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Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանում

Գիտական ղեկավար'

Պաշտոնական

ընդդիմախոսներ'

Առաջատար
կազմակերպություն'

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
Կարեն Համլետի Գրիգորյան

տնտեսագիտության դոկտոր,պրոֆեսոր 

Դավիթ Ներսիկի Հախվերդյան 

տնտեսագիտության թեկնածու 

Գուրգեն Կառլենի Օհանյան

Երևանի պետական համալսարան

Պաշտպանությունը կայանալու է 2020 թվականի հուլիսի 30-ին, ժամը 
15:30-ին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում 
գործող տնտեսագիտության թիվ 014 մասնագիտական խորհրդում:

Հասցեն' 0025, ք. Երևան, Նալբանդյան 128

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանի գրադարանում:

Սեղմագիրը առաքվել է 2020 թ. հունիսի 18-ին

Մասնագիտական խորհրդի 
գիտական քարտուղար, 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր օփՀ. Ա. Հ. Գրիգորյան
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Առաջադրված խնդիրների լուծման համար որպես տեսական և մեթո
դաբանական հիմք են ծառայել ինչպես օտարերկրյա, այնպես էլ հայրե
նական տնտեսագետների գիտական աշխատանքները:

Ատենախոսության համար որպես տեղեկատվական հիմք են ծառայել 
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարա
րությունների և ԿԲ-ի կողմից հրապարակվող պաշտոնական տեղեկագրե
րը, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների հրապարակումնե
րը: Կատարված հետազոտության համար օրենսդրական հիմք են հանդի
սա ցել«  օրենքները և նորմատիվաիրավական ակտերը:

Ատենախոսության գիտական նորույթը: Հետազոտության շրջա
նակներում բացահայտվել և հիմնավորվել են ՀՀ տնտեսության մրցունա
կության բարձրացման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրների արդի 
դրսևորումները, ինչպես նաև առաջարկվել են դրանց հաղթահարման 
մոտեցումներ:

Ատենախոսությունում իրականացված վերլուծությունների արդյունքում 
ստացվել են մի շարք դրույթներ, որոնցից գիտական նորույթ են հետևյալ
ները.

1. Տրվել է «տնտեսության մրցունակություն» հասկացության նոր բնո
րոշում, որտեղ որպես առանցքային բնութագրիչ է դիտարկվել 
տնտեսական քաղաքականության ինստիտուտների արդյունավե
տությունը' միտված մարդկային, կապիտալ և բնական ռեսուրս
ների օգտագործման օպտիմալ մեծացման շնորհիվ տևական 
ժամանակահատվածում կենսամակարդակի կայուն աճի ապահով
մանը:

2. Տնտեսության մրցունակության բարձրացման միջազգային առա
ջավոր փորձի քննական վերլուծության արդյունքում բացահայտվել 
են դրա հիմնարար դրույթներն ու հստակեցվել ՀՀ-ում վերջինների 
կիրառման հնարավորությունները:

3. Տնտեսաչափական մոդելի միջոցով իրականացվել է ՀՀ տնտեսու
թյան մրցունակության գործոնների վերլուծություն, ինչը հնարա
վորություն է տվել պարզելու առավել ազդեցիկ գործոնների շրջա
նակն ու բացահայտելու դրանց ներուժի առավել լիարժեք օգտա
գործման հնարավորությունները:

4. Մշակվել են ՀՀ տնտեսության մրցունակության գնահատման 
մոդել և բանաձև, որտեղ որպես հիմնական հենասյուներ 
դիտարկվել են տնտեսական արդյունավետությունը, 
տեխնոլոգիական զարգացածությունը, մարդկային ռեսուրսները, 
կառավարման ու արտադրության արդյունավետությունը' համա
պատասխան ենթաբաժիններով:



Ատենախոսության գործնական և տեսական նշանակությունը:
Ատենախոսության գործնական նշանակությունն այն է, որ հետազոտու
թյան ընթացքում բացահայտված դրույթները կարող են օգտագործվել ՀՀ 
տնտեսության մրցունակության բարձրացմանն ուղղված տնտեսական 
քաղաքականության մշակման գործընթացում: Ատենախոսության շրջա
նակներում կատարված հետազոտությունները կարող են ունենալ նաև 
ընդգծված գիտական նշանակություն և օգտագործվել տնտեսության պե
տական կարգավորման տեսագործնական հիմքերի վերաբերյալ դասըն
թացների դասավանդման գործընթացներում:

Հետազոտության արդյունքների փորձարկումը և հրապարակում
ները: Ատենախոսությունում ներկայացված հիմնական մոտեցումները և 
հետազոտության արդյունքներն արտացոլված են հրապարակված յոթ 
գիտական հոդվածներում:

Ատենախոսության կառուցվածքը և ծավալը: Ատենախոսությունը 
բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացություն բաժնից, օգ
տագործված գրականության ցանկից և հավելվածներից: Աշխատանքը 
պարունակում է 34 աղյուսակ, 29 գծապատկեր, շարադրված է 168 մեքե
նագիր էջում:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ատենախոսության ներածության մեջ հիմնավորված է թեմայի ար
դիականությունը, սահմանված են հետազոտության նպատակը և խնդիր
ները, ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, հետազոտության տեղե
կատվական և տեսամեթոդական հիմքերը, ձևակերպված են ատենա
խոսության հիմնական գիտական արդյունքներն ու նորույթը, ներկա
յացված են աշխատանքի տեսական և գործնական նշանակությունը, հե
տազոտության արդյունքների փորձարկումներն ու հրապարակումները, 
ինչպես նաև ատենախոսության կառուցվածքն ու ծավալը:

Ատենախոսության առաջին' «Երկրի տնտեսության 
մրցունակության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը» գլխում 
ներկայացվում են մրցունակության էությունը և գործոնները, գնահատման 
մեթոդաբանությունը, մրցունակության ռազմավարությունը,
ուսումնասիրվել է տնտեսության մրցունակության բարձրացման միջազ
գային փորձը: Մրցունակությունը բարդ ու բազմաբովանդակ 
հասկացություն է: Լայն առումով' այն բնութագրում է տարբեր 
մակարդակներում ապրանքների և ծառայությունների, ընկերությունների, 
արտադրության ոլորտների, տարածաշրջանների և ազգային տնտեսու
թյան մրցակցային առավելությունները: Տնտեսության մրցունակությունը
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Отчет Евразийской экономической комиссии 2012-
2015,http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_ar2015_preview.pdf, р. 28, 301, 
14.11.2017
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, Միջազգային կազմակերպություններ' ԵԱՏՄ, 
https://www.mfa.am/hy/international-organisations/6. 21.11.2017
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ցություն է թողնում երկրի տնտեսության վրա, և արտահանման խթա
նումը պետք է դիտարկել որպես <Հ տնտեսական քաղաքականության 
գլխավոր խնդիրներից մեկը:

Տնտեսության մրցունակության գնահատման տեսանկյունից առանձ
նակի կարևորություն ունի նաև պետական հատվածի ֆինանսների և 
դրանց կառավարման արդյունավետության գնահատումը: 2015-2016 թթ. 
գրանցվել է ՀՆԱ 4.8 և 5.5 տոկոս նվազեցում , և ՀՀ հարկաբյուջետային 
կանոնով սահմանված ՀՆԱ 50 տոկոսի շեմը գերազանցող պարտքի 
պայմաններում4 Կառավարությունը 2017 թ. բյուջեով սկսեց հարկաբյու- 
ջետային համախմբումը: Այսպես' 2017 թ., նախորդ տարվա նկատմամբ, 
պետական բյուջեի եկամուտների գծով արձանագրվել է 1.3%-ով անկում: 
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերը 2017 թ. նվազել են 1.2%-ով, որից 
ընթացիկ ծախսերի գծով արձանագրվել է աճ' 0.5%-ի չափով 
(գծապատկեր 2.1.12):

ՀՀ արտահանումը և ներմուծումը ըստ ապրանքախմբերի' ԱՊՀ և այլ երկրների կտրվածքով, 
ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, Եր., ՀՀ ԱՎԾ,
https://www.armstat.am/file/doc/99510828.pdf, 2017' էջ 450, 2014' էջ 445, 2011' էջ 449: 
«Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքը ներառում է պարտքի առավելագույն խիստ շեմ' 
նախորդ տարվա ՀՆԱ 60 տոկոսի չափով և «պարտքի արգելակ»' նախորդ տարվա ՀՆԱ 50 
տոկոսի չափով, որի դեպքում գործում է վերջին երեք տարիների միջին ՀՆԱ 3 տոկոսից 
պակաս բյուջեի պակասուրդի պահանջը: Կանոնն ունի կոշտ առավելագույն շեմ. ՀՆԱ 60 
տոկոս առավելագույն շեմի գերազանցման դեպքում այլևս չի կարելի պարտք թողարկ ել:

https://www.armstat.am/file/doc/99510828.pdf


2 0 0 8 թ . 2 0 0 9 թ . 2010թ . 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ . 2017թ. 

■  Եկա մուտ ներ ■ Ծ ա խ ս ե ր

Գծապատկեր 2.1.12. ՀՀ պետական եկամուտների և ծախսերի հարաբերակցու
թյունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%>ք, 2008-2017 թթ.

5 «  պետական բյուջեի ցուցանիշների հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ, «  վիճա
կագրական տարեգիրք, Եր., «  ԱՎԵ, https://www.armstat.am/file/doc/99510818.pdf 2017թ. 
էջ 389-390,2012 թ .'էջ 383-384:
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https://www.armstat.am/file/doc/99510818.pdf%202017%d0%a5%c2%a9


Գծապատկեր2.1.20. ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով ՀՀ-ում 2008-17 թթ. 
(հազ.դրամք

Տնտեսական ցուցանիշներ, ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 
https://www.armstat.am/file/doc/99510948.pdf 2017թ.' էջ 227, 2012թ.' էջ 227, 21.10.2017 
ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, 
http://www.gov.am/flles/docs/1322.pdf, էջ 27 (217), 21.10.2017
ԱՐՍ՜ԵՆՊՐԵՍ հայկական լրատվական գործակալություն, LT.Հովսեփյան «Ելման կետ», 
տասնամյակի տնտեսական աճի պատկերի համաձայն' մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն 
ավելացել է բնակչության կրճատման հաշվին, https://armenpress.am/arm/news/945438.html
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https://www.armstat.am/file/doc/99510948.pdf
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9 T h e  W o r ld  Bank G ro u p , T h e  W o r ld  Bank Atlas m ethod  ֊ de ta iled  m ethodology, 

h ttp s ://d a ta h e lp d e s k .w o rld b a n k .o rg /k n o w le d g e b a s e /a rtic le s /3 7 8 8 3 2 -w h a t-is -th e -w o rld -b a n k -a tla s -  

m ethod , 2 0 .1 1 .2 0 1 7

10 S cience D ire c t, G ra n g e r  Causality  Test,

h ttp s : //w w w .s c ie n c ed ire c t.c o m /to p ic s /n e u ro sc ie n ce /g ran g e r-c au sa lity , 2 0 .1 0 .2 0 1 7
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https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/granger-causality


գործոնների որոշում,
. գործոնների դասակարգում և համակարգում,
. փոխկապակցված գործոնների մոդելավորում,
. գործոններից յուրաքանչյուրի ազդեցության չափի որոշում տրված 

մեծության վրա:
Աղյուսակ 3 .2 .8  Ազգային տնտեսության մրցունակությունը 2003-2016

■
Տարի

ԱՏՄշօօՅ
ԱՏՄշօօ4
ԱՏՄշօօտ
ԱՏՄշօօ6
ԱՏՄշօօ7
ԱՏՄշօօտ
ԱՏՄշօօ9

Զբաղեցրածդիրք
8.1
8.4
8.6
8.8
8.7
6.1
3.1

Տարի

ԱՏՄշօ10

ԱՏՄշօո
ԱՏՄշօ12
ԱՏՄշօւՅ
ԱՏՄշօո
ԱՏՄշՕ!5
ԱՏՄշօո

Զբաղեցրածդիրք
7.3 
7.5
7.8
6.3 
6.7
6.3
6.4

Ինչպես հայտնի է, որքան բարձր է մրցունակության ցուցանիշը, այն
քան բարձր է նաև բնակչության կենսամակարդակը, հետևաբար և բարձր 
է լինում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն: Այդ իսկ պատճառով հետազոտվել է 
ԱՏՄ-ի և մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի միջև ռեգրեսիոն կապը:
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-13 էՅ-5
յշ  ՜ 5

֊

Տ նտ ե սա կա ն
ա րդյունա վետ ություն

.Մ ա կ րոտ նտ ե սա կա ն ցուցա նիշներ

2 .  Պ ե տ ա կ ա ն  կա ռա վա րմա ն ա րդյունա վետ ություն

3. Ա րտ  ա քին առևտուր

4. Ֆ ի ն ա ն ս ա կ ա ն  ցուցա նիշներ

Տ եխ ն ոլոգ իա կա ն  
զա  րգա ց ա ծո ւթյո ւն

1. Ե նթ ա կա ոուցվա ծքներ

2. Տ ե ղ ե կ ա տ վ ա կ ա ն  տ եխ նոլոգիա ներ

3 . Տ եխ ն ոլոգ իա նե րի  կա ռա վա րում

4 . Նորա մուծութ յուններ

-

Մ ա րդ կա յին 1 .Կրթություն

ռեսուրսներ 2 . Ա շխ ա տ ա վ ա րձ և նպ ա ստ ն եր

Կ ա ռա վա րմ ա ն  
ա րդյ ո ւնա վետ ո ւթյ ուն

Ա րտ ա դրութ յա ն  
ա րդյ ո ւնա վետ ո ւթյ ուն

1. Նորա մուծություններ

2 . Ձ եռնա րկա տ իրա կա ն գործունեություն

1 .Գյուղա տ նտ եսություն

2 . Արդյունա բերություն

3 . Ն ո ր ա ր ա ր ա կ ա ն  տ եխ նոլոգիա ների  
ա րդյունաբերություն

4 .  Շինա րա րություն

5 .  Առևտ ուր և ծա ռա յություններ

Գծապատկեր 3.2.1. Ազգային տնտեսության մրցունակության կառուցվածքը

Ռեգրեսիայի միջոցով փորձ է արվել բացահայտելու ԱՏՄ համաթվի և 
<ՆԱ աճի տեմպի փոխառնչությունը: Ինչպես վկայում են վերլուծության 
արդյունքները, ԱՏՄ-ն զգալի ազդեցություն ունի ՀՆԱ աճի տեմպի վրա. 
ԱՏՄ միավոր ւիուիոխությունը հանգեցնում է <ՆԱ աճի տեմպի մեկ 
տոկոս փուիոխության: Դրա մասին են վկայում է վիճակագրության 
ադյուսակային կրիտիկական արժեքներից մեծ ստացված արժեքները, 
ինչպես նաև նշանակալիության աստիճանի փոքր լինելը:

Արդյունքներից պարզ է դառնում, որ 2008 թ.-ի վեր ԱՏՄ ցուցանիշը 
նվազման միտում ունի, ինչը վկայում է այն մասին, որ <Հ-ն կորցնում է իր 
մրցունակության դիրքը համաշխարհային շուկայում:
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Այսպիսով' ամփոփելով վերը շարադրվածը, եզրահանգում ենք.

ԱՏՄ=Ով աւ; ՏԱյ + ա-շ ^ք=1 րո2յ ՏԶյ + ^3 Հ% րո3յ  Կևյ +
^4 2 ^4  րո,յ ՄՌյ + 1ք=ւրոտ] ԱԱյ
որտեղ ԱՏՄ-ն տվյալ երկրի ազգային տնտեսության մրցունակության 
ցուցանիշն է,
>/\̂ -ն' հերորդ ցուցանիշի գնահատականը (1=1,2,3,4,5), 
րոց-ն'յ-երորդ ենթացուցանիշի գնահատականը (յ=1,2,Յ...Ոյ),
ՏԱ-ն' տնտեսական արդյունավետության յ-երորդ ենթացուցանիշի 

ստանդարտացված հանրագումարը,
ՏԽ-ն' տեխնոլոգիական զարգացածության յ-երորդ ենթացուցանիշի 

ստանդարտացված հանրագումարը,
ՄՌ-ն' մարդկային ռեսուրսների յ-երորդ ենթացուցանիշի ստանդարտաց

ված հանրագումարը,
ԿԱ-ն' կառավարման արդյունավետության յ-երորդ ենթացուցանիշի 

ստանդարտացված հանրագումարը,
1111-ն' արտադրության արդյունավետության յ-երորդ ենթացուցանիշի 

ստանդարտացված հանրագումարը:
«Եզրակացություն» բաժնում ամփոփված են հետազոտության 

արդյունքում կատարված հետևյալ եզրահանգումները, բացահայտված 
հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղղությամբ մշակված առաջար
կությունները.

1. « -ո ւ մ  պետք է վարվի նպատակային և հասցեական քաղաքակա
նություն' միտված պետական և մասնավոր հատվածների ջանքերի հա- 
մախմբմամբ ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը: 
Մասնավորապես' առաջարկում ենք արտահանման կողմնորոշում ունե
ցող ընկերություններին տրամադրել հարկային վարկ, սահմանել արա
գացված ամորտիզացիոն ժամկետներ, նորագույն տեխնիկայի և տեխնո
լոգիաների ներկրման դեպքում կիրառել նվազեցված մաքսային դրույքա
չափեր: Վերոնշյալ առաջարկության հիմնավորումն այն է, որ տնտեսու-
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թյան մրցունակության բարձրացումն անհնար է առանց պետության ակ- 
տիվ միջամտության: Տնտեսության մրցունակության շարունակական աճը 
պետք է ապահովվի պետության մշտական վերահսկողության և համա
պատասխան մրցակցային քաղաքականության իրականացման միջոցով: 
Սակայն պետական միջամտությունն էլ պետք է ունենա իր սահմանները, 
որպեսզի չվերացնի տնտեսավարող սուբյեկտների խթանները և ազատու
թյունը, որոնք շուկայական տնտեսության կարևոր բնութագրիչներից են:

2. Անհրաժեշտ է կառուցվածքային բարեւիոխումների միջոցով կրճա
տել ՀՀ. մրցակցային դիրքերի վրա ազդող բացասական գործոնները, իսկ 
դրական գործոնները կատարելագործել, ինչն, անշուշտ, իր ազդեցությու
նը կունենա ՀՀ մրցակցային միջավայրի բարելավման վրա: Ներկա փու
լում ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման համար կարևոր 
նախադրյալ է ներդրումների ծավալների ավելացումը: Քանի որ ներքին 
ներդրումների աղբյուրները սահմանափակ են, ուստի շեշտը պետք է դնել 
օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման վրա, իսկ մասնավոր խնայո
ղությունները ավանդներից ուղղել դեպի ներդրումներ: Դրա համար ան
հրաժեշտ է ներդրումները հնարավոր ռիսկերից ապահովագրելու համար 
ստեղծել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ապահովա
գրական համակարգ, ներդրումները կարգավորող օրենսդրական դաշտը 
դարձնել կանխատեսելի և կայուն, ներդրումներն ուղղել դեպի տեղեկա
տվական տեխնոլոգիաների, նորարարությունների և նորամուծություն
ների, ինչպես նաև արտահանման ներուժ ունեցող ոլորտների ֆինանսա
վորում, ինչի արդյունքում կաճեն երկրի տնտեսական զարգացման հնա
րավորությունները:

Յ.ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման հարցում հատկա
պես մեծ է փոքր և միջին ձեռնարկությունների և կլաստերների դերը: 
Թեև ՓՄՁ-ները, ի տարբերություն խոշոր կորպորացիաների, չունեն մեծ 
ֆինանսական հնարավորություններ, սակայն վտխարենն ունեն փոփո
խություններին արագ արձագանքելու մեծ առավելություն: Զարգացած 
ՓՄՁ-ները կարող են միավորվել միասնական համակարգում' ձևավորե
լով վերջնական արդյունքի փակ շղթա, ինչն էլ կհանդիսանա տնտեսու
թյան կլաստերացման փիլիսոփայության հիմքը: Ելնելով վերոնշյալից' 
առաջարկում ենք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հիմնական ուղե
նիշ դարձնել կլաստերների ձևավորման և զարգացման համար բարե
նպաստ պայմանների ապահովումը, ինչը պետք է իրականացվի ՓՄՁ-ով 
զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների մասնագիտական վերապատ
րաստման, հարկային վարչարարության մեխանիզմների հստակեցման և 
ՓՄՁ սուբյեկտների միջև ակտիվ համագործակցության պայմաններ 
ստեղծելու միջոցով:
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4. ՀՀ. տնտեսության մրցունակության բարձրացման լուրջ խոչընդոտ է 
ստվերային տնտեսության մեծ ծավալների առկայությունը: Այս առումով, 
անհրաժեշտ է լուրջ քայլեր ձեռնարկել ստվերային հատվածի ծավալների 
կրճատման ուղղությամբ: Մասնավորապես, հարկավոր է վերացնել ար
հեստական մենաշնորհները, բացառել արտոնյալ կարգավիճակը' մի կող
մից, մյուս կողմից' մեղմել հարկային բեռը և խստացնել պատժամիջոց
ները, ինչը օրինական դաշտում գործելը կդարձնի առավել ցանկալի:

5. Ըստ համաշխարհային մրցունակության համաթվի հենասյուների' 
ՀՀ-ն նկատելիորեն բարելավել է դիրքերը, սակայն իրավիճակը դեռևս 
գոհացուցիչ չէ, ինչի հիմնավորումը տարեցտարի խորացող արտաքին 
առևտրային հաշվեկշռի բացասական մնացորդն է: Այս պայմաններում 
անհրաժեշտ է ընտրել ազգային տնտեսության զարգացման այնպիսի մո
դել, որը հնարավորություն կտա սահուն կերպով կրճատելու այդ մնա
ցորդը ոչ թե ներմուծման կրճատման, այլ արտահանման աճի շնորհիվ:

Որպես զարգացման այդպիսի մոդել առաջակում ենք առավելապես 
գիտատար' հատկապես ՏՀՏ ոլորտի խթանումը, ինչպես նաև ՏՏ-ների 
օգտագործումը տնտեսության այլ ճյուղերում, ինչը հնարավոր է միայն 
մարդկային կապիտալի զարգացման շնորհիվ: Այս առումով, ուսանելի և 
օրինակելի կարող է լինել հատկապես Իռլանդիայի փորձը, քանի որ ինչ
պես այդ երկրռւմ, այնպես էլ Հայաստանում տնտեսության ներուժը կենտ
րոնացած է մարդկային կապիտալում:

Տնտեսաչափական մոդելով իրականացրած գործոնային վերլուծու
թյունը հիմք է տալիս առաջարկելու նաև այն դրույթը, որ երկարաժամ
կետում տնտեսության մրցունակության բարձր դիրք գրավելու համար 
շեշտը պետք է դնել տնտեսական քաղաքականության ինստիտուցիոնալ 
համակարգի արդյունավետության բարձրացման վրա: Ռեգրեսիոն վերլու
ծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ առաջարկված մոդելը կարող է 
կանխատեսել մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, հետևաբար և կարող է կանխա- 
տեսել տնտեսական աճ:
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Ատենախոսության հիմնական արդյունքներն արտացոլվել են 
հեղինակի հետևյալ հրապարակումներում.

1.

3.

5.

7.
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ГЕВОРГЯН ДИАНА СПАРТАКОВНА

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РА

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.02 – «Экономика, управление 
хозяйством и его сферами».

РЕЗЮМЕ

Конкурентоспособность является важным фактором для любой экономики, 
фундаментом которой является международная торговля. Конкурентоспособ
ность является показателем состояния и перспектив развития хозяйственной 
системы, определяет характер ее участия в международном разделении труда, 
выступает гарантом экономической безопасности и в общем виде представляет 
собой способность страны в условиях свободной конкуренции производить 
товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, реализация 
которых положительно отражается на благосостоянии населения.

Цель и задачи исследования: Основная цель исследования - выявить 
макроэкономические проблемы повышения конкурентоспособности 
экономики РА и разработать механизмы их преодоления,конечной целью 
которого является укрепление позиции или роли в международных эконо
мических отношениях, в связи с расширением объемов продаж товаров и 
услуг производимых в Армении.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Исследовать теоретико-методологические основы экономической 
конкурентоспособности стран;

2. Всесторонне изучить научные подходы понятия “конкурентоспо
собность экономики страны”,

3. Выявить особенности конкретных факторов конкурентоспособности 
экономики страны;

4. Изучить передовую международную практику повышения конкурен
тоспособности экономики и выявить возможности ее применения в 
Республике Армения,

5. Проанализировать нынешнее состояние конкурентоспособности 
экономики Армении,

6. Осуществить оценку факторов конкурентоспособности национальной 
экономики Армении;

7. Выявить макроэкономические барьеры повышения конкурентоспособ
ности экономики Армениии, указать основные направления их 
преодоления.
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Основные научные результаты и новизна диссертационной работы:
Научной новизной исследовательских и аналитических работ в диссертации 
являются:

• Было дано новое определение понятия «конкурентоспособность
экономики», где в качестве основной характеристики просматривается 
эффективность институтов экономической политики, направленная на 
повышение оптимального использования человеческих, капитальных и 
природных ресурсов, что приводит к стабильному росту
благосостояния населения.

• На основе исследования и анализа передового международного опыта 
повышения конкурентоспособности экономики были выявлены 
основополагающие факторы повышения конкурентоспособности и 
уточнены возможности их применения в РА.

• С помощью эконометрической модели был проведен анализ факторов 
конкурентоспососбности экономики РА, что дало возможность 
определить круг наиболее влиятельных факторов и выявить 
возможности оптимального использования их потенциала.

• Были разработаны новая модель и формула оценки 
конкурентоспособности, в основу которых лежат экономическая 
эффективность, технологическое развитие, человеческие ресурсы, 
эффективность управления и производительности с соответствующими 
составляющими.
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MACROECONOMIC ISSUES OF INCREASING THE ECONOMIC 
COMPETITIVENESS OF RA

The abstract of the thesis for receiving the degree of Doctor of Philosophy in 
Economics the specialty 08.00.02 -  «Economics, management of the economy and 
its spheres».

ABSTRACT

Competitiveness is an important factor for any economy that relies on 
international trade. In current conditions, the issues of increasing .country’s 
economic competitiveness have become topical. As a result of a free trade policy 
defined by different countries, universal competition is becoming more urgent 
requiring to apply modern and flexible methods. Competitiveness of the country is 
an indication of the status and prospects of economic system development, 
determines the nature of its participation in an international division of labor, acts as 
a guarantee of economic security and actually it is the ability of the country in 
conditions of free competition to produce goods and services that meet the demands 
of the world market, and the realization of it increases the well-being of population. 
Competitiveness allows countries to improve the economy which helps to expand 
their markets. Due to its complexity and multifaceted nature, the indicator of 
competitiveness is one of those few ones, which can evaluate the perspectives of the 
country’s development , and that is very important for the forecasting and 
elaboration of national strategy.

The purpose and objectives of the research: The main goal of the study is to 
identify macroeconomic issues concerning the increase of competitiveness of the 
economy of RA and develop mechanisms to overcome them, the ultimate goal of 
which is the strengthening the status of Armenian companies in world economic 
relations, expanding the volume of sales and services provided by them. For this 
purpose the following issues have been settled and solved:

1. analysis of the theoretical methodological basis,
2. comprehensive consideration of approaches towards «economic 

competitiveness» of the country,
3. identification of the specific features of the national economy's 

competitiveness,
4. exploration of international best practice of raising the competitiveness of 

the economy and revealing the possibilities for its application in the 
Republic of Armenia,

5. analysis of the current state of competitiveness of Armenian economy,
6. evaluation of the competitiveness factors of the Armenian national 

economy,
7. identification of the economic competitiveness and macroeconomic 

issues of RA.
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The main scientific results and novelty of the thesis: The novelty of the 
research and analytical work of the thesis is the following:

• A new definition was given to the term «economic competitiveness» 
where the effectiveness of institutional economic policy is viewed as the 
main characteristics aimed at involving more human, capital and natural 
resources which will entail a stable growth of the population welfare.

• Based on the research and analysis of international best practices in 
increasing the competitiveness of the economy, the fundamental factors of 
increasing competitiveness were identified and the possibilities for their 
application in the RA were specified.

• Using the econometric model, analysis of the competitiveness factors of 
the Armenian economy was carried out, which made it possible to 
determine the circle of the most influential factors and identify the 
possibilities for the optimal use of their potential.

• A new model of structure of competitiveness and new formula were 
worked out. The competitiveness of national economy is divided into five 
categories: economic efficiency, technological development, human 
resources, effectiveness of management and productivity with appropriate 
components.
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