայացման
հարթակը թեստավորվել է, իսկ գործընթացի մասով էլեկտրոնային
ծառայությունը դեռևս չի գործում, սակայն էլեկտրոնային արդարադատության
լիովին կազմավորված համակարգը նախատեսված է դատական և իրավական
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բարեփոխումների 2018-2023 թվականների ռազմավարության մեջ։ Վերջին
տարիներին «Գործարարություն» զեկույցի վարկանիշային աղյուսակում
Հայաստանն առաջընթաց չի արձանագրել պայմանագրերի կիրարկման մասով,
ինչը պայմանավորված է 2016 թ․ 70.46-ից (28-րդ տեղը)՝ 2019 թ․ արձանագրված
69.7 (30-րդ տեղը) արդյունքով։ Իշխանությունները պետք է ավելին անեն
պայմանագրերը
կիրարկելիս
դատական
գործընթացի
ընդհանուր
արդյունավետությունը և որակը բարձրացնելու համար (օրինակ՝ ապահովել
էլեկտրոնային արդարադատության բարեփոխումների իրականացումը)։
Հայաստանում սեփականության իրավունքների պաշտպանությունն ուժեղացել
է, և այսօր Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի Գլոբալ մրցունակության
ինդեքսում (ԳՄԻ) (Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2019 թ․) (World
Economic Forum, 2019) երկիրը զբաղեցնում է 46-րդ հորիզոնականը։
Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսվում է վարչական և քրեական
պատասխանատվություն մտավոր սեփականության իրավունքի (ՄՍԻ)
խախտման համար, և ՄՍԻ-ին վերաբերող վեճերը սովորաբար լուծվում են
առաջին ատյանի դատարաններում մասնագիտացված դատավորների կողմից։
Կառավարությունը կարող է անել ավելին ՄՍԻ-ի պաշտպանության
համակարգի պատշաճ կիրարկման համար, այդ թվում՝ ՍԻ գործեր վարող
դատավորներին բավարար չափով վերապատրաստման դասընթացների և
գիտելիքների տրամադրումը։ Չնայած գործում է վարչական որոշումների
բողոքարկման մեխանիզմ, սակայն կառավարությունը պետք է ապահովի նաև
մասնավոր-հանրային դատական գործընթաց (այն դեպքերում, երբ պետական
իշխանությունների որոշումներն ազդում են ՓՄՁ-ների սեփականության
իրավունքների վրա)՝ վարչական որոշումների դեմ բիզնեսի իրավունքների
պաշտպանության համար պատասխանատու հաստատություն ստեղծելու
միջոցով։
Վեճերի այլընտրանքային կարգավորման (ՎԱԿ) մեխանիզմները ներառված են
օրենքում, սակայն դրանց օգտագործումը բիզնեսների կողմից շարունակվում է
մնալ սահմանափակ։ Թեև արբիտրաժը բավականին հայտնի պրակտիա է,
սակայն հաշտարարությունը, որ ՓՄՁ-ների համար ավելի քիչ ծախսատար է,
ներդրվել է միայն 2015 թ․։
Կառավարությունը ձեռնարկել է մի շարք
նախաձեռնություններ ՎԱԿ-ի որդեգրման շրջանակը մեծացնելու համար,
ինչպես, օրինակ՝ լիցենզավորված հաշտարարների ցուցակի ստեղծումը,
դատավորների
վերապատրաստումը
և
հանրային
իրազեկման
քարոզարշավները։ Ամեն դեպքում, կառավարությունը կարող է ավելացնել
ՎԱԿ-ի խթանմանն ուղղվող սեփական ջանքերը՝ բիզնեսների, հատկապես
ՓՄՁ-ների շրջանում ՎԱԿ-ի առավելությունների վերաբերյալ իրազեկումը
բարձրացնելու և ՎԱԿ-ի նկատմամբ մասնավոր հատվածի վստահությունը
ձևավորելու միջոցով, այդ թվում՝ ստեղծելով բիզնեսների կողմից դրանց
օգտագործման համար խթաններ (օրինակ՝ որոշ տիպի դատական
գործընթացներում նախապես հաշտարարության դիմելու պահանջը)։
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Բիզնեսի բարեվարքություն
Հայաստանը
ներդրել
է
2015-18
թվականների
հակակոռուպցիոն
ռազմավարությունը՝ կոռուպցիան պետական և մասնավոր հատվածներում
հաղթահարելու
նպատակով։
Չնայած
դրա
կարևորությանը՝
ռազմավարությունն
ուղղակիորեն
չի
անդրադառնում
բիզնեսի
բարեվարքության խնդիրներին, իսկ կառավարությունը չի իրականացրել
մասնավոր հատվածում կոռուպցիոն ռիսկերի որևէ ուսումնասիրություն՝
բիզնեսների
հիմնական
ռիսկերը
վերհանելու
և
հարմարեցված
համապատասխանության մեխանիզմներով դրանց դեմ պայքարելու համար
պատշաճ միջոցներ մշակելու նպատակով (ՀԿՑ, ՏՀԶԿ, 2018 թ․) (ACN, OECD,
2018)։ Բիզնես ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի միակ ուսումնասիրությունը
Հայաստանում կատարվել է Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից՝
ԵՄ-ի և ՏՀԶԿ-ի աջակցությամբ (Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա, 2017
թ․)
(Armenian Lawyers' Association, 2017)։ Միևնույն ժամանակ
կառավարությունում 2018 թվականին տեղի ունեցած փոփոխությունները
պայմանավորված էին, ի թիվս այլոց, հակակոռուպցիոն ուժեղ օրակարգով, և
նոր
կառավարությունը
նախատեսում
է
անդրադառնալ
բիզնես
բարեվարքությանը 2019-2021 թվականների ռազմավարության միջոցով, որը
գտնվում է Խորհրդարանի կողմից հաստատման փուլում։ Հետագայում
Հայաստանում
կարելի
կլինի
կատարել
կոռուպցիոն
ռիսկերի
ուսումնասիրություն մասնավոր հատվածում (սերտորեն համագործակցելով
ընկերությունների և բիզնես ասոցիացիայների հետ)՝ բարեվարքության
միջոցների մշակումը՝ առաջիկա Գործողությունների ծրագրի հիմքի վրա
իրականացնելու նպատակով։
Վերջերս Հայաստանը մեծացրել է մասնավոր հատվածում կոռուպցիայի
կախարգելմանն ուղղված իր ջանքերը։ 2019 թ․ մարտին «Իրավաբանական
անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում ընդունվեցին
փոփոխություններ, որոնք նախատեսում են ընկերությունների իրական
սեփականատերերի հրապարակումը5։ «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ
օրենքը6, որը նախատեսում է ազդարարների իրավուքների պաշտպանություն,
ուժի մեջ է մտել 2018 թ․ հունվարին։ Կոռուպցիայի մասին հաղորդումներ տալու
համար օրենքով նախատեսված անանուն ազդարարման միասնական
էլեկտրոնային հարթակը (www.azdararir.am) գործարկվել է 2019 թ․ մայիսին։
Բացի այդ, բիզնեսները կարող են կոռուպցիայի վերաբերյալ հաղորդումներ տալ
Bizprotec7 ազդարարման հարթակի միջոցով, որը ներդրվել է ԵՄ-ի
«Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» (SMEDA) ծրագրի կողմից
2019 թ․ հունվար ամսին (մինչ օրս արձանագրվել են 80 հաղորդումներ)։ 2017 թ․
խորհրդարանի Ֆինանսա-տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը
քննարկեց Քրեական օրենսգրքի նոր նախագիծը, որը նախատեսում է
իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվություն կոռուպցիային
առնչվող հանցանքների համար․ սակայն նախագիծը դեռևս գտնվում է
հաստատման փուլում։ Այս կապակցությամբ կառավարությունը պետք է
շարունակի աշխատել իրավաբանական անձանց համար կոռուպցիայի
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քրեականացման ուղղությամբ՝ բիզնեսի ոլորտում
գործառնություններ ապահովելու նպատակով։

առավել

թափանցիկ

Չնայած
կոռուպցիայի
կանխարգելման
ոլորտում
կառավարությունը
համագործակցել է բիզնես ասոցիացիաների հետ (հարկային և մաքսային
մարմիններում հակակոռուպցիոն միջոցառումները մշակվել էին Պետական
եկամուտների կոմիտեի կողմից՝ ՀԿ-ների հետ համագործակցության
շրջանակում), սակայն այդ համագործակցության շրջանակը շարունակում է
մնալ սահմանափակ, և հետագայում այն կարելի կլինի բարելավել։
Կառավարությունը կարող է նախատեսել ընկերությունների համար
ֆինանսական և այլ տիպի խթանների ներդրում՝ բիզնես բարեվարքության
միջոցներ ընդունելու նպատակով (այսինքն՝ հարկերի նվազեցումներ,
արտոնություններ պետական գնումներին մասնակցելիս/վարկեր ստանալիս,
որոշակի արտոնություններից օգտվող անձանց ցուցակներ, բարեվարքության
համար մրցանակներ և այլն) և աջակցել այն բիզնես ասոցիացիաներին, որոնք
իրենց անդամների շրջանում խթանում են համապատասխանության
սկզբունքները և ընդունում
վարվեցողության կանոնագրքեր (այսինքն՝
աջակցություն հանդիպումների կազմակերպման, վերապատրաստման
միջոցառումների, իրազեկվածության բարձրացման արշավների հարցերում)։

Հենասյուն Ա․ Արձագանքող կառավարություն
ՓՄՁ քաղաքականության ինստիտուցիոնալ և կարգավորման դաշտը
Վաղ 2000-ականներից սկսած՝ Հայաստանում իրականացվել է պրոակտիվ ՓՄՁ
քաղաքականություն և տարիների ընթացքում ստեղծվել առաջադիմական
ինստիտուցիոնալ քաղաքականության դաշտ, ի հեճուկս հստակորեն
սահմանված ՓՄՁ զարգացման ռազմավարության բացակայությանը։ ՓՄՁ
քաղաքականության նախագծման և համակարգման մանդատը տրվել է
Էկոնոմիակայի նախարարությանը։ ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնը
(ՓՄՁ ԶԱԿ), որը ստեղծվել է 2002 թ․, պատասխանատու է քաղաքականության
իրականացման համար՝ առաջարկելով աջակցության ծրագրերի լայն շրջանակ
Երևանում գտնվող իր գլխավոր գրասենյակի և տաս տարածքային
գրասենյակներից բաղկացած սեփական ցանցի միջոցով։
Բյուջեին աջակցությունն ապահովվել է կառավարության Միջնաժամկետ
ծախսերի ծրագրի և դոնորային ֆինանսավորման միջոցով։ ՓՄՁ-ներին
աջակցության գործողությունները կազմակերպվում են ՓՄՁ-ների և
ձեռնարկատիրության աջակցության ամենամյա պետական ծրագրի հիման
վրա։ Պետության ֆինանսական հատկացումները ՓՄՁ ոլորտին եղել են
սահմանափակ, իսկ դոնորների աջակցությունը շարունակում է մնալ հույժ
կարևոր։ Տարիներ շարունակ Հայաստանը չի ունեցել համապարփակ ՓՄՁ
ռազմավարություն։ Առաջին միջնաժամկետ (2016-2018 թ․թ․) ՓՄՁ զարգացման
ռազմավարությունը մշակվել և հաստատվել է միայն 2015 թ.։ Սակայն
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ռազմավարությունում չի հաջողվել ներդնել քաղաքականության հստակ
ուղենիշներ և սահմանել միջնաժամկետ նպատակներ, միաժամանակ
շարունակելով առանձնացված մնալ աջակցության տարեկան ծրագրերի
մշակման և իրականացման գործընթացից։ Այսպիսով, առաջիկա քայլերը
ենթադրում են հսկտակորեն սահմանված նպատակների, խելամիտ
քանակական թիրախների, հիմնական արդյունավետության ցուցանիշների և
առաջնահերթ միջոցառումների ներդրում։
Հայաստանի նոր կառավարությունն արտահայտել է ինստիտուցիոնալ
շրջանակը հզորացնելու և միջնաժամկետ ռազմավարական բացերը լրացնելու
իր վճռականության մասին։ ՓՄՁ քաղաքականության մանդատը տրվել է
Էկոնոմիկայի նախարարությանը՝ տնտեսական զարգացման, ներդրումների,
գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտները ներառող ընդլայնված
պորտֆելով, իսկ ՓՄՁ ԶԱԿ-ից ակնկալվում է ստանձնել երկրի ներդրումների և
արտահանման խթանման գործակալություն հանդիսացող, և 2018 թ․
վերակազմավորված՝ «Բիզնես Արմենիա»-ի կողմից նախկինում իրականացվող
գործառույթներից որոշները։
2020-2024 թվականներն ընդգրկող ՓՄՁ զարգացման նոր ռազմավարությունը
պատրաստվել է սույն փաստաթուղթը (2019 թ․ կեսերին) գրելու ժամանակ և
կառուցվել երկրի միջնաժամկետ զարգացման ծրագրի նպատակներին
համահունչ։ Նոր ռազմավարության ուշադրության կենտրոնում կլինեն
կարգավորման դաշտի և բիզնես միջավայրի բարելավումը, ՓՄՁ-ների
արդյունավետության բարձրացումը,
դեպի արտահանում
ՓՄՁ-ների
կողմնորոշումը և դրանց տեխնոլոգիական արդիականացումը, ինչպես նաև՝
ձեռնարկատիրությանն աջակցելը ամենաթույլ զարգացած տարածքներում։
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն (ԱՐՄՍՏԱՏ)
ջանքեր է գործադրել ՓՄՁ-ների վիճակագրության որակը և մատչելիությունը
բարելավելու համար։ Համագործակցելով ՏՀԶԿ-ի հետ՝ 2018 թ․ Կոմիտեն
պատրաստել է Հայաստանի ձեռնարկությունների վիճակագրության
տեղեկագիրը
(Հայաստանի
ձեռնարկությունների
վիճակագրության
տեղեկագիր 2018 թ․, 2019 թ․)(Compendium of Enterprise Statistics in Armenia 2018,
2019), որը տրամադրում է ՓՄՁ-ների կառուցվածքային և գործարար հատվածի
ժողովրդագրական ցուցանիշներ (Վանդակ 7․1) (Վանդակ 7.1).
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Վանդակ 7.1. ՓՄՁ վիճակագրական տվյալների մշակումը և դրանց տարածումը
Հայաստանում

Հայաստանում
ՓՄՁ-ների
վիճակագրության
որակը
բարձրացնելու
անհրաժեշտության մասին շեշտվել է ԱլԳ երկրներում կատարված 2016 թ․ ըստ
ՓԲԱ-ի գնահատման մեջ՝ որպես երկրում ՓՄՁ քաղաքականությունների
մոնիթորինգի և գնահատման բարելավման հիմնական առաջնահերթություն։
2017-18 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական
կոմիտեն (ԱՐՄՍՏԱՏ) աշխատել է միջազգային գործընկերների, այդ թվում՝
ՏՀԶԿ-ի հետ՝ գործարար հատվածի պաշտոնական վիճակագրական տվյալների
հավաքագրման, վերլուծության, տարածման և ներդաշնակեցման սեփական
կարողությունները բարելավելու նպատակով։ Արդյունքում ԱՐՄՍՏԱՏ-ն
իրականացրեց
ձեռնարկատիրության
ցուցանիշների
մշակումը
և
հավաքագրումը
ներդաշնակեցնելու
մեթոդաբանություն՝
միջազգային
ստանդարտներին, այն է՝ ՏՀԶԿ-Եվրոստատի «Ձեռնարկատիրության
զարգացման ցուցանիշների» ծրագրին և մասնավորապես՝ «Եվրոստատ-ՏՀԶԿ․

Գործարար հատվածի ժողովրդագրական վիճակագրության ձեռնարկ»-ին
համապատասխան։

Փոքր և միջին
ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակագրական
տեղեկագիրը, 2018, որում ներկայացվում է համապարփակ և մանրամասն
2018

թ․

ԱՐՄՍՏԱՏ-ը

պատրաստեց

առաջին

տեղեկատվություն Հայաստանի տնտեսության մեջ ՓՄՁ ոլորտի ունեցած դերի
մասին։ Սույն հրապարակումը որդեգրել է առաջարկված վիճակագրական
տվյալների տարածման ՏՀԶԿ-ի ձևանմուշը, որը ներառում է բազմաթիվ թվերի
և աղյուսակների օգտագործում, և ընդգրկում ցուցանիշներ, ինչպիսիք են՝
ձեռնարկությունների քանակը (ըստ չափի խմբերի և տնտեսական
գործունեության), ՓՄՁ-ների շրջանառությունը, զբաղված անձինք, միջին
աշխատավարձերը, համախառն ավելացված արժեքը, և տեղեկատվություն
ձեռնարկությունների ծննդյան և մահվան մասին (ըստ տարիքի, տնտեսական
գործունեության և աշխարհագրական տարածքի)։
Աղբյուրը՝ ԱՐՄՍՏԱՏ (Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում,
2018 թ․, հունվարի 1) (Small and Medium Entrepreneurship in the Republic of Armenia - Statistical
Bulletin as of January 1 2018, 2018)

2018 թ․Հայաստանում չգրանցված աշխատուժի և ձեռնարկությունների
մակարդակը կազմել է ՀՆԱ-ի 35.96% (Մեդինա և Շնեյդեր, 2018 թ․), և այդ
մակարդակը նվազել է վերջին տաս տարիների ընթացքում, իսկ չգրանցված
ձեռնարկությունների
անբարեխիղճ
մրցակցության
հետ
առնչված
ձեռնարկությունների հաղորդումների թիվը համեմատաբար համեստ է (12.8%՝
համաձայն Համաշխարհային բանկի/ՎԶԵԲ-ի 2013 թ․ Ձեռնարկությունների
հետազոտության8)։ Չնայած չգրանցված դեպքերի նվազեցմանը՝ համապարփակ
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ռազմավարություն չի ներդրվել, սակայն միջոցառումներ են ձեռնարկվել փոքր
ձեռնարկությունների վրայից կարգավորման բեռը թոթափելու, հարկային
դրույքաչափերը նվազեցնելու և հարկային վարչարարության ընթացակարգերը
պարզեցնելու նպատակով։
Կարգավորման բարեփոխումը եղել են կառավարության երկարաժամկետ
առաջնահերթությունը։ 2012 թ․ մեկնարկած բազմամյա կարգավորիչ «գիլյոտին»
ծրագիը զգալիորեն նվազեցրել է բիզնես գործունեությունը կարգավորող
ավելորդ օրենքների և կանոնակարգերի թիվը։ Արդյունքում՝ Հայաստանը
առաջատար տեղեր է զբաղեցնում Համաշխարհային բանկի «Գործարարություն
2020» զեկույցի մի շարք ցուցանիշներում, ինչպիսիք են՝ բիզնես սկսելը (10/190) և
գույքը գրանցելը (13/190) (Համաշխարհային բանկ, 2019 թ․)։ (World Bank, 2019)։
Սակայն երկրի ընդհանուր կատարողականն արձանագրում է հսկայական
փոփոխականություն ցուցանիշների տիրույթում, ինչը ենթադրում է, որ
կարգավորման բարեփոխումների գործընթանցը դեռևս ավարտին չի հասցվել։
Հայաստանը նաև քայլեր է կատարել որպես օրենսդրական և կարգավորման
գործընթացի բաղադրիչ՝ Կարգավորման ազդեցության գնահատում (ԿԱԳ)
ներդնելու ուղղությամբ։ Նորմատիվ իրավական կարգով սահմանվում է ԿԱԳ
կիրառման չափանիշները, իսկ ԿԱԳ-ը նախատեսվել է սիստեմատիկորեն
կիրառել 2019 թ. վերջերին։
Հայաստանն ունի հաճախակի հանրային-մասնավոր խորհրդակցություններ
անցկացնելու տևական փորձ, իսկ ՎԶԵԲ-ի կողմից ստեղծված և վարչապետի
նախագահությամբ գործող Գործարարության աջակցման գրասենյակը գործում
է 2007 թվականից։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նույնպես իրականացրել է
հաճախակի խորհրդակցություններ՝ ՓՄՁ-ների և ոլորտի հիմնական
կազմակերպությունների հետ, չնայած խորհրդակցական գործընթացը չի
պաշտոնականացվել
և
չկա
խորհրդակցության
նիստերի
արձանագրությունները հրապարակելու որևէ պարտականություն։ Մասնավոր
հատվածի ներկայացուցիչները հանդիսանում են նաև ՓՄՁ ԶԱԿ-ի
կառավարման խորհրդի անդամներ։ Չնայած 2018 թ․ տեղի ունեցած
քաղաքական փոփոխությունները մասամբ խաթարեցին խորհրդակցական
գործընթացը, սակայն կառավարությունը հանձնառել է իրականացնել մի շարք
խորհրդակցություններ՝ որպես նոր ՓՄՁ ռազմավարության հաստատման
եզրափակիչ գործընթաց։

Գործառնական միջավայր ՓՄՁ-ների համար
2016 թ․ գնահատման համեմատ՝ Հայաստանի ընդհանուր միավորն այս
չափույթում չափավոր նվազել է։ Թեև դիտարկվել է կուտակային առաջընթաց մի
շարք բնագավառներում (հատկապես՝ ընկերությունների գրանցման), սակայն
վերջերս կառավարության գործողությունները կորցրել են իրենց թափը
էլեկտրոնային կառավարման ծառայությունների ոլորտում, և որևէ առաջընթաց
չի գրանցվել բաց տվյալների մասով։ Երկու նոր ենթաչափույթների՝ հարկային
վարչարարության և բիզնեսների լիցենզավորման ներդումը ֆիքսում է նաև
համեմատաբար թերակատարված քաղաքականության ասպեկտները։
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2014 թ․ Հայաստանն ընդունել է Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարական
ծրագիրը և այդ ժամանակներից սկսած՝ ընդլայնել մի շարք էլեկտրոնային
կառավարման ծառայություններ և դրանց հասանելիությունը։ Հայաստանում
գրանցված բոլոր ձեռնարկությունների համար այսօր մատչելի ծրագրերի
տիրույթը բավականին համապարփակ է, և ներառում է հարկային հաշիվների և
սոցիալական
ապահովության
վճարների
առցանց
ներկայացումը,
էլեկտրոնային
թոշակների
հարթակը,
էլեկտրոնային
կադաստրային
ծառայությունները,
էլեկտրոնային
գնումների
ծառայությունները
և
ընկերությունների էլեկտրոնային գրանցումը։ Մուտքն ապահովվում է երկլեզու
պորտալի միջոցով (www.egov.am), որն օգտագործողներին վերաուղղորդում է
դեպի համապատասխան կայք։ Պետական կառավարման բոլոր ոլորտները
ներառող՝ էլեկտրոնային կառավարման թարմացված «Հայաստանի թվային
օրակարգ 2030» ռազմավարությունը մշակվել է 2017 թ․, սակայն դրա ընդունումը
և իրականացումը ներկայումս կասեցվել է մինչև 2018 թ․ ընդհանուր
ընտրություններից հետո ստեղծված նոր կառավարության կողմից
վերանայումը, իսկ Հայաստանի թվային հիմնադրամը, որը նախկինում
պատասխանատու էր ռազմավարության համակարգման համար, լուծարվել է։
Առավել շոշափելի առաջընթաց է գրանցվել բիզնեսի լիցենզավորման և
մասնավորապես՝
ընկերությունների
գրանցման
բնագավառներում։
Կարգավորիչ «գիլյոտին» ծրագրի արդյունքում՝ բիզնեսներին անհրաժեշտ
լիցենզիաների
և
թույլտվությունների,
այդ
թվում՝
շինարարական
թույլտվությունների քանակը զգալիորեն նվազել է։ Տեղեկատվության
ամբողջական համախումբը, ներառյալ՝ լիցենզիաների համար դիմումները,
կարելի է գտնել առցանց (www.e-gov.am/licenses), իսկ Ֆինանսների
նախարարությունը և ազգային Հաշվեքննիչ պալատը վերանայում և
մշտադիտարկում են լիցենզավորման ընթացակարգերը։
Ընկերությունների գրանցման ընթացակարգերը դարձել են ավելի պարզ 2011
թվականին՝ որպես մեկ պատուհանի հարթակ՝ բիզնեսների մուտքի համար
«Մեկ պատուհանի կանգառ» սկզբունքով ծառայությունների մատուցման
կենտրոնի ներդրումից հետո, որը գործում է երկրի 33 վայրերում։
Զուգահեռաբար գործում է նաև առցանց գրանցման հարթակը։ Համաձայն
«Գործարարություն 2020» զեկույցի՝ սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության գրանցման ողջ ընթացակարգն այսօր տևում է 4 օր, դրա համար
պահանջվում է երեք ընթացակարգ, իսկ արժեքը կազմում է մեկ շնչին ընկնող
եկամտի 0.8%-ին համարժեք գումարը։ 2020 թ․ Հայաստանը զբաղեցրել է 10-րդ
հորիզոնականը «Գործարարություն» զեկույցի «բիզնես սկսելու» ցուցանիշով,
այն դեպքում, երբ «հեռավորությունը սահմանից» ցուցանիշը եղել էր 96.1/100,
ինչը երրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն էր ԱլԳ տարածաշրջանում՝ Վրաստանից
և Ադրբեջանից հետո (Համաշխարհային բանկ, 2019 թ․) (World Bank, 2019)։
Հայաստանում ներդրվել է հատուկ հարկման ռեժիմ միկրոձեռնարկությունների
և ընտանեկան բիզնեսների համար։ Ներկայումս մինչև 9 միլիոն ՀՀ դրամի (~ 16
702 եվրո9) շրջանառություն ունեցող փոքր ձեռնարկությունները, մինչև 18

ՓՄՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 2020 © ՎԶԵԲ, ԵԿՀ, ԵՄ, ՏՀԶԿ 2020

7. ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ ԵՐԿՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱԿՏԻ

միլիոն ՀՀ դրամ (~ 33 404 եվրո10) շրջանառություն ունեցող ընտանեկան
բիզնեսները և անհատ ձեռնարկատերերն ազատված են բոլոր պետական
հարկերը վճարելուց։ ԱԱՀ-ով գրանցման շեմը սահմանվել է 115 միլիոն ՀՀ
դրամի (~ 213 417 եվրո11) չափով։ Հարկային վարչարարությունը համեմատաբար
պարզեցվել է, իսկ հարկային հայտարարագրերը կարելի է ներկայացնել
առցանց։ Սակայն համաձայն «Գործարարություն 2020» զեկույցի՝ տարեկան
կտրվածքով հարկային վճարումների քանակը (15) և հարկային
պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող ժամանակը
(տարեկան 264 ժամ) համեմատաբար բարձր են։ Ներկայացմանը հաջորդող
ժամանակահատվածի ինդեքսը, որով չափվում է ԱԱՀ-ի վերադարձի
արդյունավետությունը և հարկային ստուգման բարդությունը, եղել է
համեմատաբար
ցածր
վերջին
գնահատումներում։
Վերջին
ժամանակաշրջանում այն բարձրացել է՝ հասնելով 74.9/100 միավորին։
Միկրոձեռնարկությունների ու ընտանեկան բիզնեսների համար բարենպաստ
հարկման ռեժիմի, և պարզեցված հարկային վարչարարության ու ԱԱՀ-ի
համար շեմի կիրառման համակցությունը միգուցե օգնել է ձեռնարկությունների
չգրանցման դեպքերը կրճատելու հարցում․ սակայն, միևնույն ժամանակ, այն
թերևս մտցրել է արատավոր խթաններ ի վնաս ձեռնարկությունների
շրջանառության մասշտաբավորման։ Այս իմաստով՝ հաջորդ անհրաժեշտ քայլը
կլինի միկրոձեռնարկությունների և ընտանեկան բիզնեսների նկատմամբ
կիրառվող հատուկ հարկման ռեժիմների և այլ հարկային խթանների
գնահատումը՝
ձեռնարկությունների
աճի
հնարավոր
խոչընդոտները
բացահայտելու նպատակով։

Սնանկություն և երկրորդ հնարավորություն
2015 թվականից հետո «Գործարարություն» զեկույցի «անվճարունակության
խնդրի լուծում» անվանակարգում Հայաստանն արձանագրել է նահանջ (2020 թ․
95-րդ հորիզոնականը՝ 2015թ․ 69-րդի համեմատ)՝ պայմանավորված երկրի
անվճարունակության շրջանակում նոր բարելավումների բացակայությամբ և
այլ տնտեսություններում արձանագրված առաջընթացով (Համաշխարհային
բանկ, 2019 թ․) (World Bank, 2019)։
Սնանկության մասին օրենքով (2006 թ․, վերանայվել է 2007 թ․) սահմանվում է
անվճարունակության
շրջանակը։
Օրեսդրությունը
ֆորմալ
առումով
ապահովում է պարտքի վերակառուցման ընթացակարգերով, պարտատերերի
իրավունքների պաշտպանությամբ և
պարտավորության մարման
ընթացակարգով։ 2019 թ․ ներդրվել են նաև առևտրային և սնանկության
հարցերով մասնագիտացված դատարաններ։
Այնուհանդերձ, քանի դեռ պահպանվում են արդյունավետությանը խոչընդոտող
իրականացման խնդիրները, կարելի է շարունակել օրենսդրության
բարեփոխումը՝ միջազգային ստանդարտներին հասնելու նպատակով։
Պարտապանների ակտիվների կառավարումը շրջանակի շատ թույլ օղակն է։
Չնայած կան պարտքի վերակառուցմանը վերաբերող վարույթներ, սակայն
գործերի գերակշռող մեծամասնությունը վերաբերում է լուծարումներին, ինչը
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խոսում է ֆինանսական դժվարությունների լուծման՝ վարկով պայմանավորված
նախընտրության մասին։ Բացի այդ, անվճարունակությանը նախորդող
գործարքներից խուսափումը վատ է ձևակերպված, և չի պարունակում
ցուցումներ դատարանների և սնանկության գործերով կառավարիչների համար։
Խնդիրներից մեկն էլ որոշումների կայացման գործընթացում պարտատերերի
ցածր մասնակցությունն է, չնայած նրան, որ առաջինը պարտատերերն են
վճարվում լուծարման հասույթներից։
Պետք է նաև նշել, որ Հայաստանում դեռևս չեն ներմուծվել և իրականացվել
կանխարգելման միջոցառումներ՝ ֆինանսապես դժվարությունների մեջ
հայտնված ընկերություններին աջակցելու համար։ Անվճարունակությանը
նախորդող փուլի գործիքները և վերապատրաստումը, վաղ նախազգուշացման
համակարգերը և անվճարունակությանն առնչվող վարույթները ֆինանսական
դժվարության վաղ փուլում այն առանցքային գործելակերպերն են, որոնք
Հայաստանում կարելի է ներդնել անվճարունակության շրջանակում։
Սնանկության կանխարգելման միջոցառումների մասով նոր ենթաչափույթների
ներդրումը՝ կապված այդ ոլորտում Հայաստանի ցածր արդյունավետության
հետ, հանգեցրել է սնանկության ընդհանուր միավորի և երկրորդ
հնարավորության չափույթի
նվազեցմանը։ Բացի այդ,
չնայած այն
հանգամանքին, որ չկան այնպիսի խտրական դրույթներ, որոնք
սահմանափակում են նորովի մեկնարկի ձգտող ձեռնարկատերերի համար
հանրային աջակցության և հանրային մրցույթների հասանելությունը, սակայն
Հայաստանում պետք է դիտարկել քաղականության հատուկ ռազմավարության
իրականցում կամ տեղեկատվական արշավ՝ երկրորդ հնարավորությունը
խթանելու համար։

Հենասյուն Բ․ Ձեռնարկատիրական մարդկային կապիտալ
Սույն բաժինն անդրադառնում է Եվրոպայի Փոքր բիզնեսի ակտի մարդկային
կապիտալի չափույթներին։ Նախ այն ուսումնասիրում է, թե ինչպե՞ս է կրթական
համակարգում անցկացվում ձեռնարկատիրության ուսումնառությունը և
հատկապես՝ ինչպե՞ս է այն նպատակաուղղվում դեպի ձեռնարկատիրություն՝
որպես
հիմնական
կոմպետենցիա,
այն
է՝
գործոն
Հայաստանի
մրցունանկության, աճի և զբաղվածության ավելի լայնածավալ քարշիչ ուժում։
Երկրորդ, քննարկումն անդրադառնում է կանանց ձեռներեցության ոլորտում
տեղի ունեցող զարգացումներին։ Վերջապես, անդրադարձ է կատարվում ՓՄՁների վերապատրաստմանը վերաբերող քաղաքականություններին և
աջակցությանը։
Մարդկային կապիտալի զարգացումը ցանկացած երկրում ընդունվում է որպես
կայուն տնտեսական զարգացման և աշխատատեղերի ստեղծման լծակ։ 2016
թվականից հետո Հայաստանի առաջընթացն այս առումով հատկապես
նկատելի է ձեռնարկատիրության ուսումնառության ոլորտում՝ այն բանից հետո,
երբ վերջինս ինտեգրվեց տարրականից մինչև կրթության ավելի բարձր
մակարդակների ուսումնական ծրագրերում, ինչպես նաև մասնագիտական
կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) համակարգում։ Տեղի է ունենում
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դասավանդում, գործնական ձեռնարկատիրական փորձ և մասնագիտական
կողմնորոշում։ Այնուհանդերձ, բարելավման համար առաջարկվող հիմնական
ոլորտներից
են
քաղաքականությունների
համակարգումը
և
ռազմավարությունը։ Ինչ վերաբերումը է ՓՄՁ-ների աջակցությանը, ապա այն
ապահովվում է երիտասարդների, կանանց, ստարտափերի, ընտանեկան
բիզնեսների, ՓՄՁ-ների միջազգայնացման, ՓՄՁ-ների աճի և թվային
տնտեսությունում
մասնակցության
բնագավառներում։
ՓՄՁ-ների
կատարողականի թեմայով վերապատրաստման մոնիթորինգը և գնահատումը
բավականին զարգացած են, սակայն դեռևս բացակայում է ՓՄՁ-ների
հմտություննների մասին տվյալների հավաքագրման և վերլուծության, այդ
թվում՝ կարիքների վերլուծության համակարգային մոտեցումը։

Ձեռնարկատիրության ուսումնառություն
Հայաստանում ակտիվ մեծահասակ բնակչության կրթական մակարդակը
բարձր է, սակայն աշխատողի որակավորման և աշխատանքում պահանջվող
որակավորումների անհամապատասխանության բարձր մակարդակը և
երիտասարդության շրջանում գործազրկությունը (38.4% 2017 թ․) (ՀՀ
վիճակագրական կոմիտե (ԱՐՄՍՏԱՏ) 2018 թ․) (Statistical Committee of the
Republic of Armenia (Armstat), 2018) փոխլրացվում են մեծամասամբ
գերորակավորում ունեցող կրթված երիտասարդներով (Պալմեր, 2017 թ․)
(Palmer, 2017)։ Ուստի, ձեռնարկատիրության ուսումնառությունը կարևոր միջոց
է երիտասարդության զբաղվածունակությունը բարձրացնելու առումով։ 2016
թվականից
Հայաստանում
ստեղծվել
են
ձեռնարկատիրության
ուսումնառության մասով կառուցողական ազգային գործընկերության տարրեր,
որոնք դուրս են եկել ՄԿՈՒ-ի շրջանակից (չնայած ամենազարգացած
գործընկերային կառուցները շարունակում են գործել ՄԿՈՒ ոլորտում)։
2017 թ․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը՝ «Հայաստանի
պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության հետ ստորագրեց մինչև 2020
թվականը 2-ից 11-րդ դասարանների համար պարտադիր ձեռնարկատիրական
մոդուլի իրագործման փոխըմբռնման հուշագիր՝ կրթական մակարդակների
միջև կոմպետենցիայի աստիճանական զարգացում ապահովելու նպատակով։
Տարրական դպրոցներում
ձեռնարկատիրության ուսումնառությունը
ինտեգրվել է որպես «Տեխնոլոգիա» առարկայի բաղադրիչ։ ՄԿՈՒ պարագայում
ներդրվել է բիզնեսի պլանավորման համար հատուկ ձեռնարկատիրության
մոդուլ։ Այն գիտելիքները, հմտությունները և դիրքորոշումները, որ ՄԿՈՒ
սովորողները ձեռք են բերում, այժմ համարվում են որպես ուսումնառության
արդյունքեր՝ 56 ՄԿՈՒ մասնագիտացումների գծով կրթական ստանդարտների
և ուսումնական ծրագրերի շրջանակում։
Ինչպես խորհուրդ էր տրվել 2016 թվականին, տարրական դպրոցների համար
ձեռնարկատիրության ուսումնառության թեմայով ուսուցիչների նախնական
վերապատրաստումը ներկայումս տրամադրվում է, իսկ կառավարությունը
պլավորում է մոտ ապագայում այն տարածել նաև միջնակարգ դպրոցներում։
Բացի այդ, մշակվել են դասավանդման և ուսումնառության նյութեր։ Այսպիսով,
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ուսուցիչների՝ ձեռնարկատիրության նոր մոդուլի ձեռնարկը 2-րդ դասարանի
համար ներառում է ձեռնարկատիրության, գաղափարների գեներացման և
գործողությունների պլանավորման վերաբերյալ ընդհանուր ակնարկ․ 3-րդ
դասարանի
համար՝
տեղեկատվություն
նորարարության,
ստեղծագործականության,
բիզնես
գաղափարների,
պրոդուկտների
ներկայացման և գովազդման վերաբերյալ, 4-րդ դասարանի համար՝ շուկաների
հետազոտություն և բիզնեսի պլանավորում։ ԵՄ բյուջեի աջակցությամբ՝ «Ավելի
լավ որակավորում ավելի լավ աշխատատեղերի համար» ծրագրի շրջանակում՝
(2017-2020 թ․թ․) ձեռնարկատիրությունը նույնպես ինտեգրվել է որպես
մասնագիտության տեսակ ՄԿՈՒ մասնագիտական կողմնորոշման մեջ։
Հետագայում կառավարությունը պետք է դուրս գա ֆինանսական և տնտեսական
գրագիտությունը նպատակադրելու շրջանակից, և անցնի ձեռնարկատիրական
մտածելակերպին։ Դրա համար էական նշանակություն կունենա առանձին
առարկայով
մոտեցումը՝
բոլոր
առարկաների
գծով
զարգացող
դիրքորոշումներով և լայնակի կոմպետենցիաներով փոխլրացնելը, ներդնելով
ակտիվ դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ, ուսուցիչների և
դպրոցի/համալսարանի ղեկավարների համար մանկավարժական բուհական
ուսուցում
և
ուսուցիչների
վերապատրաստում։
Մանկավարժական
ինստիտուտները և համալսարանները՝ ուսուցիչների որակավորման
ստանդարների
ադապտացման
միջոցով
բարեփոխման
օրակարգին
համապատասխանեցնելը նույնպես կունենա կարևորագույն նշանակություն։
Բացի այդ, պահանջվում է հիմնական կոմպետենցիաների զարգացման
ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր՝ ֆորմալ և բարձրագույն
կրթության, ՄԿՈՒ և ոչ ֆորմալ ուսումնառության համար։ Առկա մարմիններից
մեկը, զորօրինակ՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը, կարող է պարբերաբար մշտադիտարկել
իրականացման առաջընթացը։ Կառավարությունը կարող է հետագայում
ապահովել համապարփակ մոտեցում ՓՄՁ աջակցության և ազգային
քաղաքականության գործընկերություններին, ի թիվս այլոց, ՓՄՁ զարգացման
խորհրդի շրջանակն ընդլայնելու, կրթության հարցերով աշխատանքային խումբ
ներդնելու և կրթության ոլորտի ազգային շահեկիցներին ներգրավելու միջոցով։
Ավելին, կարևոր առաջանցիկ քայլ կլինի մասնավոր ոլորտի ներգրավմամբ
կրթական հաստատությունների և բիզնեսների միջև համագործակցության
ուղղությամբ աշխատելը՝ հմտությունների մասին տվյալների հավաքագրման և
վերլուծության ոլորտում, և բոլոր սովորողներին պարտադիր գործնական փորձ
առաջարկելու միջոցով։ Բացի այդ, գործնական փորձը որպես կոմպետենցիայի
զարգացման համակարգային մոտեցում օգտագործելը, զորօրինակ՝ որպես
միջնակարգ դպրոցներում նոր ձեռնարկատիրության մոդուլի բաղադրիչ կամ
որպես
ՄԿՈՒ
համակարգում
աշխատանքահեն
ուսումնառության
հնարավորությունների մաս, կօգնի նվազեցնել գործազրկության մակարդակը
երկարաժամկետ հեռանկարում և ապահովել հմուտ աշխատուժ ներքին
շուկայում և դրա շրջանակից դուրս։
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Կանանց ձեռներեցություն
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի՝
տղամարդկանց համեմատ՝ կանայք ավելի հակված են բուհական կրթություն
ստանալուն (2017 թ․ 15-75 տարիքային խմբում կանանց՝ 32.0%-ը՝
տղամարդկանց 27.6%-ի համամատ), իսկ վերին օղակի կին ղեկավարներ
ունեցող ընկերություններում ավելի հավանական է նոր արտադրանքների կամ
ծառայությունների ներդրումը շուկայում։ Ամեն դեպքում տղամարդկանց մոտ
մի փոքր ավելի հավանական է ինքնազբաղված լինելը, և 2017 թ․ գործատուների
միայն 20.3%-ն է եղել կին (Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական
կոմիտե(ԱՐՄՍՏԱՏ) 2018 թ․) (Statistical Committee of the Republic of Armenia
(Armstat), 2018)։ Այդպիսով՝ կանանց ձեռներեցության աջակցությունն ունի
հսկայական ներուժ։ Հայաստանի Հանրապետությունում «Փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը նախանշում
է ՓՄՁ-ների համար պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները,
որոնք ներառում են աջակցություն կանանց ձեռներեցությանը։ 2014 թ․ մշակված
Կանանց ձեռներեցության հատուկ ռազմավարությունը նպատակ ունի
մեծացնել կանանց մասնակցությունը տնտեսական զարգացմանը և կանանց
ձեռներեցությանը, և վերջինս նույնպես 2016-2018 թվականների ՓՄՁ
զարգացման ռազմավարությամբ սահմանվել է որպես ռազմավարական
նպատակ։ Իրականացման մակարդակում՝ ՓՄՁ պետական աջակցության
ամենամյա ծրագիրը պարունակում է հատուկ բաժին կանանց ձեռներեցության
վերաբերյալ։
2016-2018 թվականների ընթացքում կառավարությունն անցկացրել է
վերապատրաստում և մատուցել խորհրդատվական ծառայություններ քիչ փորձ
ունեցող կամ որևէ փորձ չունեցող ձեռնարկությունների համար, իրականացրել
է կարողությունների զարգացման միջոցառումներ և կազմակերպել
վարչապետի «Լավագույն կին ձեռնարկատեր» մրցանակաբաշխությունը։ Այս
միջոցառումների համար ֆինանսական միջոցներն ապահովվել են դոնորային
աջակցությամբ․ օրինակ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը և Ասիական զարգացման բանկը
տրամադրել էին մեկանգամյա աջակցություն, վերապատրաստում և
խորհրդատվություն ստարտափերի համար։
Իրազեկվածության ձևավորմանը և դերային մոդելներին վերաբերող
գործողություն և ցուցանիշ են ներառվել կանանց ձեռներեցության
ռազմավարությունում, իսկ 2016-2018 թվականների ՓՄՁ զարգացման
ռազմավարությունը՝ որպես առաջնահերթություն ներառում է «կանանց
ձեռներեցության աջակցում»։ Սակայն, աջակցությունն ազգային մակարդակում
շատ սահմանափակ է, և իրականացվում է միայն մայրաքաղաքում։ Հաճախ ՀԿներն են հանդիսանում կանանց ձեռներեցության հիմնական խթանողները։
Ընդհանուր առմամբ, ըստ ՓԲԱ-ի վերջին գնահատումից հետո՝ կանանց
ձեռներեցության աջակությունը մնացել է կայուն, սակայն այն ունի բարելավման
զգալի տեղ։
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Առաջ ընթանալով՝ Հայաստանը պետք է բարձրացնի իր շահեկիցների
համակարգումը կանանց ձեռներեցության մասով՝ ազգային կառուցողական
գործընկերության, զորօրինակ՝ ՓՄՁ-ների զարգացման խորհրդի միջոցով։
Նման գործընկերությունը պետք է ներգրավի բոլոր առանցքային շահեկիցներին
և ղեկավարի այս ոլորտում քաղաքականության մշակումը։ Այսպիսով,
գործողությունների ծրագիրը կարող է ներառել խթանման գործողություններ,
ինչպիսին է՝ կին ձեռներեցների հաջողված պատմությունների տարածումը,
ինչպես նաև նախատեսի կարողությունների զարգացման միջոցառումներ,
ինչպես, օրինակ, վերապատրաստում կանանց առաջնորդության և
կառավարման կոմպետենցաները բարձրացնելու նպատակով։ Ավելին,
առաջընթացի և արդյունքների մոնիթորինգի և ազդեցության գնահատման
գործառույթների վերագրումը հաստատություններին, զորօրինակ՝ ՓՄՁ ԶԱԿին,
կլինի
ռազմավարությամբ
նախատեսված
միջոցառումների
արդյունավետության և ռազմավարական ճշգրտումների անհրաժեշտ
ճկունության ապահովմանն ուղղված կարևոր քայլ։ Բարելավման առանցքային
ոլորտներից կարող է լինել գործարար հատվածի վիճակագրական տվյալների,
այդ թվում՝ սեռային տարանջատմամբ տվյալների պարբերական հավաքումը։

Ձեռներեցության հմտություններ
Չնայած ՓՄՁ-ներին բաժին է ընկնում Հայաստանի գործող բիզնեսների
գերակշռող մեծամասնությունը (99.8% 2017 թ․), սակայն Հայաստանի կրթական
համակարգը դեռևս անկարող է բավարարել ՓՄՁ-ների կարիքները, այդպիսով՝
ստեղծելով սահմանափակումներ՝ նորամուծություն մտցնելու և սեփական
մրցունակությունը բարձրացնելու ՓՄՁ-ների կարողության իմաստով
(Հայկական բիզնես կոալիցիա, 2018 թ․) (Armenia Business Coalition, 2018)։ ՓՄՁների ներկա և ապագա հմտությունների կարիքների վերաբերյալ գիտելիքները
և ՓՄՁ-ների վերապատրաստման համար ֆինանսական աջակցությունը,
այդպիսով, էական նշանակություն ունեն այդ ջանքերը ՓՄՁ-ների ներուժում
կիրառելու համար։
ՓՄՁ-ների պետական աջակցության ամենամյա ծրագիրն առաջարկում է
աջակցություն երիտասարդության ձեռներեցության զարգացման, կանանց
ձեռներեցության և ՓՄՁ-ների միջազգայնացման բնագավառներում։ ՓՄՁ-ԶԱԿի անդամակցությունը Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցին տալիս է
ձեռնարկությունների աճի և զարգացման հնարավորություններ։ Թվային
տնտեսության
մեջ
ՓՄՁ-ների
մասնակցության
մասով
պետական
աջակցությունն ուժեղացնելու նպատակով ստեղծվել է Ձեռնարկությունների
ինկուբատոր հիմնադրամը (ՁԻՀ) (www.eif.am)12։ Այն պատասխանատու է
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման պետական ծրագրի
իրականացման համար՝ իրագործելով մի շարք գործողություններ, սկսած՝ ՓՄՁների, դպրոցների և մեծահասակների համար ՏՀՏ վերապատրաստումներից՝
մինչև կոդավորման դասընթացների, մրցույթների և տեխնիկական խնդիրների
քննարկումների կազմակերպումը։ «Աջակցություն Հայաստանում ՏՏ ոլորտի
մրցունակության բարձրացմանը» և «Աջակցություն տեխնոլոգիական
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կենտրոնների գործունեությանը» ծրագրերի շրջանակում առաջարկվել է
թվային հմտությունների և ԵՄ թվային միացյալ շուկայում գործելու վերաբերյալ
վերապատրաստում։ ՓՄՁ ԶԱԿ-ն է հանդիսանում այն մարմինը, որն
իրականացնում
է
ՓՄՁ
պետական
աջակցության
ծրագրերի
արդյունավետության մոնիթորինգը։
Ազգային մակարդակում ՓՄՁ-ների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման
շարունակական համակարգումն անհրաժեշտ է շահեկիցների լայն շրջանակից
տարբեր տեղեկատվական աղբյուրները համախմբելու համար։ Ձևավորված
Հայկական բիզնես կոալիցիան, որին առաջադրվել է տրամադրել ՓՄՁ-ների նոր
ռազմավարության մշակմանը նպաստող հետազոտություններ, արդեն իսկ լավ
մեկնարկ է այս ուղղությամբ։ Խորհուրդ է տրվում պահպանել նման ջանքերը,
սակայն, միևնույն ժամանակ, հիմնվել ՓՄՁ զարգացման խորհրդի ներուժի վրա՝
պետական և ոչ պետական շահեկիցներ ներգրավող կազմակերպությունների
լայն շրջանակը՝ ըստ տնտեսական ոլորտների համակարգելու նպատակով։
Հայաստանը կարող է ապահովել նաև էլեկտրոնային վերապատրաստման
սեփական առաջարկը և այն ընդլայնել․ 1) էլեկտրոնային վերապատրաստման
դասընթացների միջոցով, ինչը կտա ճկուն մասնակցության հնարավորություն
(օրինակ՝ ցպահանջ առցանց դասընթացներ) և 2) արտացանց վիրտուալ
վերապատրաստման
միջոցով՝
ինտերնետի
հասանելիության
սահմանափակում ունեցող գյուղական վայրերի համար։
ՓՄՁ-ների
գիտելիքների բացերը լրացնելու և սեփական մրցունակությունը խթանելու
համար անհրաժեշտ է շարունակել գիտելիքների ձեռքբերման կարևորումը
բոլոր բնագավառներում, սկսած կառավարումից՝ մինչև առցանց շուկաներ
մուտք գործելը։
ՓՄՁ ԶԱԿ-ի վեբ կայքում ՓՄՁ-ների մասով բոլոր առկա վերապատրաստման
միջոցառումների
հրապարակումը
կդյուրացնի
գիտելիքների
հասանելիությունը,
իսկ
ՓՄՁ-ների
վերապատրաստումների
որակի
ապահովման շրջանակի ստեղծումը կապահովի կարողություններ զարգացնող
որակյալ ծառայություններ։ Ավելին, ՓՄՁ հմտությունների բարելամանն
ուղղված կառավարության ծրագրերի իրականացման և ազդեցության
կանոնավոր մոնիթորինգի ներդրումը կնպաստի ռեսուրսների ավելի ճիշտ
բաշխմանը։
Հայաստանում որպես առաջնահերթություն թերևս կդիտարկվեն երեք
խնդիրներ։
Առաջին,
ձեռներեցության
հիմնական
կոմպետենցիան
ուսումնական ծրագրում ինտեգրելը կօգնի Հայաստանին համախմբել և
hամակենտրոնացնել
ձեռնարկատիրության
ուսումնառության
բոլոր
քաղաքականությունները, ինչպես նաև՝ ապահովել աջակցություն համակարգի
մակարդակում։
Երկրորդ,
կանանց
ձեռներեցության
աջակցության
ռազմավարության
արդիականացումը
և
քաղաքականության
մասով
կառուցողական գործընկերության ձևավորումը կտեղափոխի կանանց
ձեռներեցության աջակցությունը դեպի հաջորդ մակարդակ։ Եվ վերջապես,
վերապատրաստումների ապահովման համապատասխանության և որակի
ՓՄՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 2020 © ՎԶԵԲ, ԵԿՀ, ԵՄ, ՏՀԶԿ 2020
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հարցում աջակցելու նպատակով՝ կառավարությունը կարող է դիտարկել ՓՄՁների հմտությունների մասին տվյալների հավաքագրման և վերլուծության
համակարգի ստեղծումը։

Հենասյուն Գ․ Ֆինանսավորման հասանելիություն
Հայաստանում ՓՄՁ-ների արտաքին ֆինանսավորման մեջ մեծ կշիռ ունի
բանկային վարկավորումը, իսկ ոչ բանկային այլընտրանքներն ունեն
համեմատաբար ցածր ընկալում, և կարող են շահել դրանք կարգավորող
իրավական դաշտի հզորացումից։ Ձեռնարկվում են քայլեր կառավարության մի
շարք ծրագրերի միջոցով ՓՄՁ ֆինանսավորմանն աջակցելու նպատակով,
սակայն նման ծրագրերի մոնիթորինգը և գնահատումը լայն տարածում չունի։
Կատարվել են դրական քայլեր ֆինանսական գրագիտությունը բարելավելու
ուղղությամբ, իսկ ձեռնարկությունները թիրախավորելու ջանքերի ավելացումը
կարող է հատկապես օգնել ՓՄՁ-ների առջև ծառացած ֆինանսավորման
հասանելիության խնդիրներից որոշների լուծման հարցում։

Իրավական և կարգավորման դաշտ
Ինչպես տնտեսությունների մեծ մասում, այստեղ ևս անշարժ գույքի նկատմամբ
կիրառվող գրավը բանկերի համար ապահովման ամենահաճախ օգտագործվող
ձևն է։ Շարժական ակտիվների գրավի օգտագործումը որպես ապահովված
իրավունք նույնպես տարածված է, ինչը մասամբ պայմանավորված է վերջին
զեկույցի հրապարակումից կարճ ժամանակ անց ներդրված՝ գրավով
ապահովված վարկավորման արդիականացված իրավական դաշտով և
շարժական ակտիվների նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման
հաջորդիվ բարելավումներով։ Այժմ նոր առցանց տվյալների բազան տալիս է
ապահովված իրավունքի գրանցման և որոնման հնարավորություն, ինչը 2016 թ․
գնահատումից
հետո
իսկական
բարելավում
է։
Այդուհանդերձ,
Համաշխարհային բանկի «Գործարարություն 2020» զեկույցում «Օրինական
իրավունքների ուժեղ կողմերը» համաթվի 12 հնարավոր կետերից 6 միավորը
ցույց է տալիս, որ դեռևս կա բարելավման տեղ, երբ խնդիրը վերաբերում է
Հայաստանի ապահովված գործարքների շրջանակին (Համաշխարհային բանկ,
2019 թ․) (World Bank, 2019)։ Պարտատերերը չունեն սնանկության գործընթացն
ուղղորդելու իրավունք, օրինակ՝ երբ խոսքը վերաբերում է սնանկության գործով
կառավարչի նշանակմանը կամ տեղեկատվություն ստանալու նրանց
իրավունքին, ինչպես նաև՝ պարտապանի զգալի ակտիվների վաճառքի դեպքում
նրանց կողմից հաստատմանը։ Բացի այդ, ՎԶԵԲ-ի կողմից վերհանվել են
խնդիրներ՝ կապված սնանկության գործերով կառավարիչների կարգավորման
դաշտի հետ, ինչը պայմանավորված է սնանկության գործերով կառավարիչների
համար գործող ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների (ԻԿԿ) կողմից
պատշաճ կարգավորիչ վերահսկողության և մասնագիտական զանցանքի
համար պատժամիջոցի
բացակայությամբ։ Առաջարկվել է բարելավել
ժամադրության գործող ավտոմատացված համակարգը՝ դրա կառավարումը
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ԻԿԿ-ից՝ ՀՀ արդարադատության նախարարությանը փոխանցելու միջոցով։
Միևնույն ժամանակ, պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել կառավարչի՝
ավելի շուտ վերականգնման և վերակազմավորման, քան լուծարման
հմտություններին։ Այս խնդիրների լուծմանն ուղղված օրենքի նախագիծը
գտնվում է խորհրդարանի կողմից հաստատման փուլում։
Վարկերի մասին տեղեկատվության ծածկույթը ավելի է բարելավվել մասնավոր
վարկային բյուրոյի միջոցով ՝ վերջին գնահատման 65.8%-ից հասնելով 82.5%-ի
(Համաշխարհային բանկ, 2019 թ․) (World Bank, 2019).։ Սա մասամբ
պայմանավորված է տեղեկատվական աղբյուրների ավելի լայն շրջանակով։
Օրինակ՝ Հայաստանը տարածաշրջանի այն միակ երկրներից է, որտեղ
տվյալներ են հավաքվում կոմունալ ծառայություններից։ Ֆիզիկական անձինք
իրավունք ունեն տարին մեկ անգամ ստանալ իրենց վարկային պատմության
մեկ անվճար օրինակ։ Բանկային վերահսկողությունն ուժեղացել է՝ 2017 թ․
ռիսկահենք վերահսկողության մոտեցման ընդունման արդյունքում, իսկ
կապիտալի մասով ավելի բարձր պահանջները հանգեցրել են ոլորտում
իրականացվող վերակապիտալիզացիային և կոնսոլիդացիային։ Ընթացքի մեջ է
Բազել III-ի պահանջների ներդրումը։
Բացի այդ, չի խրախուսխվում
չհեջավորված վարկառուներին արտարժույթով վարկավորման տրամադրում,
ինչի համար արտարժույթով վարկավորման նկատմամբ կիրառվում են ռիսկերի
ավելի բարձր գնահատումներ և պահուստի ձևավորման պահանջներ, քան
ազգային արժույթով վարկերի դեպքում։

ՓՄՁ-ների արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրները (բանկային
ֆինանսավորում, ոչ բանկային ֆինանսավորում, վենչուրային
կապիտալ)
Վերջին գնահատումից հետո բանկային միջնորդությունն աճել է՝ 2018 թ․
դեկտեմբերի դրությամբ ՀՆԱ-ում կազմելով բանկային վարկերի մոտ 52%-ը՝
2015 թ․ դեկտեմբերի 42%-ի համեմատ13։ Բանկերի և վարկային
կազմակերպությունների դիտարկումը ցույց է տվել 2016 թ․ վերջերից սկսած՝
տարեկան կտրվածքով վարկերի աճ երկնիշ թվերով։ Սակայն ավելի
տարանջատված տվյալները ցույց են տալիս, որ բացի 2018 թվականի ընթացքում
բիզնես վարկերի մասով արձանագրված որոշ զգալի աճից, աճը հիմնականում
պայմնավորված է եղել տնային տնտեսությունների վարկավորմամբ։ Բիզնես
վարկերի տեսակարար կշիռը, որպես այդպիսին, 2019 թ․ հունիսի դրությամբ
նվազել է՝ հասնելով 43%-ի վերջին գնահատման ժամանակահատվածի
համեմատ, երբ այդ նույն ցուցանիշը 50%14 էր։ Բացի այդ, գոյություն ունեն մեծ
թվով բանկեր և վարկային կազմակերպություններ, և չնայած վերջին
տարիներին տեղի է ունեցել որոշակի կոնսոլիդացիա, սակայն հետագա
կոնսոլիդացիան կարող է օգել տնտեսությունում վարկերի էֆեկտիվ և
արդյունավետ
բաշխմանը։
Այս
միջավայրում
ՓՄՁ-ների
համար
ֆինանսավորման հասանելիությունը շարունակում մնալ խնդիր, չնայած դրա
աստիճանը դժվար է ճշգրտորեն նշել՝ պայմանավորված ՓՄՁ-ներին
վերաբերող հատուկ տվյալների բացակայությամբ։ Հաշվի առնելով շատ
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իրավաբանական անձանց կողմից ֆինանսական հաշվետվության ոչ
ստանդարտ որակը՝ բանկերը մեծապես վստահում են ապահովման միջոցին,
ինչը սրում է ՓՄՁ-ների համար վարկերի հասանելիության պրոբլեմը։
Կան իրագործվող հասարակական ծրագրեր՝ բանկային ֆինանսավորման
նկատմամբ ՓՄՁ-ների հասանելիությունը դյուրացնելու նպատակով, իսկ մյուս
ծրագրերը ներկայումս գտնվում են պլանվորման և նախագծման փուլում։
Գործող ծրագրերի ուշադրության կենտրոնում են ՓՄՁ-ների ենթացուցիչները,
ինչպիսիք են, օրինակ՝ երիտասարդ ընկերությունները և գյուղատնտեսական
արտադրանք արտադրողները։ Վարկի մայր գումարի մինչև 70% չափով
վարկային երաշխիքները Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման
ազգային կենտրոնի (ՓՄՁ ԶԱԿ) միջոցով տրամադրվում են ընդունելի ՓՄՁների համար։ Տրամադրվում է նաև ֆինանսական աջակցություն Գերմանահայկական հիմնադրամի (ԳՀՀ) կողմից կառավարվող մի քանի ծրագրերի
միջոցով։ ՓՄՁ-ների համար կան ՄՖԿ-ների ֆինանսավորմամբ գործող՝
ֆինանսավորման հասանելիության նպատակին ուղղված տարբեր ծրագրեր,
այդ թվում՝ նախատեսված կանանց սեփականություն հանդիսացող կամ
կանանց
կողմից
ղեկավարվող
ձեռնարկությունների,
ինչպես
նաև
գյուղատնտեսության
և
զբոսաշրջության
ոլորտներում
ակտիվ
ընկերությունների
համար։
Վերջապես,
Գյուղատնտեսության
նախարարությունը (որն այժմ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կազմում է)
ունի մի շարք գործող ծրագրեր՝ ուղղված գյուղատնտեսական արտադրանք
արտադրողների աջակցությանը, որոնցից շատերը ՓՄՁ-ներ են։ Դրանք
ներառում են տոկոսադրույքների սուբսիդիաներ և այլ աջակցային
միջոցառումներ։ Կան տոկոսադրույքների սուբսիդավորումն ընդլայնելու
ծրագրերի, ՓՄՁ ֆինանսավորման թիրախավորման և միկրովարկերի
տրամադրման պլաններ։ Հազվադեպ են իրականացվում կառավարության
տարբեր ծրագրերի մոնիթորինգ և գնահատում, իսկ դրանց արդյունքները
հասարակայնորեն մատչելի չեն։
Ոչ բանկային ֆինասավորման գործիքների հասանելիությունը, ընդհանուր
առմամբ,
թերզարգացած
է։
Միկրոֆինանսավորում
հիմնականում
տրամադրվում
է
վարկային
կազմակերպությունների
միջոցով։
Գործողությունները կառավարվում են «Վարկային կազմակերպությունների
մասին» ՀՀ օրենքով, սակայն չկա միկրոֆինանսավորման համար հատուկ
սահմանում,
ինչը
ոլորտում
տեղիք
է
տալիս
գործառնական
մարտահրավերների։ Կան միկրոֆինանսավորման մասին օրենք մշակելու
միջոցով բարեփոխման պլաններ, սակայն այս գործընթացը դեռևս գտնվում է
վաղ փուլերում։ Լիզինգային և ֆակտորինգային գործունեությունը
կարգավորվում է Քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթներով, այլ ոչ առանձին
օրենքով։ Լիզինգային գործունեության մասին օրենքը մշակվել է վերջին
տարիներին՝ հստակ իրավական դաշտ ստեղծելու նպատակով, սակայն այն
դեռևս չի ընդունվել։ Ոլորտի զարգացմանն աջակցելու նպատակով՝ քննարկվում
է աջակցության հատուկ սխեմայի ստեղծման հարցը, սակայն դրա
մանրամասները դեռևս սահմանված չեն։ Երկու գործիքների մասով էլ
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կիրառման մակարդակը դեռևս ցածր է և կազմում է ՀՆԱ-ի 1%-ը կամ ավելի
պակաս (Համաշխարհային բանկ, 2019 թ․) (World Bank, 2019)։
Ընդհանուր առմամբ, մասնավոր բաժնետիրական կապիտալը այնքան էլ լավ
զարգացած չէ որպես շուկա, և սուղ ներդրումային հնարավորությունները,
ինչպես նաև՝ ելքի սահմանափակ հնարավորությունները զսպում են
ներդրողների ախորժակը։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների լիարժեք
իրականացումը կարող է տալ ներդրողների տեղական ինստիտուցիոնալ
բազայի միջոցով շուկայի զարգացմանը նպաստելու հնարավորություն։ 2013 թ․
ներդրվեց Հայաստանի առաջին վենչուրային հիմնադրամը՝ «Գրանատուս
Վենչուրս»-ը՝ ՏՏ նպատակաուղղվածության ստարտափերում ներդրումներ
կատարելու նպատակով։ Հաշվի առնելով 14 ընկերությունների կազմով ներկա
պորտֆելը և մեկ հաջողված ելքը՝ անհրաժեշտ կլինի ավելի շատ ժամանակ այս
հիմնադրամի հաջողությունը գնահատելու համար։ 2019 թ․ ԵՄ-ը և ՎԶԵԲ-ը
տրամադրել են 16 միլիոն եվրո՝ «Ամբեր կապիտալ ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ
մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդի» մեկնարկին աջակցելու նպատակով,
որը հետամուտ է ներգրավել 70 միլիոն եվրո՝ Հայաստանի ՓՄՁ-ներում
բաժնեմասնակցային ներդրումներ կատարելու համար։ Վերջերս ստեղծվել է
Հայաստանի բիզնես հրեշտակների ցանցը (BANA, www.bana.am), որի
նպատակն է համախմբել Հայաստանի և հայկական սփյուռքի ներդրողներին
երկրում ստարտափերին աջակցելու համար։ Սա կարող է լինել հնարավոր
ներդրողներին հարթակ տրամադրելու համար կարևոր խողովակ։ Դրանից
բացի, 2018 թ․ կառավարությունը մեկնարկել է «Ներուժ» ծրագիրը
(www.neruzh.am), որի նպատակն է օգնել արտերկրում բնակվող այն հայերին,
ովքեր ցանկանում են վերադառնալ և իրենց ուժերով բիզնես ստեղծել
Հայաստանում։ Վերջապես, Հայաստանը գործողության մեջ է դրել իրավական
բարեփոխումներ՝
երկրում
ներդրումների
հենքով
քրաուդֆանդինգի
հարթակների գործարկումը հնարավոր դարձնելու նպատակով։ ՎԶԵԲ-ի հետ
համատեղ՝ ՀՀ կենտրոնական բանկն այդ նպատակով մշակում է
ենթաօրենսդրական ակտեր։ Սա կարող է վերածվել մեկ այլ այլընտրանքային
ֆինանսավորման աղբյուրի փոքր բիզնեսների և ստարտափերի համար։

Ֆինանսական գրագիտություն
2014 թվականից ի վեր չի կատարվել բնակչության ֆինանսական գրագիտության
որևէ նոր գնահատում։ Սակայն ՀՀ կենտրոնական բանկը պլանավորում է
2019 թ․ իրականացնել «Ֆինանսական կարողությունների բարոմետր» գործիքը։
Ներդրվել է Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարությունը, իսկ ՀՀ
կենտրոնական բանկն իրականացնում է վերապատրաստման միջոցառումներ
և աշխատաժողովներ․ սակայն մինչ օրս դրանք հասցեագրված են եղել
ընդհանուր բնակչությանը։ ՀՀ կենտրոնական բանկը գործարկել է նաև «finInfo»
կայքը (www.fininfo.am), որը տեղեկատվություն է տրամադրում տարբեր
ֆինանսական
պրոդուկտների
մասին։
Վերջիններս
հիմնականում
նպատակաուղղված են սպառողներին, սակայն ներառում են նաև
գյուղատնտեսական վարկեր։ ՓՄՁ ԶԱԿ-ն առաջարկում է ֆինանսական
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գրագիտության բարձրացման նպատակով վերապատրաստում փոքր և միկրոձեռնարկությունների համար՝ տարեկան մոտ 400 մասնակիցներով։
Ընթացքի մեջ է միջնակարգ դպրոցների ուսումնական ծրագրերում
ֆինանսական կրթության ներդրումը, որի պիլոտային ծրագիրը մեկնարկել է
2017-18 թ․թ․ ուսումնական տարում։ Նախատեսվում է մինչև 2021 թվականը
պարտադիր ֆինանսական կրթությունը տարածել միջնակարգ դպրոցներում,
այդ թվում՝ անցկացնելով վերապատրաստման դասընթացներ ուսուցիչների
համար։

Հենասյուն Դ․ Մուտքը շուկա
Պետական գնումներ
Ներկայումս պետական գնումները կարգավորվում են 2016 թ․ դեկտեմբերի 16 ին ընդունված «Պետական գնումների մասին» ՀՀ օրենքով, 2017 թ․ մայիսի 4-ի
կառավարության թիվ 526-Ն որոշմամբ և մի քանի այլ ենթաօրենսդրական
ակտերով։ Չնայած օրենքի մի շարք դրույթներ արտահայտում են Եվրասիական
տնտեսական
միության
համաձայնագրով
նախատեսված
պարտավորությունները, սակայն այն հիմնականում համապատասխանում է
միջազգային պրակտիկային՝ վերանայման համակարգի կազմավորմամբ, ինչը
կարևոր բացառություն է։ Այնուհանդերձ, չկա պետական գնումների
համակարգի զարգացման և ՓՄՁ-ների մասնակցությանն աջակցելու
ընդհանուր ռազմավարություն։
ՀՀ էկոնոմիակյի նախարարության վարչություններից մեկն առանձնացվել է
որպես պետական գնումների կարգավորման և համակարգման համար
պատասխանատու լիազոր մարմին։ Դրա գործառույթներում ներառված են նաև
պատվիրատու մարմինների և ձեռնարկությունների վերապատրաստումը,
ինչպես նաև՝ բողոքներ վերանայող երկու անձանց վարչական աջակցությունը։
Բողոքները կարող են ներկայացվել փոքր վճարով, սակայն կառուցվածքը չի
համարվում է Կառավարության գնումների համաձայնագրի (ԿԳՀ)
ստանդարտներին լիարժեքորեն համապատասխան։
Բացի մրցույթները լոտերի բաժանելու հնարավորության, օրենքում չկան ՓՄՁների մասնակցությունը դյուրացնելուն ուղղված հատուկ դրույթներ։ Սակայն
նրանք օգտվում են համամասնության ընդհանուր պահանջից, և մրցույթի
անցկացման ժամանակ որակավորմանը և բացառման ցուցանիշին իրենց
համապատասխանության մասին պարզապես նշելու հնարավորությունից՝
հիմնավորող փաստաթղթերն ավելի ուշ ներկայացնելու պայմանով, եթե դրա
անհրաժեշտությունն ընդհանրապես լինի։ Մյուս կողմից էլ՝ մրցույթի հայտի
ապահովում տրամադրելու պարտականությունը և մատակարարներին
առաջադրվող՝ նախքան հայտի ներկայացումը մեկ տարվա ընթացքում և
դրանից երեք տարի առաջ առնվազն մեկ նմանատիպ պայմանագրի պատշաճ
կատարման վերաբերյալ փաստերի ներկայացման պահանջը ենթադրում է շատ
ՓՄՁ-ների մասնակցությունը սահմանափակող ազդեցություն։
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2018 թ․ գործարկված էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգն ունի ՓՄՁների մասնակցությունը դյուրացնելու հնարավորություն, սակայն այն
սահմանափակված է՝ որպես որոշում կայացնելու համար միակ չափանիշ
միայն գնին ապավինելով և բացառապես կառավարության կողմից ընդունված
հատուկ անվանացանկի կիրառությամբ։ Բացի այդ, ՀՀ ֆինանսների
նախարարության կայքը պարունակում է պետական գնումների մասով
բազմաթիվ ծանուցումներ և տեղեկություններ․ սակայն շատ պայմանագրեր
դեռևս շարունակում են կնքվել առանց ծանուցումների հրապարակման, ինչը
նշանակում է, որ ոչ մրցակցային ընթացակարգերի տեսակարար կշիռը
բավականին բարձր է։ Կայքի հասանելիությունը բաց է, սակայն ծանուցումների
որոշ տեսակներ չեն պարունակում ամբողջական տվյալներ և հղում են
կատարում .pdf ֆայլերի, ինչը նշանակում է, որ ավելի մանրակրկիտ տվյալների
հասանելիությունը սահմանափակ է։ Ամենամյա հաշվետվություններում չի
մանրամասնվում ՓՄՁ-ների մասնակցության մասին։


2016 թվականից հետո փոքր առաջընթաց է գրանցվել պետական
գնումներին ՓՄՁ-ների մասնակցության առումով, բացառությամբ
էլեկտրոնային գնումների վերանայված համակարգով պայմանավորված
հնարավորության մեծացման, որի օգտագործումն, այնուամենայնիվ,
պետք է է՛լ ավելի խթանել․ մրցակցային ընթացակարգերի տեսակարար
կշիռը նույնպես բարելավվում է, սակայն՝ շատ ցածր մակարդակից։
Ուստի, պետական գնումների և ներկայիս գործելակերպերի իրավական
և ինստիտուցիոնալ դաշտն ունի բարելավման տեղ մի քանի կարևոր
առումներով․ նախկինում կիրառվող գործընթացին ներկայացվող
պահանջները պետք է պարզեցնել, ներդաշնակեցնել և դարձնել առավել
համաչափ։



Որպես որոշումների կայացման միակ չափանիշ՝ գնին ապավինելը,
պետք է նվազեցնել։



Պետք է գործադրել ջանքեր մրցակցային ընթացակարգերի տեսակարար
կշիռը մեծացնելու համար։



Տվյալներ հասանելիությունը պետք է բարելավել՝ պետական գնումների
գործընթացում ՓՄՁ-ների առջև ծառացած խոչընդոտներն ավելի
պատշաճ վերլուծելու նպատակով, որպեսզի դրանք հնարավոր լինի
հաղթահարել, զորօրինակ՝ առավել համապարփակ ուղեցույցներ
պատրաստելու և պետական պատվիրատուների ու մրցույթի հնարավոր
մասնակիցների համար վերապատրաստման պատշաճ դասընթացներ
առաջարկելու միջոցով։

Ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր
Հայաստանը
շարունակում
է
իրականացնել
մոտարկման
երկակի
ռազմավարություն՝ որակի ենթակառուցվածքի իր քաղաքականության
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առումով։ Մի կողմից՝ 2014 թ․ Հայաստանը միացել է Եվրասիական տնտեսական
միությանը (ԵԱՏՄ), ինչը ենթադրում է 1) ընդունել ստանդարտների,
համապատասխանության գնահատման և տեխնիկական կանոնակարգման
ԵԱՏՄ-ի համակարգը, և 2) դադարեցնել ԵՄ-ի հետ նախկինում վարվող
բանակցությունները հնարավոր Ասոցացման համաձայնագրի (ԱՀ) շուրջ։ Մյուս
կողմից՝ երկիրն արդեն իսկ վերանախագծել էր իր ինստիտուցիոնալ և
օրենսդրական դաշտը ԵՄ-ի ԱՀ-ի բանակցությունների ընթացքում, որը
շարունակում է գործել15։ Ավելին, 2018 թ․ Հայաստանը ԵՄ-ի հետ ստորագրել է
Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը (ՀԸԳՀ), որը
նախատեսում է նաև մոտարկում ԵՄ տեխնիկական կանոնակարգերին և
ստանդարտներին16, ներառյալ՝ Համապատասխանության գնահատման և
արդյունաբերական արտադրանքի ընդունման համաձայնագրի շուրջ
բանակցությունների (ACAA) դիտարկումը։ Այս համատեքստում Հայաստանի
նպատակն է արդյունավետորեն զուգակցել ԵԱՏՄ և ԵՄ առևտրային բլոկերին
իր մասնակցության օգուտները։
Վերջին տարիներին Հայաստանի ազգային որակի ենթակառուցվածքի
զարգացումը ինչ-որ չափով կորցրել է իր թափը։ Օրինակ, երկիրը կորցրել է
նախկին դիրքերը ԱլԳ այլ անդամների նկատմամբ՝ հավատարմագրման
համակարգի միջազգային ճանաչման առումով, մասնավորապես չունենալով
անդամակցություն
Լաբորատորիաների հավատարմագրման միջազգային
համագործակցությանը
(ԼՀՄՀ) կամ Հավատարմագրման միջազգային
ֆորումին (ՀՄՖ) կամ Երկկողմ համաձայնագիր (ԵԿՀ) Հավատարմագրման
եվրոպական համագործակցության (ՀԵՀ) հետ։ Ինչ վերաբերում է
չափագիտությանը, ապա ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական դաշտերը գործում
են, սակայն 2010 թ․ մշակված ներկայիս ազգային ռազմավարության մեջ չի
կատարվել
թարմացում,
իսկ
չափագիտական
լաբորատորիաներում
ներդրումները
կօգնեն
զարգացնել
արդյունաբերա-տեխնիկական
ծառայությունները։ Անկայուն դինամիկան կարծես կապված է քաղաքական
անորոշության և ԵՄ-ի հետ մոտարկման գործընթացի դադարի հետ, ինչը
նշանակում էր կասեցնել կանոնավոր գնահատումները և կարողությունների
զարգացման ծրագրերը, որոնք վերսկսվեցին միայն վերջերս։
Քաղաքականությունների մասով նման մոտեցումը ՓՄՁ-ների համար
վերածվում է փաստացի հետևյալ իրավիճակի։ Մուտքը ԵԱՏՄ այլ անդամ
պետությունների շուկաներ ընդհանուր առմամբ խնդիր չէ՝ ի շնորհիվ
ընդհանուր
ստանդարտների,
տեխնիկական
կանոնակարգման
և
համապատասխանության
գնահատումների
փոխադարձ
ճանաչման։
Առևտուրը մնացած աշխարհի, և մասնավորապես՝ ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի հետ,
պահանջում է տեղեկատվություն այլ երկրների ստանդարտների և
տեխնիկական կանոնակարգման ստանդարտների մասին, ինչպես նաև
միջազգայնորեն
ճանաչված
համապատասխանության
գնահատում
հավատարմագրված լաբորատորիաներից։
Թեև կան տեղեկատվության
տարբեր աղբյուրներ (ՓՄՁ ԶԱԿ, Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց,
Առևտրի պալատներ և այլն), սակայն երկրի հավատարմագրման համակարգի
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ոչ լիարժեք միջազգային ճանաչումը և միջազգային շուկաների համար
համապատասխանության գնահատման ծառայությունների անբավարար
ներքին առաջարկը (օրինակ՝ օրգանական հավաստագրման փաստացի
մենաշնորհները, համապատասխանության գնահատման մարմինների փոքր
քանակությունը, մասնավորապես՝ Վրաստանի կամ Մոլդովայի համեմատ)
երկրի համապատասխանության գնահատումը դարձնում են թանկ,
ժամանակատար և բարդ։
Ներկայումս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն աշխատում է 2020-2025
թվականների Որակի ենթակառուցվածքի նոր ռազմավարության վրա, որը
պետք է լուծում տա այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են՝ ավելի շատ
մրցակցություն
ստեղծելը
և
համապատասխանության
գնահատման
ծառայություններ մատուցելը։ Այն նախատեսում է նաև խորացնել ներկայիս
համագործակցությունը Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի
միջև՝ վերջինիս բիզնես ծառայություններում որակի ենթակառուցվածքին
վերաբերող տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայություններն ավելի
լավ և արդյունավետորեն ինտեգրելու համար։

ՓՄՁ-ների միջազգայնացում
Չնայած Հայաստանի ընդհանուր արտահանումը 2014 թվականից մինչև 2017
թվականն
աճեց 50%-ով (իրական արտահայտությամբ), սակայն այդ
արտահանման աճից հիմնականում շահեցին մեծ ընկերությունները, իսկ ՓՄՁների արտահանման չափը 2017 թ․ կազմեց ընդհանուր արտահանման 13%-ը,
ինչը բավականին ցածր է ԵՄ-ի միջին 50%-ից։ Համաձայն Համաշխարհային
բանկի 2020 թ․ «Գործարարություն» զեկույցի՝ Հայաստանը սահմանային
առևտրի վարկանիշում զբաղեցրել է 43-րդ տեղը (բարձրանալով 2015 թ․ 110-րդ
հորիզոնականից), որտեղ սահմանային համապատասխանության համար
դեռևս պահանջվում էր 27 ժամ, ինչն ավելի քան երկու անգամ գերազանցում է
ՏԶՀԿ-ի միջինը (12.8 ժամ) (Համաշխարհային բանկ, 2019 թ․) (World Bank, 2019)։
Համաձայն ՏՀԶԿ-ի 2017 թ․ Առևտրի դյուրացման ցուցանիշների՝ Հայաստանի
կատարողականը մի փոքր զիջում է ԱլԳ տարածաշրջանային միջինին․
հետագայում
այն
կարող
է,
օրինակ,
բարելավել
կարգավորման
փոփոխությունների
վերաբերյալ
պատշաճ
և
յուրաժամանակյա
տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես նաև՝ էլեկտրոնային եղանակով
փաստաթղթերի փոխանակման ՏՏ համակարգերի կարողությունը (ՏՀԶԿ, 2019
թ․) (OECD, 2017)։ Հայաստանի համեստ կատարողականը TFI-ներում, որը նոր
է ավելացվել ՓՄՁ-ների միջազգայնացում չափույթի միավորային գնահատման
/սքորինգի/ մեջ, նպաստում է միավորի նվազմանը նախորդ գնահատման
համեմատ։
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Գծապատկեր 7.5. ՏՀԶԿ-ի Առևտրի դյուրացման ցուցանիշները Հայաստանի համար, 2017
թ․

Ծանոթագրություն․ TFI-ները վերցնում են 0-ից մինչև 2 արժեքներ, որտեղ 2-ը նշանակում է այն
լավագույն կատարողականը, որին կարելի է հասնել։
Աղբյուրը՝ ՏՀԶԿ, Առևտրի դյուրացման ցուցանիշների տվյալների բազա, https://oe.cd/tfi։

2011 թ․ ընդունված՝ Արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական զարգացման
ռազմավարությունը շարունակում է մնալ ՓՄՁ-ների միջազգայնացման
ոլորտում քաղաքականության զարգացումներն առաջնորդող հիմնական
ռազմավարական փաստաթուղթը։ Սակայն դրա իրականացումը եղել է
սահմանափակ՝ դեռևս չգործող բազմաթիվ նախատեսված ծրագրերով։
Նախքան 2019 թ․ վերակազմավորումը «Բիզնես Արմենիա»-ն պատասխանատու
էր արտահանման խթանման միջոցառումների համար, ինչպիսիք են՝
առևտրային առաքելությունների դյուրացումը, ՓՄՁ-ների մասնակցությունը
առևտրային տոնավաճառներին, և տեղեկատվական աջակցության ու
խորհրդատվական ծառայությունները։ Պարզ չէ, թե ո՞ր հաստատությունը
կստանձնի արտահանման աջակցության և խթանման ծառայությունները, որ
նախկինում մատուցվում էին «Բիզնես Արմենիա»-ի կողմից։ Կառավարության
կարճաժամկետ առաջնահերթությունը պետք է լինի ապահովել «Բիզնես
Արմենիա»-ի ինստիտուցիոնալ հիշողության պահպանումը և դրա
արդյունավետ փոխանցումն իր իրավահաջորդին։
Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի աջակցությամբ՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը
մատուցում է հիմնականում տեղեկատվական ծառայություններ այն ՓՄՁներին, որոնք հետաքրքրված են արտահամամբ կամ միջազգային
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մատակարարների հետ համագործակցությամբ։ Հայաստանում ՓՄՁ-ՕՈՒՆ
կապերի ոլորտում չի տրամադրվում որևէ աջակցություն՝ տեղական ՓՄՁ-ների
և մեծ ներդրողների միջև մատակարարման շղթայի կապերի ստեղծումը
խրախուսելու և դյուրացնելու նպատակով։ Աջակցությունը սահմանափակ է
նաև որպես ՓՄՁ-ների համար վաճառքի միջոց՝ էլեկտրոնային առևտրի
օգտագործումը բարելավելու հարցում։ Հետագայում Հայաստանը կարող է սկսել
մատուցել վերապատրաստման և խորհրդատվական ծառայություններ՝
արտահանման ոլորտում ՓՄՁ-ների պատրաստվածությունը բարելավելու և
նրանց ինտեգրումը համաշխարհային արժեշղթաներում դյուրացնելու
նպատակով։
2015 թվականից գործող Հայաստանի արտահանման ապահովագրության
գործակալությունը (ՀԱԱԳ) պետությանը պատկանող հաստատություն է, որն
արտահանողներին մատուցում է արտահանման ապահովագրության
ծառայություններ։ 2018 թ․ ՀԱԱԳ-ի պորտֆելի ընդհանուր արժեքը կազմել է 16.5
միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ նրա ծառայություններից օգտվել են 50 ընկերություններ
(2015 թ․ 15 ընկերությունների համեմատ)։ Հետագայում Հայաստանը կարող է
ՓՄՁ-ների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածությունը ՀԱԱԳ-ի կողմից
մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ և ապահովել գործակալության
գործունեության թափանցիկությունը և մոնիթորինգը։

Հենասյուն Ե․ Աջակցություն նորարարությանը և գործարարությանը
Գործարարության զարգացման ծառայություններ
ՓՄՁ ԶԱԿ-ը հանդես է գալիս որպես Հայաստանում ՓՄՁ-ներին
գործարարության զարգացման ծառայություններ (ԳԶԾ), այդ թվում՝
ֆինանսական աջակցության ծառայություններ մատուցող հիմնական
հանրային կազմակերպությունը։ Այն գործում է ամենամյա գործողությունների
ծրագրերի
հիման
վրա,
որոնք
ներառում
են
պլանավորված
նախաձեռնությունների ցանկ և համապատասխան բյուջեներ ու ժամկետներ։
Կառավարության
մատուցած
ԳԶԾ-ները
ներառում
են
դոնորային
ֆինանսավորմամբ, ամբողջական շրջափուլով աջակցության ծրագիր
ստարտափերի համար, որն ընդգրկում է մարքեթինգի, կազմակերպման և
ֆինանսական պլանավորման ոլորտներին վերաբերող վերապատրաստումներ,
ինչին հետևում է լավագույն գնահատված բիզնես պլանների համար վարկերի
տրամադրումը ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործընկեր բանկերի միջոցով և ստարտափերի
ուղեկցումը հաջորդող վեց ամիսների ընթացքում։ Մյուս ծառայություններից են
ապրանքների ու ծառայությունների խթանումը և բրենդավորումը,
արտահանման օժանդակությունը և աջակցությունը նոր տեխնոլոգիաների
ներդրման հարցում, ինչպես նաև ընդհանուր բիզնես տեղեկատվության
ապահովումը ՓՄՁ ԶԱԿ-ի վեբ կայքում (www.smednc.am), որը կանոնավոր
թարմացումների արդյունքում կարող է շահել։
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2018, թ․ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը տրամադրել է 8010 տեղեկատվական և խորհրդատվական
ծառայություններ թվով 4000 ստարտափերի և ՓՄՁ-ների, և անցկացրել 314
ուսուցողական պարապմունքներ, որոնց շահառուների 96%-ը գործունեություն
են իրականացնում մայրաքաղաքից դուրս։ Այն ուներ լայն աշխարհագրական
ծածկույթ՝ իր 10 տարածքային գրասենյակներով․ սակայն այս փուլում հստակ
չէ, թե արդո՞ք այդ գրասենյակները կշարունակեն գործել։ Հանդես գալով որպես
Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ) անդամ և համագործակցելով
ՁԵՑ-ի գործընկեր կազմակերպությունների հետ՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ն առաջարկում է
նաև անվճար խորհրդատվություններ և վերապատրաստման դասընթացներ
(միջազգայնացման թեմայով 229 վերապատրաստման միջոցառումներ են
անցկացվել 2018 թ․), և տրամադրում տեղեկատվություն շուկաների
պայմանների, եվրոպական օրենսդրության և քաղաքականությունների
վերաբերյալ։ Ստարտափերին ուղղվող աջակցությունը փոխլրացվում է
Հայաստանի Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից, որը
տրամադրում է խորհրդատվական և բիզնես ծառայությունների մի ամբողջ
շարք՝ ինկուբացիոն գործիքների հետ միասին, դրանք մասնավորապես՝
նպատակաուղղելով դեպի ՏՀՏ ոլորտ։ Բացի այդ, ԵՄ-ի և ԳՄՀԸ-ի կողմից
համաֆինանսավորված
նորարարական
հաբ
«Hero
House»-ը
(www.herohouse.am) իր կառույցում տարածք է հատկացրել Հայաստան
ստարտափ ակադեմիային (www.startupacademy.am), որը տրամադրում է 12շաբաթյա նախաաքսելերացիոն ծրագիր։ Ընդհանրապես, կարելի է ջանքեր
ներդնել բիզնեսներին առավել նպատակային աջակցություն տրամադրելու
համար՝ հիմնվելով երկրում հմտությունների կարիքների գնահատումների, և
ԳԶԾ-ի պահանջարկի և առաջարկի վերլուծության վրա, ինչը չի իրականացվել
վերջին տարիների ընթացքում։
Մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը ԳԶԾ-ների մատուցման գործում
ապահովվել
է
«Բիզնես
Արմենիա»-ի
կողմից
իրականացված
համաֆինանսավորման
մեխանիզմներով՝
Արտահանմանն
ուղղված
արդյունաբերական զարգացման քաղաքականության շրջանակում։ «Բիզնես
Արմենիա»-ի կայքում ներկայացված է մասնավոր հատվածի այն ԳԶԾ-ներ
մատուցողների ցանկը, որոնք կազմակերպության շահառուներին իրենց
ծառայություններն առաջարկում են զեղչված գներով (մինչև 30%-ի չափով
համաֆինանսավորվում է «Բիզնես Արմենիա»-ի կողմից), ի թիվս այլոց,
ներառելով ծառայություններ ապրանքների հավաստագրման, շուկաների
մասին տեղեկատվության, աշխատուժի զարգացման և նորարարությունների
ներդրման ոլորտներում։ Սակայն հաշվի առնելով «Բիզնես Արմենիա»-ի
վերջերս տեղի ունեցած վերակազմակերպումը, ներկայումս պարզ չէ, թե
ինչպե՞ս պետք է վերաբաշխել նրա գործառույթները, որպեսզի ապահովվի նրա
կողմից մատուցված ծառայությունների շարունակականությունը։
Թեև կառավարության կողմից տրամադրվող ԳԶԾ-ների ազդեցության անկախ
գնահատում չի կատարվել, սակայն կան ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության
կողմից հրապարակված՝ ՓՄՁ ռազմավարության վերաբերյալ ամենամյա
միջանկյալ հաշվետվությունները, ինչպես նաև ՓՄՁ ԶԱԿ-ի ամենամյա
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գործունեության հաշվետվություններում ներկայացված իրականացման
արդյունքները։ Մոնիթորինգը կարելի է հետագայում բարելավել ծրագրի
իրականացման
ցուցանիշները
(իրականացված
վերապատրաստման
միջոցառումների քանակը, ծախսված բյուջեն, բաժանված նյութերը)՝ հիմնական
արդյունավետության ցուցանիշներով փոխլրացնելու միջոցով, ինչի նպատակն
է ավելի լավ ներկայացնել ծրագրի ազդեցությունը ՓՄՁ կատարողականում։

Նորարարության քաղաքականություն
2016 թ․ ըստ ՓԲԱ-ի՝ գնահատումից հետո Հայաստանում նորարարության
քաղաքականության շրջանակը չի ունեցել զգալի զարգացում։ Դեռևս 2011
թվականի
«Ինովացիոն
տնտեսության
ձևավորման
մեկնարկային
ռազմավարության հայեցակարգ»-ը շարունակում է մնալ ազգային
տնտեսության մրցունակության բարձրացման կառավարության տեսլականն
ուրվագծող հիմնական փաստաթուղթը։ Այդ ուղղությամբ ՓՄՁ-ների
աջակցությանն ուղղված նորարարության քաղաքականության տարրերը և
ուղեցույցները կարելի է ցաքուցրիվ գտնել այլ ծրագրային փաստաթղթերում,
այդ թվում 2015 թ․ «Արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական զարգացման
ռազմավարությունում»։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը՝ ակնկալվում է,
որ կընդունվի նորարարության նոր ռազմավարություն, և որ այն պետք է
սիստեմավորի քաղաքականությունները և հստակեցնի Հայաստանում
նորարարության խթանման համար պատասխանատու ինստիտուցիոնալ
կառույցները։
Վերը ներկայացվածը չի խոչընդոտել, որպեսզի Հայաստանը շարունակի և
ընդլայնի նորարարությանն աջակցելու իր նախաձեռնությունները, որոնք,
այնուամենայնիվ, հիմնականում շարունակում էին սահմանափակվել ՏՏ
ոլորտով։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը (ՁԻՀ) հանդիսանում
է այն հիմնական խաղացողը, որը կանգնած է Հայաստանի նորարարական
ենթակառուցվածքի գերակշռող մասի թիկունքում․ այն ստեղծել է
տեխնոպարկեր երկրի ամենամեծ երեք քաղաքներում (Համաշխարհային բանկի
աջակցությամբ), մատուցում է բիզնեսների ինկուբացիոն ծառայություններ, և
վերապատրաստում
ու
աջակցում
է
ՓՄՁ-ներին
տեխնիկական
նորարարությունների մշակման և մարքեթինգի հարցում։ Բոլորվին վերջերս
հայտարարվեց երկու նախաձեռնությունների մասին, որոնք նախատեսում են
բարձրացնել ակտիվությունը բարձրարժեք արտադրության մեջ և կիրառական
գիտություններում․
1) «Ինժեներական քաղաք»․ 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարի
ներդրում՝ ինքնավար մեքենաների, կիսահաղորդիչների, էլեկտրոնիկայի և
նյութաբանության ոլորտների ընկերությունների համար հետազոտական ու
փորձանմուշային լաբորատորիաներով հագեցած
ֆիզիկական միջավայր
կառուցելու նպատակով, և 2) «ԵՄ-ԹՈՒՄՈ ինժեներական և կիրառական
գիտությունների համալիր»17․ ԵՄ հովանավորության ներքո 25 միլիոն եվրո
արժողությամբ ծրագիր, որը կտրամադրի արդյունաբերական ուղղվածությամբ
ծրագրահեն ԳՏՃՄ ուսուցում՝ կիրառական գիտությունների համար
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հետազոտական կառույցների, և ստարտափերի ու
ընկերությունների համար ծառայությունների հետ միասին։

տեխնոլոգիական

Կան նաև ուղղակի ֆինանսական գործիքներ ինովացիոն ՓՄՁ-ների համար,
չնայած դրանք հիմնականում ստացվում են դոնորներից և ինչ-որ առումով ունեն
սահմանափակ մասշտաբներ։ Մասնավորպես՝ ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորված
«Նորարարությանն ուղղված համաֆինանսավորվող դրամաշնորհերը» և
«Գիտատեխնիկական ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությանն
ուղղված դրամաշնորհները» ՓՄՁ-ներին կտրամադրեն մինչև 50 000 եվրոյի
չափով
դրամաշնորհներ՝
տեխնոլոգիաների
յուրացման
տեմպերը,
հետազոտական գաղափարների առևտրայնացումը, և գիտության ու մասնավոր
հատվածի միջև համագործակցությունը խթանելու նպատակով։
Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում ՓՄՁ-ներին նորարարության համար
աջակցություն կտրամադրվի թվացյալ «արտառոց» մասնակիցների կողմից
իրականացված եզակի նախաձեռնությունների համար, և կուղղվի
հիմնականում ՏՏ ոլորտի ընկերություններին։ Ելնելով իր առաջիկա ինովացիոն
ռազմավարությունից՝ կառավարությունը պետք է գործի հիմնվելով հաջողված
ՏՏ ուղղվածության սեփական ծրագրերից որոշներն վրա, որպեսզի 1) ընդլայնի
իր քաղաքականության գործիքակազմերի ներկապնակը՝ տնտեսության մյուս
ոլորտները ևս ընդգրկելու նպատակով, 2) շարունակի զարգացնել կապերը
հետազոտական ինստիտուտների և բիզնես ոլորտի միջև և 3) մեծացնի
քաղաքականությունների համակարգումը ինովացիոն էկոհամակարգի տարբեր
խաղացողների շրջանում։ Ռազմավարության և քաղաքականության հատուկ
գործիքակազմերի գնահատման խոր մոնիթորինգը, որն առայժմ շատ
սահմանափակ
է,
նույնպես
պետք
է
դառնա
նորարարության
քաղաքականության համար պատասխանատու տարբեր հաստատությունների
կողմից իրականացվող կանոնավոր վարժանք։

ՓՄՁ-ները «կանաչ» տնտեսության մեջ
Հայաստանը շարունակում է առաջ շարժվել ՓՄՁ-ները «կանաչեցնելու» իր
մոտեցումը բարելավելու ուղղությամբ, թեև բոլոր ուղղություններով դա արվում
է անհետևողականորեն։
2018 թ․ ՓՄՁ-ների պետական աջակցության
ամենամյա ծրագրում՝ որպես հենասյուն ներառվել է հետևյալը․ «բարելավել
ՓՄՁ-ների կողմից կանաչ տնտեսության զարգացմանը նպատակաուղղված՝
էներգաարդյունավետության
միջոցառումները
և
ապրանքների
ու
ծառայությունների առաջարկը»։ Սական այն չի հիմնավորվել իրականացման
գործողությունների ծրագրով, չափելի թիրախներով կամ սպասվող
ազդեցությամբ։ Դա սահմանափակում է ՓՄՁ-ները «կանաչեցնելու»-ն առնչվող
արդյունավետ քաղաքականություններ իրականացնելու կառավարության
կարողությունը։
Ինչ վերաբերում է ՓՄՁ-ների մասով շրջակա միջավայրի կարգավորման
մոտեցմանը, ապա Հայաստանն անցում է կատարում դեպի շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության գնահատման («Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
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գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի նախագիծ), ինչպես նաև՝
համապատասխանության մոնիթորինգի («Հայաստանի Հանրապետությունում
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 2011 թ․
լրացումները) ռիսկահեն մոտեցում։
Այդուհանդերձ, այս ամենը դեռ
լիարժեքորեն չի իրականացվել։
Թեև Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, և Տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարությունը ի զորու են ըստ անհրաժեշտության
ՓՄՁ-ներին տալ ցուցումներ, սակայն ավելի արդյունավետ կլիներ ՓՄՁ-ներին
«կանաչեցնելու» վերաբերյալ տեղեկատվա-բացատրական աշխատանքների
առաջադրանքը հանձնարարել որևէ գերատեսչության։ Օրինակ՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը
կարող է ունենալ «մեկ պատուհան» սկզբունքով ավելի լավ մոտեցում, որպեսզի
ՓՄՁ-ները ստանան տեղեկատվություն առկա «կանաչ» նախաձեռնությունների
վերաբերյալ։ Դա նաև կմեծացնի արդյունավետության բարձրացման
տնտեսական
հիմնավորման
վերաբերյալ
ՓՄՁ-ների
տեղեկատվաբացատրական աշխատանքների ներուժը, քանզի ներկայումս ՓՄՁ-ների
շրջանում կարծես չկա իրազեկվածության բարձր մակարդակ։ Հայաստանը
նույնպես
կշահի
«կանաչ»
ՓՄՁ-ների՝
առանձին
ոլորտներին
նպատակաուղղված
քաղաքականություններից․
դրանք
ներկայումս
սահմանափակվում են փոքր հիդրոէլեկտրաէներգիա արտադրողներին
ցուցաբերվող աջակցությամբ։

Ոլորտային վերլուծություն․ ՓՄՁ-ների հեռանկարները Հայաստանի
ագրոբիզնեսի ոլորտում
Հայաստանում ագրոբիզնեսը արագ աճող ճյուղերից է։ Գյուղատնտեսական
ոլորտը շարունակում է էական նշանակություն ունենալ երկրի տնտեսության
համար, քանի որ այն հանդիսանում է գյուղական վայրերում տնտեսական
գործունեության հիմնական աղբյուրը և կազմում է ՀՆԱ-ի զգալի բաղադրիչ
մասը։ Այս ոլորտին է բաժին ընկնում է ՀՆԱ-ի 14.9 %-ը (2017 թ․ տվյալներով) և
այնտեղ է աշխատում աշխատող բնակչության մոտ 36.6 %-ը (2017 թ․) (ՊԳԿ,
2019 թ․) (FAO, 2019)։ Ոլորտին բաժին է ընկնում ընդհանուր արտահանման
14.7%-ը, և այն ունի աճելու ներուժ (Growth Lab, Հարվարդի համալսարան, 2019
թ․) (Growth Lab, Harvard University, 2019)։ Արտադրությունը դիվերսիֆիկացված
է, ներառյալ՝ մրգերը և բանջարեղենը, կաթնամթերքը, ծխախոտը և
ըմպելիքները, սակայն հզորությունները բավարար չեն գյուղատնտեսական
ոլորտի հնարավոր արտադրանքը վերամշակելու համար։
Մասնավոր հատվածի ֆոկուս խմբերի հանդիպումների ընթացքում հավաքված
փաստերից ձևավորվել են Հայաստանի ագրոբիզնեսի ոլորտում աշխատող
ՓՄՁ-ների առջև ծառացած հիմնական խոչընդոտներին վերաբերող կարևոր
նկատառումները․


Չնայած
առանձին
ծրագրերի
(օրինակ՝
գյուղատնտեսական
մեքենասարքավորումների լիզինգ, կամ ներդրումներ կաթիլային
ոռագման կամ հակակարկտային պաշտպանության համակարգերում)
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մասով բանկային վարկերի սուբսիդավորված տոկոսադրույքներին՝
ՓՄՁ-ները
հայտնում
են
ֆինանսավորման
հասանելիության
դժվարությունների մասին, ինչը պայմանավորված է վարկի ապահովման
խիստ պահանջներով։ Բացի այդ, ձեռնարկատերերը հաճախ ստիպված
են բանկերին տրամադրել իրենց անձնական գույքը՝ որպես հավելյալ
երաշխիք։


Գյուղական վայրերում ոռոգման ենթակառուցվածքների վատ վիճակը,
որտեղ ջրի կորուստը որոշ վայրերում հասնում է 80%-ի, ինչպես նաև
պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների ցածր մատչելիությունը,
զգալիորեն
ազդում
են
սննդամթերք
արտադրողների
արտադրողականության վրա։



Լոգիստիկայի
և
տրանսպորտային
սահմանափակ
ենթակառուցվածքները այն հիմնական պրոբլեմներն են, որոնց բախվում
են միջազգային շուկաներ հասնելու պատրաստակամություն ունեցող
սննդամթերք արտադրողները։ Որոշ ընդունող երկրների մասով
(օրինակ՝ ԱՄԷ-ը) օդային ճանապարհով բեռնափոխադրումը չունի որևէ
այլընտրանք, ինչը սահմանափակում է հզորությունը, ծավալը և կշիռը։



Հավաստագրման
ծախսերը
բարձր
են՝
պայմանավորված
համապատասխանությունը գնահատող մարմինների օլիգոպոլիայով
(օրինակ՝ օրգանական հավաստագրման համար)։ Բացի այդ, հաճախ
ՓՄՁ-ները ստիպված են պայմանագրեր կնքել օտարերկրյա
հավաստագրման մարմինների հետ դեպի ԱՄՆ կամ ԵՄ արտահանման
նպատակով, ինչը ենթադրում է հավելյալ ծախսեր։



Չնայած պիտակավորման և մարքեթինգային կարգավորումը գործում է,
սակայն գործնականում այն հազվադեպ է կիրառվում։ Դա խոչընդոտում
է ինովացիոն ՓՄՁ-ների մուտքը ներքին շուկա․ հատկապես օրգանական
սննդամթերք
արտադրողներն
առերեսվում
են
անբարեխիղճ
մրցակցությանը, որտեղ կեղծ ապրանքները պիտակավորվում են որպես
օրգանական ապրանքներ։ Մանրածախ առևտուր իրականացնողները
ուժեղացնում են մրցակցությունը՝ քիչ ուշադրություն դարձնելով
ապրանքների ծագման կամ առանձնահատկությունների վրա։

Հաշվի առնելով վերը ներկայացված մարտահրավերները՝ կառավարությունը
կարող է դիտարկել հետևյալ հաջորդ քայլերը․


Զարգացող
ագրոբիզնեսը
նախապայման
է
Հայաստանում
արտահանման
հենքով
գյուղատնտեսության
ոլորտի
համար։
Կառավարությունը կարող է բարելավել աջակցության նպատակային
ծրագրերի ապահովումը կամ ընդլայնել գործող ծրագրերը։ Օրինակ՝
սննդամթերք վերամշակող փոքր արտադրությունների համար
այլընտրանքային ֆինանսավորման աղբյուրների խթանումը նրանց թույլ
կտա արդիականացնել իրենց սարքավորումները և վճարել
հավաստագրման համար։
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Սննդամթերքի մանրածախ առևտրով զբաղվողների և սննդամթերք
վերամշակող փոքր արտադրությունների միջև մատակարարման շղթայի
կապերի ստեղծումը թույլ կտա նաև այդ արտադրություններին
բարելավել իրենց փաթեթավորման և մարքեթինգային գործելակերպերը,
և ավելի լավ խթանել սեփական արտադրանքը, ինչպես նաև նրանց
կխրախուսի ներգրավվել ավելի մեծ շուկաներում՝ անկախ հարկային
շեմից։

Հետագա քայլեր
2016 թվականից ի վեր Հայաստանն արձանագրել է համեստ առաջընթաց, և
կառավարությունը բռնել է հավակնոտ բարեփոխումների ճանապարհը, որի
առաջնահերթություններից է ՓՄՁ-ների զարգացումը։ Կառավարությունը
կարող է դիտարկել հետևյալ միջոցառումները այդ համակարգն է՛լ ավելի
հզորացնելու համար․


Հայաստանը կարող է հավելյալ ջանքեր գործադրել՝ մրցակցության
պայմանագրերի կիրարկման և բիզնեսի բարեվարքության ոլորտներում
միջոցառումներ իրականացնելով բոլոր ընկերությունների համար
գործունեության
հավասար
դաշտ
ստեղծելու
նպատակով։
Մրցակցությունը խթանելու նպատակով Հայաստանը կարող է
առաջնահերթություն տալ ապօրինի կարտելների դեմ արդյունավետ
կիրարկում իրականացնելուն․ դրա համար կպահանջվեն աշխատող
գործիքակազմեր և ընթացակարգեր, ներառյալ՝ բարձր որակավորում
ունեցող աշխատակիցները մրցակցության մարմնում և կարտելների
ուսումնասիրությունների օրենքով սահմանված վերջնաժամկետների
երկարաձգումը։ Բացի այդ,
բարձր որակավորում ունեցող
իրավաբանների և տնտեսագետների ներգրավելու ու պահելու համար
ՏՄՊՊՀ-ի բյուջեն պետք է ավելացվի, ինչը թույլ կտա աշխատողներին
տալ ավելի բարձր աշխատավարձեր և ձեռք բերել գրասենյակային
սարքավորումներ։
Պայմանագրերի
արդյունավետ
կիրարկում
ապահովելու
համար
Հայաստանում
պետք
է
շարունակել
դատարանների
ավտոմատացման
աշխատանքները
և
արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները։ Ավելին, ՓՄՁ-ների
կողմից իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումների և հատուկ
խթանների ներդրման միջոցով ՎԱԿ-ի օգտագործման խրախուսումը
կարող է օգնել հայաստանյան գործարար համայնքում ՎԱԿ մշակույթի
ձևավորմանը։ Բացի այդ, հակամրցակցային քաղաքականություն
մշակելիս
բիզնեսի
բարեվարքության
ապացուցահեն
քաղաքականության ուղղությամբ կատարվող կարևոր քայլ կլինի
կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրության իրականացումը (սերտորեն
համագործակցելով ընկերությունների և բիզնես ասոցիացիաների հետ)
մասնավոր հատվածում, որտեղ հատկապես կկարևորվեն ՓՄՁ-ները։
Կոռուպցիան արդյունավետորեն կանխարգելելու և դատական կարգով
հետապնդելու նպատակով Հայաստանում կարելի է դիտարկել նաև
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կուռուպցիայի
համար
իրավաբանական
պատասխանատվության մեխանիզմները։

անձանց

քրեական



2000-ականների
սկզբներից՝
Հայաստանի
կառավարությունն
իրականացրել
է
պրոակտիվ
ՓՄՁ
քաղաքականություն։
Ինստիտուցիոնալ և կարգավորման դաշտի հետագա բարելավման
համար Հայաստանը պետք է վերջնականացնի 2020-2024 թ․թ․ ՓՄՁ-ների
զարգացման ռազմավարության նախագիծը և ընդունի այն։ Որպես
քաղաքականության
գործիքակազմ՝
դրա
արդյունավետությունը
կախված կլինի հստակորեն սահմանված նպատակների, ողջամիտ
քանակական
թիրախների,
արդյունքահեն
հիմնական
արդյունավետության ցուցանիշների և մանրամասն գործողությունների
ծրագրի ներդրումից, որը կներառի առաջնահերթ գործողությունները և
միջոցառումների ամբողջ ծախսերի հաշվարկը։ Ավելին, ՓՄՁ
գործառնական միջավայրը կշահի միկրոձեռնարկությունների և
ընտանեկան բիզնեսների վրա տարածվող ներկայիս պարզեցված
հարկման ռեժիմների և խթանների ազդեցության գնահատումից, ինչի
նպատակն է երաշխավորել, որ դրանք չեն խոչընդոտում
ձեռնարկությունների աճին՝ հնարավոր թաքնված խթաններով
պայմանավորված։ Վերջապես, Հայաստանում պետք է ուժեղացնել
սնանկության
կանխարգելման
միջոցառումները՝
ֆինանսական
դժվարությունների վաղ փուլերում անվճարունակության շրջանակում
ներդնելով
անվճարունակությանը
նախորդող շրջանի համար
նախատեսված
գործիքներ
և
վերապատրաստումներ,
վաղ
նախազգուշացման համակարգեր և անվճարունակությանն առնչվող
վարույթներ։



Ինչ վերաբերում է ձեռնարկատիրական մարդկային կապիտալի ոլորտին
ուղղվող հետագա գործողություններին, ապա ձեռնարկատիրության
ուսումնառության ոլորտում Հայաստանը պետք է դուրս գա
ֆինանսական և տնտեսական գրագիտության նպատակադրման
շրջանակներից և շարժվի դեպի ձեռնարկատիրության հիմնական
կոմպետենցիայի զարգացման ուղղությամբ։ Այն ներառում է
ձեռնարկատիրության
ուսումնառության
վերջնարդյունքների
ինտեգրումը տարբեր առարկաների գծով ուսումնական ծրագրերում,
ակտիվ դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ներդրումը,
բոլոր սովորողներին գործնական ձեռնարկատիրական փորձի
տրամադրումը և աջակցությունն ուսուցիչների և դպրոցի/համալսարանի
ղեկավարների
մանկավարժական
բուհական
ուսուցմանը
և
ուսուցիչների վերապատրաստմանը՝ կրթության ոլորտում մրցակցահեն
մոտեցմանը նրանց պատրաստելու համար։ Կարևոր է նաև բարելավել
համագործակցությունը կրթական հաստատությունների և բիզնեսների
միջև ձեռնարկատիրության ուսումնառության ոլորտում, և ապահովել
հիմնական ձեռնարկատիրական կոմպետենցիաների զարգացումը
ՄԿՈՒ և բուհական կրթության բնագավառում աշխատանքահեն

ՓՄՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 2020 © ՎԶԵԲ, ԵԿՀ, ԵՄ, ՏՀԶԿ 2020

7. ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ ԵՐԿՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱԿՏԻ

ուսումնառություն մշակելիս։ Բարեփոխումների նման քայլերը պետք է
արտացոլվեն
կառավարության
ռազմավարություններում
և
գործողությունների
ծրագրերում,
և
աջակցվեն
ազգային
քաղաքականության գործընկերության կողմից։

Կանանց ձեռներեցության աջակցության մասով՝ Հայաստանում պետք է
ուժեղացնել շահեկիցների համակարգումը կառուցողական ազգային
գործընկերության միջոցով, և համաձայնություն ձեռք բերել նոր
գործողությունների ծրագրի շուրջ, որը կներառի՝ խթանման
գործողություններ
(ինչպես,
օրինակ՝
կին
ձեռնարկատերերի
հաջողության
պատմությունների
տարածումը),
ինչպես
նաև՝
կարողությունների զարգացման գործողություններ (օրինակ՝ կանանց
առաջնորդության և կառավարման կոմպետենցիաների բարձրացմանն
ուղղված վերապատրաստում)։

ՓՄՁ-ների հմտությունների աջակցության առնչությամբ Հայաստանում
պետք է կարևորել հմտությունների մասին տվյալների հավաքագրումը և
վերլուծությունը, ինչպես նաև՝ առաջընթացի մոնիթորինգն ու
հմտությունների աջակցության միջոցների ազդեցության գնահատումը։
Կարելի է դիտարկել ՓՄՁ-ների զարգացման խորհրդի շրջանակի
ընդլայնումը և ձեռնարկատիրության ուսումնառության ու կանանց
ձեռներեցության հարցերով աշխատանքային խմբերի ներդրումը։
Կարևոր է ձևավորել Խորհրդի ներուժը՝ մարդկային կապիտալի
զարգացման քաղաքականության բոլոր ոլորտներում ամենատարբեր
շահեկիցներին համակարգելու նպատակով։ Աջակցության միջոցների
էֆեկտիվության և արդյունավետության գնահատման հարցում ՓՄՁ
ԶԱԿ-ի դերն էական է, և պետք է աջակցել վերջինիս՝ գործարար
հատվածի վիճակագրության, այդ թվում՝ սեռային տարանջատմամբ
տվյալների պարբերական հավաքագրման կարողությանը։


Պետք է ձեռնարկվեն լրացուցիչ քայլեր ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման
հասանելիությունը բարելավելու համար, մասնավորապես՝ գրավով
ապահովված պարտատերերի համար իրավական դաշտն ուժեղացնելու
և սնանկության գործերով վարույթներում պարտատերերի ներգրավումը
բարելավելու միջոցով։ Սա կարող է կարգավորումն է՛լ ավելի
համապատասխանեցնել միջազգային լավագույն փորձին և օգնել ՓՄՁների վարկավորումը խթանելու հարցում՝ նվեզեցնելով հարակից
ռիսկերը։ Գործում են ֆինանսավորման աջակցության մի շարք ծրագրեր
և մշակվում՝ նորերը․ սակայն մոնիթորինգը և գնահատումը միշտ չէ, որ
կազմում են ծրագրի նախագծի մաս, և նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն
իրականացվում է, արդյունքները հասանելի չեն դառնում հանրությանը։
Հանրային ծրագրերի գնահատման գործընթացի ներդրումը կարևոր քայլ
է արդյունավետությունը որոշելու և ապագա ծրագրերի մշակման համար
դասեր քաղելու համար։ Հատուկ իրավական դաշտի ընդունումը,
հատկապես՝ միկրոֆինասավորման և լիզինգի գործընթացներում, կարող
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է օգնել այդ ոլորտներին և գործարքներին որոշակիություն հաղորդելու
հարցում։ Դա կարող է աջակցել հարակից ծառայությունների
առաջարկին և ստեղծել առավել կատարելագործված պրոդուկտներ
մշակելու հնարավորություն։ Աա կլինի կարևոր քայլ ՓՄՁ-ների համար
ֆինանսավորման աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և ֆինանսական
պրոդուկտների համապատասխանեցումը տարբեր կարիքներին
հնարավոր
դարձնելու
համար։
Վերջապես,
տեղեկատվական
աղբյուրների և ֆինանսական կրթության վերաբերյալ իրազեկման
բարձրացման
արշավների
ընդլայնումը,
ինչը
հատկապես
նպատակաուղղված կլինի ձեռնարկատերերին, կօգնի ՓՄՁ-ների
սեփականատերերին և կառավարիչներին տալ իրենց հաշվապահության
և բիզնես պլանավորման բարելավման համար անհրաժեշտ
հմտություններ, և նրանց թույլ կտա օգտվել ֆինանսավորման տարբեր
պրոդուկտներից։ Օրինակ՝ առցանց հարթակը, որտեղ կլինեն
բիզնեսներին վերաբերող ֆինանսական պրոդուկտների մասին
պարզաբանումներ
և
դրանց
մատչելիության
վերաբերյալ
տեղեկատվություն, կարող է օգնել տեղեկատվական բացերը լրացնելու
հարցում։ Հուսալի և վստահելի հարթակը կարող է էական
նշանակություն
ունենալ
ֆինանսավորման
աղբյուրների
դիվերսիֆիկացմանն աջակցելու հարցում՝ բարձրացնելով փոքր
բիզնեսների այն սեփականատերերի իրազեկվածությունը, ովքեր
սովորաբար քիչ միջոցներով են ձեռք բերում համապատասխան
ապրանքը։ Դա կարելի է անել նոր պորտալի միջոցով, կամ հավելելով
արդեն իսկ գործող միջոցներին, ինչպիսին է՝ FinInfo.am տեղեկատվական
կայքը։


ՓՄՁ-ների
մուտքը
շուկա
ավելի
դյուրացնելու
նպատակով
կառավարությունը պետք է դիտարկի հավելյալ միջոցառումներ
պետական
գնումների,
ստանդարտների
և
տեխնիկական
կանոնակարգման,
ինչպես
նաև՝
արտահանման
խթանման
բնագավառներում։ Ինչ վերաբերում է պետական գնումներին, ապա
էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործումը կարելի է ավելի
լավ խթանել․ նախկին գործելակերպին ներկայացվող պահանջները
պետք է պարզեցնել, ներդաշնակեցնել և դարձնել ավելի համաչափ, իսկ
պայմանագրերի շնորհման համար կարելի է դիտարկել որոշումների
կայացման այլ չափանիշներ (բացի գնից)։ Ավելին, մրցակցային
ընթացակարգերի տեսակարար կշիռը կարելի մեծացնել, իսկ ՓՄՁ-ների
մասնակցության
վերաբերյալ
տվյալների
ստացումը
և
հասանելիությունը՝ ավելացնել։ Վերջապես, պատվիրատու մարմինների
և հավանական հայտատուների կարողությունը կարելի է ուժեղացնել
համապատասխան վերապատրաստումնրի միջոցով։ Չնայած մուտքը
ԵԱՏՄ այլ անդամ երկրների շուկաներ, ընդհանուր առմամբ, խնդիր չէ,
սակայն Հայաստանը կարող է փորձել
ստանալ երկրի
հավատարմագրման համակարգի միջազգային ճանաչում, օրինակ՝
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անդամակցելով Լաբորատորիաների հավատարմագրման միջազգային
համագործակցությանը (ԼՀՄՀ) կամ Հավատարմագրման միջազգային
ֆորումին (ՀՄՖ), կամ կնքելով Երկկողմ համաձայնագիր (ԵԿՀ)
Հավատարմագրման եվրոպական համագործակցության (ՀԵՀ) հետ։ Ինչ
վերաբերում է չափագիտությանը, ապա Հայաստանում կարելի է ավելի
շատ ներդրումներ կատարել չափագիտական լաբորատորիաներում,
որոնք պետք է արդիականացվեն՝ արդյունաբերա-տեխնիկական
ծառայությունների զարգացմանն օգնելու նպատակով։ ՓՄՁ-ների
միջազգայնացումը կարելի է ավելի բարելավել՝ կանոնակարգման
փոփոխությունների վերաբերյալ պատշաճ և յուրաժամանակյա
տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես նաև էլեկտրոնային
եղանակով փաստաթղթերի փոխանակման ՏՏ համակարգերի
հնարավորության միջոցով։ Կառավարությունը պետք է նաև ապահովի,
որպեսզի «Բիզնես Արմենիա»-ի ինստիտուցիոնալ հիշողությունը
պահպանվի և արդյունավետորեն փոխանցվի իր իրավահաջորդին։
Ստեղծումից հետո՝ նոր գործակալությունը կարող է դիտարկել
արտահանման ոլորտում ՓՄՁ-ների պատրաստվածության թեմայով
վերապատրաստումների և քննարկումների տրամադրումը, ՀԱԱԳ-ի
կողմից
տրամադրվող
ծառայությունների
վերաբերյալ
իրազեկվածության
բարձրացումը,
ինչպես
նաև՝
սեփական
գործունեության թափանցիկության և մոնիթորինգի ապահովումը։


Նորարարության և բիզնեսի աջակցության հետագա բարելավման
նպատակով կարելի է ձեռնարկել բիզնեսներին առավել նպատակային
աջակցություն
առաջարկելու
միջոցառումներ՝
հիմնվելով
հմտությունների կարիքների գնահատման, և երկրում ԳԶԾ-ների
պահանջարկի ու առաջարկի վերլուծության վրա։ Մոնիթորինգի և
գնահատման ավելի լավ համակարգերը կարող են օգնել ՓՄՁ-ների
կատարողականի վրա աջակցության ծրագրերի ազդեցությունը
գնահատելու գործում։ Նորարարությանն աջակցելու նպատակով՝
Հայաստանում կարելի է ընդլայնել նորարարական ընկերությունների
խթանման նախաձեռնությունները ՏՏ ոլորտի շրջանակից դուրս,
շարունակել զարգացնել կապերը հետազոտական ինստիտուտների և
բիզնես ոլորտի միջև, և բարձրացնել քաղաքականությունների
համակարգումը ինովացիոն էկոհամակարգի տարբեր խաղացողների
շրջանում։ Վերջապես, ՓՄՁ-ները «կանաչեցնելու» սեփական մոտեցման
բարելավման ուղղությամբ առաջ շարժվելու համար Հայաստանում
պետք է մշակել ՓՄՁ-ների «կանաչեցմանը» աջակցելուն միտված
իրականացման հստակ ծրագիր, ներառյալ՝ չափելի թիրախները և
սպասվող
ազդեցությունը,
որպեսզի
արդյունավետ
քաղաքականությունների կիրարկման հնարավորությունը դառնա
իրականություն։ Բացի այդ, կառավարությունը պետք է ՓՄՁ-ների
համար
ապահովի
մեկ
կետով
հասանելիություն՝
«կանաչ»
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գործելակերպերի
վերաբերյալ
տեղեկատվություն
նպատակով (օրինակ՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով)։

ստանալու

Եզրակացություն
Աղյուսակ 7.5. Քաղաքականության բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզ․
Հայաստան
Խթանել գործունեության հավասար դաշտ բոլորի ձեռնարկությունների համար


Ապահովել և կարևորել կիրարկումը արմատացած կարտելների դեմ՝ ՏՄՊՊՀ-ին ուսումնասիրության
արդյունավետ գործիքակազմ տալու միջոցով։



Ավելացնել ՏՄՊՊՀ-ի բյուջեն՝ բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցների հավաքագրելու և կոռուպցիոն
ռիսկերը կանխելու նպատակով։



Սերտորեն համագործակցելով ընկերությունների և բիզնես ասոցիացիաների հետ՝ մասնավոր հատվածում
իրականացնել կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրություն՝ բարեվարքության միջոցառումները նոր
հակակոռուպցիոն ռազմավորության հենքի վրա մշակելու նպատակով։

Ներդնել իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվությունը կոռուպցիայի համար, այդ թվում՝
նախատեսելով արդյունավետ կիրարկման մեխանիզմ։

Խթանել ՓՄՁ-ների կողմից բիզեսի բարեվարքության միջոցների որդեգրումը իրազեկվածության բարձրացման
միջոցառումների միջոցով։

Շարունակել էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի ներդրումը՝ դատարանների պլանավորված
ընթացակարգերի արդյունավետ ավտոմատացումն ապահովելու նպատակով։

Ապահովել, որպեսզի ՄՍԻ-ին առնչվող գործեր վարելիս՝ դատավորներն ունենան ՄՍ օրենքի բավարար
իմացություն և վեճերի որակյալ կարգավորման փորձ։

Խթանել ՓՄՁ-ների կողմից ՎԱԿ-ի օգտագործումը առևտրային վեճերի լուծման նպատակով՝ իրազեկվածության
բարձրացման արշավների և բիզնեսների կողմից ՎԱԿ-ի օգտագործման իրավական խթաններն առավելագույնս
կիրառելու միջոցով։
Հզորացնել ինստիտուցիոնալ և կարգավորման դաշտը, և գործառնական միջավայրը ՓՄՁ-ների համար






Ապահովել մասնակցային գործընթաց ՓՄՁ զարգացման նոր ռազմավարության վերջնականացման և ընդունման
գործընթացում՝ նախատեսելով հստակորեն սահմանված նպատակներ, ողջամիտ քանակական թիրախներ,
հիմնական արդյունավետության ցուցանիշներ և առաջնահերթության գործողություններ։
Գնահատել միկրոձեռնարկությունների և ընտանեկան բիզնեսի վրա տարածվող հարկման ռեժիմի և այլ
հարկային խթանների ազդեցությունը՝ որոշելու այն հնարավոր թաքնված խթանները, որոնք ապախրախուսում
են ձեռնարկությունների աճը։
Բարելավել էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարությունը, մշակել իրականացման գործողությունների
ծրագիր և համախմբել անհրաժեշտ ռեսուրսները։



Քայլեր ձեռնարկել էլեկտրոնային կառավարման շրջանակում բաց տվյալների մոտեցումը որդեգրելու համար։



Ռացիոնալացնել անվճարունակության մասին օրենսդրությունը, հատկապես՝ որոշումների կայացման
գործընթացում պարտատերերի մասնակցության, անվճարունակությանը նախորդող գործարքներից խուսափելու
կամ վերակառուցման ընթացակարգերին ՓՄՁ-ների հասանելիության մասով։



Ներդնել անվճարունակության կանխարգելման միջոցներ (տեղեկատվական գործիքներ և վաղ նախազգուշացման
համակարգ)։



Իրականացնել երկրորդ հնարավորության համապարփակ և պրոակտիվ ռազմավարություն։

Խթանել հմտությունների և ձեռնարկատիրության զարգացումը


Համախմբել և կենտրոնացնել ձեռնարկատիրության ուսումնառության բոլոր քաղաքականություններն ու
աջակցությունը համակարգային մակարդակում՝ ինտեգրելով ձեռնարկատիրության հիմնական կոմպետենցիան
ուսումնական ծրագրում։



Կանանց ձեռներեցության աջակցությունը տեղափոխել հաջորդ մակարդակ՝ կանանց ձեռներեցության
աջակցության ռազմավարության արդիականացումը համաձայնեցնելու և քաղաքականության կառուցողական
գործընկերություն ձևավորելու միջոցով։



Ստեղծել ՓՄՁ-ների հմտությունների մասին տվյալների հավաքագրման և վերլուծության համակարգ՝ որպես
վերապատրաստման ապահովման համապատասխանությանը և որակին աջակցելու միջոց։
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Դյուրացնել ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման հասանելիությունը


Ավարտին հասցնել անվճարունակության ոլորտի բարեփոխումները և իրավական դաշտի վերակառուցումը՝
պարտատերերի
իրավունքներն
ուժեղացնելու,
անվճարունակության
շրջանակը
բարելավելու
և
վճարունակության վերականգնումը խթանելու նպատակով։



Իրազեկվածությունը բարելավելու նպատակով՝ ստեղծել տեղեկատվական հարթակ, որը կպարունակի բիզնեսի
սեփականատերերին վերաբերող ֆինանսական պրոդուկտների մասին մանրամասն տեղեկություններ։

Աջակցել ՓՄՁ-ների մուտքը շուկաներ




Ապահովել ինստիտուցիոնալ հիշողության և կարողությունների փոխանցումը «Բիզնես Արմենիա»-ի
իրավահաջորդին։
Բարձրացնել իրազեկվածությունը, և բարելավել արտահանման աջակցության ու խթանման, այդ թվում՝ ՓՄՁների վերապատրաստման և խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրումը։
Խթանել համապատասխանության գնահատման ծառայությունների ընդլայնումը և ապահովել մրցակցություն
համապատասխանության գնահատման (ՀԳ) տեղական մարմինների միջև։



Աշխատել ազգային հավատարմագրման մարմնի լիակատար միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։



Ավելացնել էլեկտրոնային գնումների օգտագործումը՝ միաժամանակ խթանելով որոշում կայացնելիս՝ գնից բացի
այլ չափանիշների օգտագործումը։
Զարգացնել պատվիրատու մարմինների կարողությունները՝ ավելի բարձր թափանցիկությամբ ավելի մեծ
մրցակցություն ապահովելու նպատակով։
Բարելավել տվյալների հասանելիությունը, վերլուծել պետական գնումների ոլորտում ՓՄՁ-ների առջև ծառացած
խնդիրները և լուծում տալ դրանց՝ պատվիրատու մարմինների և հավանական հայտատուների համար
նախատեսված առավել համապարփակ ուղեցույցների և պատշաճ վերապատրաստումների միջոցով։




Բարձրացնել ՓՄՁ-ների մրցունակությունը

Ընդլայնել քաղաքականության գործիքների ներկապնակը՝ ՏՏ ոլորտի շրջանակից դուրս գործող ինովացիոն
ընկերություններին աջակցելու նպատակով։

Շարունակել զարգացնել կապերը հետազոտական ինստիտուտների և բիզնես ոլորտի միջև։

Բարձրացնել քաղաքականությունների համակարգումը ինովացիոն էկոհամակարգում գործող տարբեր
խաղացողների շրջանում՝ հետևելով Նորարարության ռազմավարությանը և գործողությունների ծրագրերին։

Բարելավել գործող աջակցության ծրագրերի մոնիթորինգը և գնահատումը՝ չափելով աջակցության ծրագրերի
(մասնավորապես՝ ԳԶԾ-երի) ազդեցությունը ՓՄՁ-ների կատարողականի վրա։


Ապահովել ՓՄՁ-ների համար մեկ կետով հասանելիություն՝ «կանաչ» գործելակերպերի վերաբերյալ
տեղեկատվություն ստանալու նպատակով (այսինքն՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով)։



Մշակել իրականացման հստակ պլան ՓՄՁ-ների «կանաչեցմանն» աջակցելու վերաբերյալ, ներառյալ՝ չափելի
թիրախները և սպասվող ազդեցությունը։
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Ծանոթագրություններ
1

Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն․
http://www.smednc.am.
2

Ոլորտները ներառում են բաժիններ B -ից to N-ը, հատված S 95-ը, առանց ոլորտ K-ի՝
ISIC-ի 4-րդ վերանայման ֆինանսական միջնորդական ծառայությունների։
3

Այսպես կոչված «անակնկալ ստուգայցերը» մրցակցային մարմինների կողմից
կատարվող անակնկալ ստուգումներն են տեղերում։ Դրանք կարող են լինել էականորեն
կարևոր գործիք, մասնավորապես՝ հակակարտելային միջոցառումների կիրարկման
համար։
4

Ինչպես նախատեսվում է Հայաստանի Դատական օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 4-րդ և 5րդ կետով, համապատասխան փորձառություն պահանջող գործերը ընդհանուր
իրավասության դատարում հանձնվում են տվյալ խնդրում մասնագիտացած
դատավորին։
5

Ինչպես նշվում է օրենքում, ընկերության վերջնական սեփականատերերին
չհրապարակելու դեպքում պատժամիջոցների կիրառումը կգործի 2020 թ․ փետրվարի
20-ից հետո։
6

2017 թ․ հունվարի 9-ի թիվ ՀՕ-97-Ն օրենք։

7

https://bizprotect.am/en/

8

https://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/armenia

9

2019 թ․ հոկտեմբերի դրությամբ, https://www1.oanda.com/lang/it/currency/converter/

ՓՄՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 2020 © ՎԶԵԲ, ԵԿՀ, ԵՄ, ՏՀԶԿ 2020

56  7. ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ ԵՐԿՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱԿՏԻ

10

Նույնը

11

Նույնը.

12

ՏՀՏ ոլորտում վերապատրաստում տրամադրող մյուս ծրագրերն են Մայքրոսոֆթ
ինովացիոն կենտրոն Հայաստանը (որը համատեղ ստեղծվել է ԱՄՆ ՄԶԳ, Մայքրոսոֆթ
կորպորացիայի և ՁԻՀ-ի կողմից 2011 թ․) և ՆԼՏԿ/ISTC հիմնադրամը (որը համատեղ
հիմնադրվել է IBM-ի, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, ՀՀ կառավարության և Ձեռնարկությունների
ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից 2015 թ․)։
13

Միայն բանկերի կողմից տրամադրված վարկերը․ այլ ֆինանսական ծառայություններ
մատուցողները, ինչպիսիք են՝ վարկային կազմակերպությունները, ներառված չեն։
14

Սեփական հաշվարկներ՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալների հիման վրա
(Դրամավարկային և ֆինասական/իրական հատվածի վիճակագրություն)։
15

2010-2020 թ․թ․ որակի ենթակառուցվածքի քաղաքականություն (2010 թ․)․ օրինակ՝
«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ՀՀ օրենքը (2012 թ․),
«Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքը (2012 թ)։
16

Տե՛ս ՀԸԳՀ-ի 130-րդ հոդվածը․
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017JC0037.
17

https://www.convergence.center/

ՓՄՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 2020 © ՎԶԵԲ, ԵԿՀ, ԵՄ, ՏՀԶԿ 2020

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա․ ԸՍՏ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱԿՏԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 57

Հավելված Ա․ Ըստ Փոքր բիզնեսի ակտի գնահատման մեթոդաբանություն

Միավորային գնահատման (սքորինգ) մեթոդաբանություն
«ՓՄՁ քաղաքականության համաթիվ 2020»-ը պարունակում է միավորներ
չափույթների և ենթաչափույթների մակարդակում, և օգտագործում երկու
առանձին սքորինգի մեթոդաբանություն՝ կախված գնահատված չափույթներից․
մեկը նախատեսված է մարդկային կապիտալի չափույթների (Հենասյուն Բ․
Ձեռնարկատիրական մարդկային կապիտալ), իսկ մյուսը՝ մնացած
չափույթների համար։ Անհրաժեշտության դեպքերում (օրինակ՝ երկրի
բնութագրի մակարդակում)՝ Համաթիվը ցույց է տալիս նաև 2020 թ․ միավորները
2016
թ․
մեթոդաբանությանը
համապատասխան՝
միավորների
համադրելիությունը
պահպանելու
նպատակով,
անտեսելով
ստորև
նկարագրված նոր ենթաչափույթների հավելումները։ Գնահատման շրջանակի
և գործընթացի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվության համար
կարող եք հղում կատարել «Քաղաքականության շրջանակ, զեկույցի
կառուցվածք և գնահատման գործընթաց» գլխին։

Միավորային գնահատման մեթոդաբանություն
Բոլոր
մյուս
չափույթների
համար
օգտագործվել
են
երկրների
կառավարությունների և անկախ փորձագետների կողմից լրացված
մոտավորապես 500 հարցից բաղկացած մանրամասն հարցաշարեր։ Այդ
հարցաշարերը տալիս են առավել ճշգրիտ տեղեկատվության, մասնավորապես՝
քաղաքականությունների և միջոցառումների փաստացի իրականացման
վերաբերյալ տեղեկատվության ձեռքբերման և խաչաձև ստուգման
հնարավորություն։
Ինչպես 2016 թվականի գնահատման դեպքում, այնպես էլ 2020 թ․ հարցաշարերը
կառուցվել են չափույթներով և ենթաչափույթներով, որտեղ ենթաչափույթները
բաժանվել են թեմատիկ բլոկերի՝ յուրաքանչյուրն իր հարցերի համախմբով (
Աղյուսակ Ա.1)։ Այդ թեմատիկ բլոկերը սովորաբար բաժանվում են երեք
բաղադրիչների կամ քաղաքականության գործընթացի փուլերի (մշակում,
իրականացում, մոնիթորինգ և գնահատում)՝ որոշ չափույթներում դրսևորելով
որոշակի շեղումներ։ Այս մոտեցումը տալիս է քաղաքականության
առաջընթացն ավելի լավ մոնիթորինգի ենթարկելու հնարավորություն և
մեծացնում
քաղաքականության
առաջարկությունների
խորությունը,
միաժամանակ
առավել
մանրամասնորեն
անդրադառնալով
քաղաքականության համակարգային խնդիրներին։
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Ձեռնարկատիրական մարդկային կապիտալի չափույթների
մեթոդաբանության վերջին փոփոխությունը
Սույն գնահատման համար մարդկային կապիտալի երեք ենթաչափույթների,
այն է՝ ձեռնարկատիրության ուսումնառության, կանանց ձեռներցության և
ձեռնարկատիրական հմտությունների ենթաչափույթների մեթոդաբանությունը
ներդաշնակեցվել է մնացած չափույթների հետ։ Նախկինում այդ չափույթները
գնահատվում էին 5-մակարդականի որակական ցուցանիշների միջոցով։
Հարցաշարին (որն ունի երկու պատասխան (այո/ոչ), ընտրովի պատասխաններ
և բաց պատասխան ենթադրող հարցեր) անցումը ներդաշնակեցրել է
գնահատման մեթոդաբանությունը ՓԲԱ-ի բոլոր չափույթներում (2016 թ․մյուս
չափույթները նախ գնահատվել էին այս ձևով)։ Այսպիսով, պայմանավորված այդ
փոփոխությամբ՝ 2016 թ․ և 2020 թ․ գնահատումների միջև մարդկային
կապիտալի չափույթներին վերաբերող միավորների համեմատությունը պետք է
կատարել զգուշորեն։

Աղյուսակ Ա.1. «Ինստիտուցիոնալ դաշտ» ենթաչափույթի թեմատիկ բլոկերի օրինակ
Մշակում
Արդյո՞ք գործում է
բազմամյա ՓՄՁ
ռազմավարություն։

Իրականացում
Արդյո՞ք բյուջեն մոբիլիզացվել
է գործողությունների ծրագրի
համար։

Մոնիթորինգ և գնահատում
Արդյո՞ք գործում են մոնիթորինգի
մեխանիզմներ ռազմավարության
իրականացման համար։

Հարցաշարերից յուրաքանչյուրը պարունակում է երկու տիպի հարց․ 1)
հիմնական հարցեր՝ գնահատման միավորը որոշելու համար և 2) բաց հարցեր՝
լրացուցիչ նկարագրական փաստեր ձեռք բերելու նպատակով1։ Հիմնական
հարցերից յուրաքանչյուրը (Հ1, Հ2, Հ3, և այլն) գնահատվում է հավասարապես
թեմատիկ բլոկում։ Երկու պատասխանով հարցերի համար «Այո»
պատասխանին տրվում է մեկ ամբողջական միավոր, իսկ «Ոչ» պատասխանը
ստանում է զրո միավոր։ Բազմակի պատասխաններով հարցերի դեպքում
առանձին տարբերակների միավորները տատանվում են զրոյի և ամբողջական
միավորների տիրույթում՝ կախված քաղաքականության զարգացման նշված
մակարդակից։
Հիմնական հարցերը գնահատվում են առանձին և հետո ավելացվում
յուրաքանչյուր թեմատիկ բաղադրիչին՝ միավոր տալու համար։ Ի սկզբանե
միավորները ստացվում են որպես տոկոսներ (0-100) և այնուհետև՝
փոխարկվում 1-5 սանդղակի (Գծապատկեր Ա.1)։ Թեմատիկ բլոկերի
միավորներն այնուհետև ագրեգացվում են՝ ենթաչափույթի միավորը ստանալու
համար, որի յուրաքանչյուր բաղադրիչի տրվում է կշիռ՝ փորձագիտական
խորհրդակցության հիման վրա։ Ընդհանուր առմամբ, 35-45-20 տոկոսային
տրոհումը վերագրվել է քաղաքականության իրականացման կարևորությունը
շեշտելուն։ Այնուհետև ենթաչափույթները ագրեգացվում են՝ փորձագետի
կողմից
որոշված
կշռումների
միջոցով
(հիմնված
յուրաքանչյուր
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քաղաքականության հարաբերական նշանակության վրա)՝ յուրաքանչյուր
չափույթի հաշվով 1-5 ընդհանուր մակարդակի հասնելու համար (տե՛ս ստորև)։
Գծապատկեր Ա.1. Հարցաշարի սքորինգ ենթաչափույթների մակարդակում

2016 թվականից հետո գնահատման մեջ մի քանի չափույթներ վերանայվել են
ՓՄՁ քաղաքականությունների ավելի լայն տիրույթը (օրինակ՝ երկրորդ
հնարավորության, ոչ տեխնոլոգիական նորարարության քաղաքականության
շրջանակի կամ նորարարության տարածման խթանում) գնահատելու և
չափման հնարավոր բացերը (օրինակ՝ առևտրի դյուրացման ցուցանիշներ)
լրացնելու, ինչպես նաև ենթաչափույթների նվազագույն վերակազմավորում և
ռացիոնալացում իրականացնելու նպատակով։ Ենթաչափույթների կշռումները
ճշգրտվել են՝ այս լրացումների հնարավորությունը տալու համար,
միաժամանակ հնարավորինս պահպանելով համադրելիությունը 2016 թ․
գնահատման հետ։
Ավելին, «ՓՄՁ քաղաքականության համաթիվ 2020»-ը ներառում է միավորների
լրացուցիչ համախումբ՝ 2016 թ․ մեթոդաբանության հիման վրա, ինչի նպատակն
է հետագծել այն առաջընթացը, որ երկրները կարձանագրեին գնահատման
շրջանակի չփոխվելու դեպքում (այսինքն, եթե նոր ենթաչափույթները
ավելացված չլինեին)։ Այս միավորները ներկայացված են համապատասխան
երկրների բնութագրերում և «Ընդհանուր ակնարկ» գլխում։ Չափույթներում
կատարված փոփոխությունների ընդհանուր նկարագիրը տրված է Աղյուսակ
Ա.2-ում։
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Աղյուսակ Ա.2. Ըստ ՓԲԱ-ի գնահատման՝ ենթաչափույթներում կատարված
փոփոխությունների ամփոփ պատկեր
Չափույթ

2016 թ․ գնահատումից հետո ներմուծված փոփոխություններ

Սնանկություն և
երկրորդ
հնարավորություն

Սնանկությայն կանխարգելման միջոցներին վերաբերող ենթաչափույթն
ավելացվել է։

Գործառնական
միջավայր

ՓՄՁ-ների համար բիզնեսի լիցենզավորման և հարկային
համապատասխանության ընթացակարգերին վերաբերող ենթաչափույթները
ներդրվել են։ Թվային կառավարման ենթաչափույթն ընդլայնվել է՝
էլեկտրոնային կառավարման ծառայությունների ներդրումը հաշվի առնելու
նպատակով։

Ֆինանսավորման
հասանելիություն

Ֆինանսական գրագիտության ենթաչափույթն ընդլայնվել է՝ ֆինանսական
հաշվետվությունը և ՖՀՄՍ-ի պայմանների կատարումը բարելավելու
հարցում ՓՄՁ-ներին խրախուսելու համար։ ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման
ՏՀԶԿ-ի գնահատման սանդղակի տվյալները ներառվել են՝ ՓՄՁ-ների
ֆինանսավորման հասանելիությունը գնահատող հիմնական ցուցանիշներն
ընդլայնելու նպատակով։

Ստանդարտներ և
տեխնիկական
կանոնակարգեր

Ընդհանուր առմամբ, համակարգման և ընդհանուր միջոցները, որոնք
նախկինում կառուցվածքային բլոկերն էին, այժմ ենթաչափույթ են։ Մյուս
առկա կառուցվածքային բլոկերը ամբողջությամբ վերաձևավակերպվել են
«Մոտարկում ԵՄ օրենսդրությանը» նոր ենթաչափույթում։
Ստանդարտացմանը ՓՄՁ-ների հասանելիությանը վերաբերող
ենթաչափույթն ավելացվել է։

Նորարարական
քաղաքականություն

Նորարարության մասով քաղաքականության շրջանակն ընդլայնվել է ոչ
տեխնոլոգիական նորարարության քաղաքականության շրջանակին
վերաբերող ենթաչափույթի միջոցով։

Միջազգայնացում

ՏՀԶԿ ցուցանիշների օգտագործմամբ առևտրի դյուրացման չափմանը և
ՓՄՁ-ների կողմից էլեկտրոնային առևտրի օգտագործմանը վերաբերող
ենթաչափույթներն ավելացվել են ՓՄՁ-ների միջազգայնացումն ավելի լավ
ներկայացնելու նպատակով։

Հավելյալ տվյալներ
2020 թ․ ՓՄՁ քաղաքականության համաթիվը փորձ է արել գնահատման ֆորմալ
շրջանակը լրացնել նաև լրացուցիչ տվյալներով և վիճակագրությամբ։ Թեև այն
չէր ներառվել միավորներում (բացառությամբ «Միջազգայանացում» չափույթի՝
ՏՀԶԿ առևտրի դյուրացման ցուցանիշների), սակայն այդ տեղեկատվությունն
օգտագործվեց
քաղաքականության
պատմույթը՝
քաղաքականության
վերջնարդյունքների և ՓՄՁ-ների ընկալումների վերաբերյալ լրացուցիչ
մանրամասներով հիմնավորելու նպատակով։ Հավաքագրվել են երկու տիպի
լրացուցիչ տվյալներ․


Գործարար հատվածի կառուցվածքային վիճակագրությունը և
գործարար հատվածի ժողովրդագրական տվյալները (ձեռնարկության
ծննդյան, մահվան և գոյատևման գործակիցներ) պահանջվել էին վեց
ազգային
վիճակագրական
ծառայություններից՝
վարվող
քաղաքականության արդյունքների վիճակագրության հետ միասին,
որոնք առնչվում են ՓԲԱ-ի քաղաքականության չափույթներին՝ ԵՄ ՓԲԱի տեղեկատու թերթիկների հիման վրա, որոնցում ԵՄ երկրները նշվում
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են որպես հենանիշ՝ ՓԲԱ-ի սկզբունքների հիման վրա։ ԱլԳ երկրներում
տվյալների հավաքագրման ընթացքում պահպանվող բացերը և
տվյալների
հավաքագրման
մեթոդաբանությունների
անհամապատասխանությունները
խոչընդոտում
են
վիճակագրությունների տարածաշրջանային համեմատությանը։ Սակայն
կառուցվածքային
և
գործարար
հատվածի
ժողովրդագրական
վիճակագրությունները ներառված են երկրների բնութագրերում։


Միջազգային տվյալների բազաների (օրինակ՝ Համաշխարհային բանկի
«Գործարարություն» զեկույցը, Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի
Գլոբալ մրցունակության ինդեքսը և Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլի
Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը) տվյալները նույնպես նպաստեցին
տեղեկատվական բացերը և բոլորի համար գործունեության հավասար
դաշտ հենասյան, և մասնավորապես՝ պայմանագրերի կիրարկման և
վեճերի կարգավորման և բիզնեսի բարեվարքության մասով գնահատման
տվյալները լրացնելուն։

Ավելին, երկրների բնութագրերը ներառում են մինչ օրս ձեռք բերված՝ 2016 թ․
առաջարկություններն արտացոլող առանցքային բարեփոխումների, ՓՄՁ
ոլորտի առջև դեռևս ծառացած հիմնական մարտահրավերների խոր
վերլուծությունը, ինչպես նաև՝ այն մանրամասն առաջարկությունները, որոնք
կօգնեն ԱլԳ երկրներին իրականացնել և մոնիթորինգի ենթարկել
բարեփոխումները։ Բնութագրերը ոչ միայն ներկայացնում են ըստ ՓԲԱ-ի
գնահատման հիմնական եզրահանգումները, այլև ընդգրկում են ՓՄՁ-ների և
ՓՄՁ քաղաքականության մշակման վրա ազդող մակրոտնտեսական և բիզնես
միջավայրի ավելի լայն մարտահրավերները, որոնք հնարավոր է, որ
ուղղակիորեն չարտահայտվեն ՓԲԱ-ի տարբեր չափույթների միջոցով։ Բացի
այդ, երկրների բնութագրերի «Հետագա քայլեր» բաժնում ներառված է
բարեփոխումներ մանրամասն ճանապարհային քարտեզը, որտեղ ընդհանուր
գծերով ներկայացվում են յուրաքանչյուր երկրի քաղաքականությունների
կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկակաժամկետ առաջնահերթությունները։

Ծանոթագրություններ
1

Հիմնական հարցերը ներառում են․ 1) երկու պատասխանով կամ այո-ոչ
պատասխանով հարցեր (օրինակ՝ «Արդյո՞ք ՓՄՁ-ների իրավական սահմանում կա Ձեր
երկրում») և 2) ընտրովի պատասխաններով հարցեր (օրինակ՝ «Արդյո՞ք առկա է
բազմամյա ՓՄՁ ռազմավարություն», որին տրվում են տարբեր տիպի պատասխաններ․
օրինակ՝ «Ռազմավարությունը մշակման գործընթացի փուլում է», «Ռազմավարության
նախագիծը կա, սակայն դեռևս չի հաստատվել կառավարության կողմից»,
«Ռազմավարություն կա, հաստատվել է կառավարության կողմից և իրականացման
գործընթացում է» կամ «Չկա մշակման փուլում գտնվող որևէ ռազմավարություն»)։
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Երկու դեպքերում էլ երկրներից պահանջվում է տրամադրել պատասխաններին
վերաբերող փաստեր (աղբյուրը և/կամ պարզաբանում)։ Բաց հարցերը (օրինակ՝
«Ինչպիսի՞ բյուջե ունի ՓՄՁ իրականացման գործակալությունը», «Քանի՞ հոգի է
աշխատում գործակալությունում» կամ «Քանի՞ նախարարություն է ներկայացված
կառավարության խորհրդում») օգտագործվում են հիմնական հարցերին տրված
պատասխանների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրելու նպատակով,
սակայն դրանք ուղղակիորեն չեն գնահատվում։
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Argentina
The economy is in recession against the background of internal and external imbalances. Uncertainty about
future policy priorities has triggered capital outflows and a strong currency depreciation. The resulting
liquidity challenges have led to a re-profiling of short-term debt and the reinstatement of currency controls.
Recent volatility is weighing on growth and increasing unemployment.
Monetary policy will need to remain tight to reduce inflation, which currently exceeds 50%. Strengthening
the independence of the central bank would make monetary policy more effective. Reducing the fiscal deficit
will be key to lowering public debt, but preserving the real value of well-targeted social benefits remains
important to cushion the impact of the recession on vulnerable groups. Reforms of taxes, regulations and
administrative procedures could boost productivity. Lower trade barriers, including a phase-out of export
taxes as scheduled, are key to foster a stronger integration into the global economy.
The economy is in recession and policy uncertainty is high
Following improvements in activity and a stabilisation of the exchange rate, policy uncertainty spiked after
the August primary elections. Market demand for Argentine assets dropped sharply, triggering a currency
depreciation that further added to high inflation. Access to new market funding dried up in late August and
the authorities decided to change the payment schedule on some short-term public bonds. Public debt is
highly sensitive to exchange rate movements as over 75% of it is denominated in foreign currency.
Currency restrictions, which has been abolished in late 2015, have been reinstated and a parallel exchange
market has emerged. Disruptions in payment chains have led to stalling investment, while rising inflation
has reduced household purchasing power. Following general elections in October, a new administration
will take over in early December. Unemployment has risen since mid-2018. Recent improvements in the
current account are likely to continue.

Argentina
Perceived risks of Argentinian assets have spiked

The currency has depreciated sharply
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1. “EMBI + Argentina – blended spread” shows the yield difference over US Treasuries of a JPMorgan Argentina bond index (EMBI), including
any credit enhancements such as principal and/or interest collateral.
Source: INDEC; CEIC; and Refinitiv.
StatLink 2 https://doi.org/10.1787/888934044974
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Argentina: Demand, output and prices

2016

Argentina
GDP at market prices
Private consumption
Government consumption
Gross fixed capital formation
Final domestic demand
Stockbuilding1
Total domestic demand
Exports of goods and services
Imports of goods and services
Net exports1

2017

Current
prices ARS
billion

8 228.2
5 407.7
1 452.6
1 174.4
8 034.7
279.0
8 313.7
1 030.7
1 116.3
- 85.5

Memorandum items
GDP deflator
Current account balance (% of GDP)

_
_

2018

2019

2020

2021

Percentage changes, volume
(2004 prices)

2.7
4.0
2.7
12.2
4.9
1.1
6.0
1.7
15.4
-1.9

-2.5
-2.4
-3.3
-5.7
-3.1
-0.5
-3.4
-0.7
-4.7
0.6

-3.0
-6.7
0.1
-14.8
-6.8
-2.5
-8.8
6.2
-18.2
3.9

-1.7
-1.4
-1.4
-4.2
-1.8
-0.2
-2.0
-1.0
-2.2
0.1

0.7
0.9
-0.6
0.1
0.6
0.0
0.5
1.2
0.4
0.2

26.0
-5.0

40.7
-4.9

51.5
-1.4

46.2
0.7

41.8
0.9

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column.
Source: OECD Economic Outlook 106 database.

StatLink 2 https://doi.org/10.1787/888934046095

Stabilising the economy requires tight macroeconomic policies
With gross public debt on an unsustainable path and expected to exceed 90% of GDP by end-2019,
interest payments on foreign currency bonds rising and revenues trailing inflation, further fiscal
consolidation or debt restructuring will be inevitable to stabilise the economy. Efforts to increase the
efficiency of public spending and cut ineffective outlays should continue. Recent increases in well-targeted
social benefits will help to shield low-income households from the recession, but regular readjustments are
required to preserve their real value.
Maintaining a tight monetary policy will be necessary to ensure that inflation, currently at 50%, declines.
High inflation is particularly hurting low-income households who lack the means to protect their purchasing
power. Monetary policy could be made more effective by securing greater formal independence of the
central bank. Currency controls have helped to stabilise the exchange rate, but limiting future real
appreciation will be key for exports to lead the economic recovery. Due to low currency mismatch of
domestic banks and low levels of financial intermediation, the banking sector seems to be coping with the
volatile economic environment for now.
More progress in structural reforms is needed to improve productivity, boost exports and raise growth and
inclusiveness. Taxes continue to be highly distortive, weighing on productivity, and could be made more
progressive to strengthen redistribution. Competition remains weak in many sectors, owing to domestic
restrictions on firm entry and barriers to entrepreneurship and trade. Lower consumer prices resulting from
stronger domestic and foreign competition would particularly benefit poorer households. Better access to
intermediate inputs would raise productivity and competitiveness of domestic producers, allowing firms to
create better-paying and formal jobs. More professional training would help workers prepare for these new
opportunities, while more effective unemployment insurance could provide better income support for
workers. About a third of the workforce is currently in informal employment, lacking any employment
protection.
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Reducing policy uncertainty is key to revive the economy
Domestic demand is projected to remain subdued until end-2020 as stabilising the economy will take time
and macroeconomic policies remain tight. Unemployment is expected to rise due to the recession. Exports,
stimulated by the more competitive exchange rate, are projected to lead the recovery, with a return to
positive growth projected in 2021. Fiscal risks are substantial given the high debt levels and difficult access
to market financing. Current levels of inflation imply risks of inflation getting out of control if monetary policy
were to be relaxed. A reversal of productivity-enhancing structural reforms would aggravate the recession
and the fragile fiscal situation. On the upside, a continued commitment to sound economic policies and
progress in productivity-enhancing structural reforms could lead to a faster recovery than currently
projected.
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