
Մենաշնորհները
Հայաստանում

փետրվար
2013

սեղմագիր



1

ՄԵՆԱՇՆՈՐՀՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Նե րա ծու թյուն

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նա յին հիմ նախն դիր նե
րից է տնտե սա կան մրցակ ցու թյան ի րա կան պայ ման նե րի ա պա հո վու մը և այդ ա ռու մով տնտե սա կան գոր ծող 
մե նաշ նորհ նե րի կար գա վո րու մը, դրան ցով պայ մա նա վոր ված շու կա յա կան ա ղա վա ղում նե րի և դե ֆոր մա ցիա
նե րի շտկու մը: Երկ րի տնտե սու թյու նը ներ կա յումս բնո րոշ վում է մե նաշ նոր հաց ման բարձր մա կար դա կով, ո րի 
հետևան քով բազ մա թիվ տնտե սա վա րող սուբ յեկտ ներ տու ժում են հա կամր ցակ ցա յին դրսևո րում նե րի պատ ճա
ռով: Մե նաշ նորհ նե րի հիմ նախն դի րը մշտա պես բարձ րա ձայն վել է, սա կայն դրանց պե տա կան կար գա վոր ման 
ուղ ղու թյամբ տե սա կան ու գործ նա կան հար ցե րը քիչ են ու սում նա սիր վել մեր երկ րում: Գործ նա կան ա ռա ջար կի և 
մե նաշ նորհ նե րի հիմ նախնդ րի լուծ ման ան լիար ժե քու թյու նից է, որ մե նաշ նորհ նե րը շա րու նա կում են հան դի սա
նալ մեր երկ րի տնտե սու թյան զար գաց ման ա ռաջ նա յին խո չըն դոտ նե րից:

Շու կա յում մե նաշ նոր հի հիմ նա կան ա ռանձ նա հա տուկ գծերն են՝
 Շու կա յում սուբ յեկ տի բա ժի նը կազ մում է գրե թե 100 % կամ դրան մոտ մաս նա բա ժին,
 Շու կա յում մեկ տնտե սա վա րող սուբ յեկտ ի րա կա նաց նում է ամ բողջ ար տադ րու թյու նը, և սուբ յեկ տի գոր ծո

ղու թյու նը ազ դե ցու թյուն ու նի շու կա յա կան գնի վրա,
 Վա ճառ վող ապ րան քը ե զա կի է, այդ պատ ճա ռով գնոր դը կամ պետք է վճա րի մե նա տի րոջ կող մից սահ ման

ված գի նը, կամ հրա ժար վի տվյալ ապ րան քը գնե լուց:
 Ապ րանք նե րը փո խա րի նե լի չեն,
 Ապ րան քի գնի և վա ճառ վող ապ րան քի ծա վա լի վրա մե նա տի րոջ լրիվ հսկո ղու թյու նը այլ մաս նա կից նե րի հա

մար ստեղ ծում է դժվար հաղ թա հա րե լի ար գելք ներ,
 Մե նաշ նոր հա տե րը հսկո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գնե րի վրա և կա րող է դրանք փո խել՝ փո խե լով շու կա 

հան վող ապ րանք նե րի քա նա կու թյու նը:
Զար գաց ման տար բեր փու լե րում ու վայ րե րում մե նաշ նորհ նե րը տար բեր ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել երկր նե րի 

տնտե սու թյուն նե րի զար գաց ման վրա, և միան շա նակ չէ դրանց ազ դե ցու թյու նը: Տն տե սու թյան վրա մե նաշ նորհ
նե րի ու նե ցած հիմ նա կան բա ցա սա կան հետևանք ներն են.
1. Ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րի բարձ րա ցու մը:
2. Ար ժեզրկ ման մա կար դա կի բարձ րա ցու մը:
3. Չի զար գա նում կա պի տա լի և ար ժեթղ թե րի շու կան:
4. Չի ընդ լայն վում և զար գա նում փոքր ու մի ջին բիզ նե սը:
5. Ցածր մրցու նա կու թյու նը ար տա քին շու կա նե րում:
6. Ձեռ նար կա տի րու թյամբ զբաղ վե լու խթան նե րի թու լա ցու մը:

Քա նի որ ցան կա ցած մե նաշ նորհ ձգտում է հնա րա վո րինս ընդ լայ նել իր ազ դե ցու թյան շրջա նա կը, ա պա այն 
եր բեմն մտնում է պե տու թյան գոր ծու նեու թյան ո լորտ՝ օ րենսդ րու թյուն, վար չա կան կա ռա վա րում, ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյուն՝ որ պես զի պե տու թյան օգ նու թյամբ ու ժե ղաց նի իր տնտե սա կան դիր քը:

Ժա մա նա կա կից տնտե սա գետ նե րը հա մա րում են, որ մե նաշ նոր հի տա րա ծու մը նվա զեց նում է տնտե սա կան 
արդ յու նա վե տու թյու նը առն վազն ե րեք հիմ նա կան պատ ճառ նե րով.1 ա ռա ջին՝ մե նաշ նոր հի ա ռա վե լա գույն շա
հույթ ստա նա լու ա ռու մով ար տադ րու թյան ծա վա լը ցածր է, իսկ գի նը բարձր, քան կա տար յալ մրցակ ցու թյան 
պայ ման նե րում: Դա նշա նա կում է, որ հա սա րա կու թյան ռե սուրս նե րը լրիվ ծա վա լով չեն օգ տա գործ վում, ա ռա
վե լա գույն ար տադ րա կան արդ յու նա վե տու թյուն չի ա պա հով վում: Երկ րորդ, հան դի սա նա լով շու կա յում ե զա կի 
վա ճա ռող, մե նաշ նոր հը չի ձգտում ար տադ րա կան ծախ սե րի նվա զեց ման: Ն ման հար ցը չի հա մար վում ա ռաջ
նա յին: Նույն պատ ճա ռով էլ մե նաշ նոր հը քիչ է հե տաքրքր ված գի տա հե տա զո տա կան մշա կում նե րով և նոր 
ձեռք բե րում նե րի ու նո րա րու թյուն նե րի ներդր մամբ: Եր րորդ, նոր ֆիր մա նե րի հա մար մե նաշ նոր հաց ված շու
կա ներ մուտք գոր ծե լու խո չըն դոտ նե րը, ինչ պես նաև այն հսկա յա կան մի ջոց ներն ու ջան քե րը, որ ներ են դնում 
մե նաշ նորհ նե րը՝ թույլ չտա լու այլ ֆիր մա նե րի մուտ քը, ու նեն զսպող ազ դե ցու թյուն տնտե սա կան արդ յու նա վե
տու թյան ա ռու մով:

1  Экономика, Издание 3е, переработанное и дополненноe, под редакцией доктора экономических наук профессора А. С. Булатова, ЮРИСТЪ, 
Москва 1999 http://www.bibliotekar.ru/economika8/173.htm



2 Մե նաշ նորհ նե րը Հա յաս տա նում

Աղյուսակ 1. Շուկայի կառուցվածքի հիմնական մոդելները ու դրանց առանձնահատուկ գծերը

Շուկայի տեսակը
Շուկայի տնտեսվա
րողների քանակը

Արտադրանքի 
միատարրու

թյունը

Ապրանքի 
փոխար ինումը

Շուկայի սուբյեկտների 
փոխադարձ 

փոխարինե լությունը

Շուկայի ելքը և 
մուտքը

Շուկայում 
սուբյեկտների բաժինը

վաճա ռող գնորդ
Կատարյալ (մա

քուր) մրցակցային
Շատ Շատ Միատարր Լրիվ Չկա Ազատ Հավասար և ոչ մեծ

Մենաշնոր հային 
մրցակ ցություն

Սահմա 
նափակ

Շատ Տարբե րակված
Բարձր 

աստիճան
Աննշան Սահմա նափակ

Գերիշխող ձեռնար կու
թյուններ և փոքր բաժին

Խմբատի րություն 
(օլիգոպոլիա)

Մի քանի Շատ
Միատարր կամ 
Տարբե րակված

Չկա Նշանակալից Սահմա նափակ Խոշոր

Մենա շնորհ Մեկ Շատ Միատարր Չկա Արգելա փակված 100 %

Միա գնորդ 
(Մոնոպսոնիա)

Շատ Մեկ
Աննշան տարբե

րակված կամ 
միատարր

Աննշան Չկա Արգելա փակված 100 %

Կախ ված ձեռ նար կու թյուն նե րի շու կա յում ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի փակ վա ճա ռո ղի կար գա վի ճակ 
ձեռք բե րե լու ե ղա նակ նե րից՝ տար բե րում ենք մե նաշ նոր հի ե րեք ձև՝ փակ, բնա կան, բաց: Փակ մե նաշ նորհ նե րը 
շատ երկր նե րում մրցակ ցու թյու նից պաշտ պա նում են այն պի սի պե տա կան մե նաշ նոր նե րը, ինչ պի սիք են՝ փոս
տը, հե ռա խո սա կա պը, գա զը, վա ռե լի քը, է ներ գիա մա տա կա րա րող ֆիր մա նե րը և այլն: Այդ մե նաշ նորհ նե րը ար
տադ րան քի ար տո նագ րե րով և լի ցեն զիա նե րով, հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ինս տի տուտ նե րով, ի րա վա կան սահ
մա նա փա կում նե րով պաշտ պան ված են մրցակ ցու թյու նից:

Բ նա կան մե նաշ նորհ նե րը հազ վա դեպ երևույթ են, ո րը հա մար վում է պե տու թյան սե փա կա նու թյուն կամ 
գոր ծում է նրա հսկո ղու թյան տակ: Բ նա կան մե նաշ նոր հին են պատ կա նում հա սա րա կա կան օգ տա գործ
ման ձեռ նար կու թյուն նե րը, ո րոնք օգ տա գոր ծում են բնա կան յու րա հա տուկ ռե սուրս ներ, օ րի նակ՝  է լեկտ
րա կան և գա զա յին ձեռ նար կու թյուն նե րը, ջրա մա տա կա րար ման, կա պի և տ րանս պոր տի ֆիր մա նե րը:

Տար բեր երկր նե րում և տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում գե րակշ ռում է մե նաշ նորհ նե րի վրա պե տու թյան 
այս կամ այն ազ դե ցու թյան ի րա կա նա ցու մը: Սա կայն շու կա յա կան տնտե սու թյուն ու նե ցող երկր նե րում ա ռանձ
նաց վում է 3 հիմ նա կան ուղ ղու թյուն.
1) Շու կա նե րի ա զա տա կա նաց ման այս կամ այն մի ջո ցա ռում նե րի օգ նու թյամբ մե նաշ նորհ նե րին ընդ դի մա ցող 

մրցու նակ շու կա յա կան կա ռույց նե րի ակ տի վա ցում,
2) Գ նե րի և շա հու թա բե րու թյան մա կար դա կի վե րահսկ ման ու ղիով մե նաշ նորհ նե րի պե տա կան կար գա վո րում,
3) Հա կա մե նաշ նոր հա յին օ րենսդ րու թյան օգ նու թյամբ մե նաշ նորհ նե րի ուղ ղա կի կան խում, ճնշում կամ վե րա ցում:

Հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն են՝ 
1. Կան խել մե նաշ նորհ նե րի ստեղ ծու մը ու նպաս տել բազ մա թիվ ար տադ րող նե րի ձևա վո րու մը:
2. Բարձր հար կե րի կի րառ ման մի ջո ցով մե նաշ նոր հա յին շա հույթ նե րի սահ մա նա փա կու մը, ո րի հետևան քով 

թու լա նում է մե նաշ նորհ նե րի բա ցա սա կան սո ցիա լա կան ներ գոր ծու թյու նը,
3. Գ նի վրա սահ ման վում է ա նուղ ղա կի հսկո ղու թյուն՝ դրա մա վար կա յին լծակ նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով,
4. Բ նա կան մե նաշ նոր հի կար գա վո րու մը՝ այդ նպա տա կով ստեղծ ված գոր ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո ցով,
5. Արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի գնե րի պե տա կան կար գա վո րու մը,
6. Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և ար տոն յալ վար կա վոր ման ճա նա պար հով մրցա կից ըն կե րու թյուն նե րի 

ձևա վո րում,
7. Բարձր հա մա կենտ րո նա ցում ու նե ցող մե նաշ նորհ նե րի գոր ծու նեու թյու նը կար գա վոր վում է հա կատ րես տա յին 

օ րենսդ րու թյան ու դրա հի ման վրա ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյամբ2:
Հա կա մե նաշ նոր հա յին օ րենսդ րու թյու նը տար բեր երկր նե րում տար բեր ձևով է ի րա կա նաց վում: Պատ մա կա

նո րեն ձևա վոր վել են 2 տի պի հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման մո դել ներ՝ ա մե րիկ
յան և եվ րո պա կան: Ա մե րիկ յան հա մա կար գը հիմն վում է մե նաշ նորհ նե րի որ պես այդ պի սին, ար գել ման վրա: 
Նշ ված մո դե լը գոր ծում է նաև Կա նա դա յում, Ճա պո նիա յում, Ար գեն տի նա յում: Եվ րո պա կան մո դե լը մե նաշ նոր
հա յին գոր ծե լա կեր պը չի դի տում որ պես հա կաօ րի նա կան և պայ քա րում է միայն գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման 
երևույթ նե րի դեմ: Հայտ նի է նաև հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան գեր մա նա կան մո դե լը, ո րը կրճատ 
կա րե լի է բնո րո շել, որ պես վե րոնշ ված եր կու մո դել նե րի զու գոր դում:

2  Աղբյուրը՝  էջ 7.2.Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականությունը, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, տ.գ. 
դոկտոր Գ.Ե.Կիրակոսյան, պրոֆեսոր Ի.Ե.Խլղաթյան, “Տնտեսագետ”, Երևան 2000 թ., էջ 173174
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Հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան զար գաց ման  
պատ մու թյու նը ՀՀ-ում

Հետ խորհր դա յին շատ երկր նե րի հետ միա սին Հա յաս տա նը հա մե մա տա բար ուշ ըն դու նեց մրցակ ցու թյու նը 
ե րաշ խա վո րող օ րենք ներն ու ի րա վա կան ակ տե րը:

ՀՀ հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյան ի րա գործ ման, դրա նով ա ռա ջադր ված տնտե սա կան մրցակ ցու
թյան պաշտ պա նու թյան օ րենսդ րա կան բա զան կազ մում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան 
օ րենս գիր քը, ՀՀ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան մա սին» օ րեն քը, «Ներ քին շու կա յի պաշտ պա
նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, «Հա կագ նագց ման (հա կա դեմ փին գա յին) և փոխ հա տուց ման մի ջոց նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը, ՀՀ Կա ռա վա րու թյան և տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի ըն
դու նած են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րը:

Հա յաս տա նում տնտե սա կան մրցակ ցու թյան բնա գա վա ռը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյունն ըստ էու թյան հա
մա կարգ ված սկսեց ձևա վոր վել և զար գա նալ 2001 թվա կա նից: «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան 
մա սին» (ըն դուն ված 2000թ. նո յեմ բե րի 6) օ րեն քը Հա յաս տա նում բա վա կա նին ուշ ըն դուն վեց, որն անդ րա դառ
նում է այն հիմ նա կան սահ մա նում նե րին, կա ռուց ված քին ու մո տե ցում նե րին, ինչ հետ խորհր դա յին շատ երկր նե
րի հա կա մե նաշ նոր հա յին օ րենք նե րը:

Մր ցակ ցու թյան խա թար ման և մե նաշ նոր հա յին գոր ծու նեու թյան խրա խուս ման հա մար «բա րեն պաստ» 
դաշտ են ստեղ ծում երկ րում տի րող կո ռուպ ցիոն հա մա կար գի հա մա տա րած երևույթ նե րը՝ սկսած ա մե նա ցածր 
օ ղակ նե րից մինչև իշ խա նու թյան վեր նա խա վը: Երկ րում ձևա վոր վել է մի հա մա կարգ, ո րին հա տուկ են գոր ծա
րար նե րի միջև պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի և հա մա ձայ նու թյուն նե րի արդ յուն քում ձևա վոր վող փո խա դարձ 
պար տա վո րու թյուն նե րը: Ն ման հա րա բե րու թյուն ներ ձևա վոր վել են գոր ծա րար նե րի և դա տա կան հա մա կար գի 
միջև: Այն ան ձը, ո րը հան դես է գա լիս մեկ այլ ան ձի շա հե րի պաշտ պա նի դե րում, դառ նում է վեր ջի նիս «տա
նի քը», իսկ հո վա նա վոր յա լը պար տա վո րու թյուն է ստանձ նում այս կամ այն կերպ փոխ հա տու ցել այդ ծա ռա
յու թյուն նե րի դի մաց: Օ տա րերկր յա ներդ րող նե րը հա ճախ հա մա պա տաս խան «տա նիք» գտնե լու հա մար անհ
րա ժեշտ կա պեր չեն ու նե նում, ուս տի ա վե լի շատ դժվա րու թյուն ներ են ու նե նում տար բեր բյու րոկ րա տա կան 
կա ռույց նե րի և դա տա կան հա մա կար գի հետ հա րա բեր վե լիս: Բա ցի այդ, շատ են դեպ քե րը, երբ օ տա րերկր յա 
ներդ րող նե րը բախ վել են «տե ղա կան գոր ծըն կեր նե րի», կամ «տե ղա կան մրցա կից նե րի» հետ՝ չկա րո ղա նա լով 
շա րու նա կել ի րենց ներդ րու մա յին և գոր ծա րա րու թյանն ուղղ ված ծրագ րե րը Հա յաս տա նում: Չ նա յած վեր ջին 
տա րի նե րի զար գա ցում նե րին՝ շու կա յի նոր մաս նա կից նե րի գոր ծու նեու թյու նը սահ մա նա փա կե լու հա մար օգ
տա գործ վում են խո րա մանկ հնարք ներ՝ սկսած ապ րանք նե րի մաք սա զերծ ման ըն թաց քում հա րուց վող դժվա
րու թյուն նե րից մինչև պե տա կան տար բեր մար մին նե րի պաշ տոն յա նե րի կող մից նա խա ձեռն վող հա ճա խա կի 
ստու գում նե րը:

Հա կա մե նաշ նոր հա յին օ րենսդ րու թյան կա յա ցումն ու զար գա ցու մը Հա յաս տա նում պայ մա նա կա նո րեն կա րե
լի է բա ժա նել ե րեք փու լե րի.
Ա. Ինս տի տու ցիո նալ և ի րա վա կան կա յաց ման ժա մա նա կաշր ջան 20002007թթ.
Բ. Օ րեն քի կի րառ ման և բա րե փո խում նե րի մի ջին ժա մա նա կաշր ջան 2007 2011թթ.
Գ.Օ րենսդ րա կան և վար չա րա րա կան բա րե փո խում նե րի նոր ժա մա նակշր ջան 2011թ.ից:

Բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն ներ վկա յում են այն մա սին, որ ինչ քան էլ մրցակ ցա յին մարմ նի կա րո ղու
թյուն նե րը լի նեն բա վա րար, այ նո ւա մե նայ նիվ, դա դեռ բա վա կան չէ երկ րում հա վա սար մրցակ ցա յին դաշտ 
ա պա հո վե լու և մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան հիմ նախն դիր ներն արդ յու նա վե տո րեն լու ծե լու հա մար: Բա նը 
նրա նում է, որ ո րոշ պե տա կան մար մին ներ ի րենց ո րո շում նե րով կամ ա ռաջ քա շած օ րենսդ րա կան փա թեթ նե րով 
կա րող են էա պես խա թա րել մրցակ ցու թյու նը: Ուս տի մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան խնդի րը ձեռք է բե րում 
հա մա պե տա կան նշա նա կու թյուն և մր ցակ ցու թյան քա րոզ չու թյան գոր ծըն թա ցին պետք է ներգ րավ ված լի նեն հա
սա րա կու թյան լայն խա վե րը: Նշ վա ծի հիմ նա կան նպա տակն այն է, որ պե տա կան մար մին նե րը, ո րոնք ի րա վա սու 
են ո րո շում ներ կա յաց նե լու, պետք է հստակ պատ կե րա ցում ու նե նան մրցակ ցա յին կա նոն նե րի մա սին և գի տակ
ցեն դրա կարևո րու թյու նը:

Մր ցակ ցա յին վի ճա կի գնա հա տա կա նը ըստ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի

Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մը կի սե լով Հա մաշ խար հա յին Բան կի տե սա կե տը Հա յաս տա նում մե նաշ
նորհ նե րի վե րա բեր յալ, հայտ նել է, որ Հա յաս տա նի տնտե սու թյու նը հսկվում է մե նաշ նորհ նե րի և այլ օ լի գո պո
լիս տա կան կա ռույց նե րի կող մից, ո րոնք խա թա րում են երկ րի զար գա ցու մը:
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Մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րը հա վա սար չեն հատ կա պես առևտ րի ու բաշխ ման ո լորտ նե րում, որ տեղ ստաց
վում են մե նաշ նոր հա յին ե կա մուտ ներ, և հա սա րա կու թյու նը պար տադր ված է, ի հա շիվ սե փա կան բա րե կե ցու
թյան, ո րո շա կի վնաս ներ կրել:

Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ֆո րու մի տնտե սա կան գլո բալ մրցու նա կու թյան հաշ վետ վու թյան հա մա ձայն, 
Հա յաս տա նը զբա ղեց նում է ներքևի սանդ ղա կը շատ Արևե լաեվ րո պա կան և ԱՊՀ երկր նե րի շար քում: Հա կա մե
նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան արդ յու նա վե տու թյան գնա հատ ման տե սանկ յու նից (թե որ քա նով է մեր երկ
րում ի րա կա նաց վող հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյու նը նպաս տում մցակ ցու թյան զար գաց մա նը 7 բա
լա նոց հա մա կար գում (7ա մե նաարդ յու նա վետ, 1ոչ արդ յու նա վետ)) Հա յաս տանն ար ձա նագ րել է 2.8 գոր ծա կի ցը՝ 
զբա ղեց նե լով 138րդ տե ղը: Ու սում նա սիր ված 142 երկր նե րի ցան կում, հիմն վե լով նույն հե տա զո տու թյան աղբ
յուր նե րի վրա, և, գնա հա տե լով այլ ցու ցա նիշ նե րը, ո րոնք ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ձևով ազ դում են մեր երկ րում 
տնտե սա կան մրցակ ցու թյան ու հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան վրա, Հա յաս տա նը շատ ցու ցա նիշ նե
րով ետ է ընկ նում՝ հա մալ րե լով հետ նա պահ երկր նե րի շար քը: Այս պես, սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյամբ մեր եր կի րը զբա ղեց րել է 95րդ, մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան գոր ծակ
ցով՝ 96րդ, կա շառք նե րի ա ռու մով՝ 97րդ (ո րի մեջ են մտնում՝ ար տա հան ման ու ներ մուծ ման, պե տա կան գնում
նե րի ժա մա նակ պե տա կան պայ մա նագ րե րի կնքման, տա րե կան հար կա յին վճա րում նե րի կամ կո մու նալ վճա րում
նե րի հա մար տրվող կա շառք նե րը), դա տա կան ան կա խու թյան ա ռու մով՝ 108րդ, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի է թի
կա յի չա փա նիշ նե րի հան րու թյան կող մից վստա հու թյան աս տի ճա նով՝ 83րդ (2.4), մաս նա վոր բիզ նե սին վե րա
բեր վող վե ճե րի լուծ ման ի րա վա կան կար գա վոր ման արդ յու նա վե տու թյան ցու ցա նի շով՝ 81րդ (3.4), ոս տի կա նա
կան ծա ռա յու թյուն նե րի հու սա լիու թյան ցու ցա նի շով՝ 105րդ (3.5), կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու
թյան ցու ցա նի շով՝ 115րդ (4.1), փոքր բաժ նե տե րե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ցու ցա նի շով՝ 120րդ (3.5):

Մի ջազ գա յին վար կա նի շա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րից Index Mundi հա յաս տան յան տնտե սու թյան խո ցե լի 
կե տե րից է հա մա րել մե նաշ նորհ նե րը3:

Եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի Հա յաս տա նի վե րա բեր յալ Հարևա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 
աշ խա տան քա յին հաշ վետ վու թյու նում նշվում է, որ տե ղա կան շու կա նե րի խթան ման հա մար կարևոր է նպաս տել 
մրցակ ցու թյան զար գաց մա նը: Չ նա յած կա ռա վա րու թյու նը ըն դու նել է մի շարք մի ջո ցա ռում ներ այս ուղ ղու թյամբ, 
սա կայն այս ջան քե րը պետք է ա վե լի ու ժե ղաց վեն՝ խթա նե լու հա մար ար տա հան ման դի վեր սի ֆի կա ցիան և ձևա
վո րե լու ա վե լի բաց և թա փան ցիկ առևտ րի պայ ման ներ4:

Հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման ա ռու մով նույն պես նվա զել է 30 նի շով՝ զբա ղեց
նե լով 138րդ տե ղը: Շու կա յի գե րիշխ ման աս տի ճա նով նվա զե լով 22 նի շով այն զբա ղեց րել է 133րդ տե ղը5:

Ու սում նա սի րե լով Հա յաս տա նում մի շարք ապ րան քա յին շու կա նե րի մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կը բնու թագ
րող ա ռան ձին ցու ցա նիշ նե րի դի նա մի կան՝ պետք է փաս տել, որ նկատ վում է շու կա յի մաս նա կից նե րի թվի նվա
զում, մաս նա վո րա պես՝ շա քա րա վա զի, կա րա գի, հա վի ձվի, ավ տո մե քե նա նե րի ան վա դո ղե րի, վա ռե լի քի շու կա
նե րում: Ե թե նա խորդ ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քում բո լոր ապ րան քա յին շու կա նե րում մաս նա կից նե րի թի
վը կազ մում էր 207 տնտես վա րող սուբ յեկտ, ա պա 2011ի ու սում նա սի րու թյան արդ յունք նե րով՝ կազ մել է 179 
տնտես վա րող սուբ յեկտ: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ բեր ված ապ րան քա յին շու կա նե րի թվում են նաև այս պես կոչ
ված հա մա կար գաս տեղծ կամ տնտե սու թյան բո լոր ճյու ղե րի վրա այս կամ այն չա փով ազ դող ապ րանք նե րի շու
կա նե րը (բեն զին, դիզ վա ռե լիք), ինչ պես նաև ա ռա ջին անհ րա ժեշ տու թյան սննդամ թերք, ա պա կա րե լի է փաս
տել, որ մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կը հե ռու է բա վա րար հա մար վե լուց:

Շու կա նե րի վի ճա կը

Ար դար և մր ցակ ցա յին մի ջա վայ րի բա ցա կա յու թյու նը տնտե սու թյան ա մե նա տար բեր հատ ված նե րում, ինչ պի
սին է՝ հիմ նա կան ապ րանք նե րի, այդ թվում շա քա րի, հա ցա հա տի կի, վա ռե լի քի ներ մու ծու մը, լայ նո րեն ըն դուն
վում է որ պես Հա յաս տա նի տնտե սու թյան ա մե նա հիմ նա կան մար տահ րա վեր նե րից մե կը:

Ինչ պես տես նում ենք աղ յու սա կում գե րիշ խող դիրք ու նե ցող տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րով “ծան րա բեռն
ված” շու կա նե րի թիվն ա վե լի մեծ է, քան գե րիշ խող դիրք ու նե ցող սուբ յեկտ նե րի թի վը: Սա բա ցատր վում է այն 
հան գա ման քով, որ հա ճախ մեկ տնտե սա վա րող սուբ յեկ տը գե րիշ խող դիրք է գրա վում մի քա նի ապ րան-
քա յին շու կա նե րում միա ժա մա նակ:

3  Աղբյուրը՝ Armenia Economy Profile 2012, http://www.indexmundi.com/armenia/economy_profile.html
4  Աղբյուրը՝ 16 page, JOINT STAFF WORKING PAPER, Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010 Country report: Armenia, EURO
PEAN COMMISSION, Brussels, 25/05/2011, SEC(2011) 639, էջ 78, 10
5  Աղբյուրը՝ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 37: Մրցակցության միջավայր, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ, Կառավարման 
պրակտիկայի բարելավման օրակարգը 2011/2012, էջ 43



5Մե նաշ նորհ նե րը Հա յաս տա նում

Աղյուսակ 4. Գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտների և ապրանքային շուկաների քանակը

Տարեթիվ
Գերիշխող դիրք ունեցող  

տնտեսավարող սուբյեկտներ
Ապրանքային շուկաներ գերիշխող  

դիրք ունեցող սուբյեկտներով
Գրանցվել են 2002ին 21
Գրանցվել են 2003ին 10 14
Գրանցվել են 2004ին 12 38
Գրանցվել են 2005ին 23
01.07.2006ի դրությամբ 42 65
01.01.2007ի դրությամբ 60 84
01.01.2008ի դրությամբ 71 92
01.01.2009ի դրությամբ 78

Աղյուսակ 5. Ապրանքային շուկաների հիմնական խմբերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ՇՈՒԿԱ
(տնտեսավարող սուբյեկտ6)

Համակենտրոնաց վածության 
աստիճանը

2004 2007 2011
46 (1184) 93 (1971) 19 (248)

որից, % Բարձր 67,4 61,3 89,5
 Միջին 21,7 33,3 10,5
 Ցածր 10,9 5,4 0
Շուկաների ոլորտային խմբավորումները

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ շուկաներ

100 % 15 (505) 33 (850) 13 (209)
բարձր 66,7 69,7 92,3
միջին 13,3 24,2 7,7
ցածր 20 6

ՎԱՌԵԼԻՔԻ շուկաներ

4 (50) 4 (19) 
բարձր 75 75
միջին 25 25
ցածր

ԽՄԻՉՔԻ շուկաներ

4 (89) 6 (140) 
բարձր 75 50
միջին 25 33,3
ցածր 16,6

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ շուկաներ

 7 (352) 5 (225) 
բարձր 14,3 20
միջին 57,1 80
ցածր 28,5

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ շուկաներ

7 (162) 6 (70) 4 (25)
բարձր 71,4 66,7 75
միջին 28,6 33,3 25
ցածր

ԾԽԱԽՈՏԻ շուկաներ

2 (19) 2 (19) 
բարձր 100 100
միջին
ցածր

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ /ԿԱՊԻ/ շուկաներ 

3 (3) 5 (5) 
բարձր 100 100
միջին
ցածր

ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ շուկաներ

 6 (10) 1 (3)
բարձր 100 100
միջին
ցածր

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ շուկաներ

 3 (136) 
բարձր 100
միջին
ցածր

ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ շուկաներ

 10 (260) 
բարձր
միջին 100
ցածր

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ շուկաներ

 5 (184) 
բարձր 40
միջին 60
ցածր

ԱՅԼ շուկաներ

4 (4) 8 (53) 1 (11)
բարձր 100 62,5 100
միջին 12,5
ցածր 25

6 Կան դեպքեր, երբ նույն տնտեսավարող սուբյեկտը գործում է մի քանի ապրանքային շուկայում. այս դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտները 
հաճախ կրկնվում են, երբ մրցակցային մարմինն ուսումնասիրության համար դիտարկում է հնարավորինս մանրացվածդետալացված շուկա, 
օրինակ «Անզգայացնող դեղեր»ի շուկայում գործող տնտեսավարող սուբյեկտները, որպես կանոն գործում են նաև դեղորայքային այլ 
շուկաներում, նույնը կարելի է ասել նաև կենցաղային տեխնիկա խոշորացված խումբը ներկայացնող տարբեր կենցաղային սարքավորումների 
շուկաներում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ:



6 Մե նաշ նորհ նե րը Հա յաս տա նում

Այս տեղ ներ կա յաց ված է շու կա նե րի պատ կե րը 2004, 2007 և 2011 թվա կան նե րի դրու թյամբ, ո րոնք հնա րա վո րինս 
հա մա պա տաս խա նում են Հա յաս տա նում հա կա մե նաշ նոր հա յին օ րենսդ րու թյան կա յաց ման ու զար գաց ման՝ մեր կող
մից ա ռանձ նաց ված ե րեք փու լե րին: Պետք է նշել սա կայն, որ նշված բո լոր ժա մա նա կաշր ջան նե րում շու կա նե րի հա
մա կենտ րո նաց վա ծու թյան աս տի ճա նը էա կան փո փո խու թյուն նե րի չի են թարկ վել և ու նե նա լով ցածր հա մա կենտ րո
նաց վա ծու թյամբ շու կա նե րի նվա զա գույն քա նակ՝ մնա ցել է “կա յուն բարձր” հա մա կենտ րո նաց վա ծու թյան: Այս պես, դի
տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում 158 շու կա նե րից հա մա կենտ րո նաց վա ծու թյան ցածր աս տի ճան են ու նե ցել միայն 
10ը կամ 6,3 %ը: Փո խա րե նը այդ շու կա նե րի ա վե լի քան 66 %ը ե ղել են բարձր հա մա կենտ րո նաց ված: Ինչ պես երևում է 
աղ յու սա կից բնա կան մե նաշ նորհ նե րի, տրանս պոր տի և կա պի, ծխա խո տի և ավ տո մե քե նա նե րի ու սում նա սիր ված շու
կա նե րում տի րում է բա ցար ձակ բարձր՝ 100 տո կո սա նոց հա մա կենտ րո նաց վա ծու թյան աս տի ճան: Բարձր հա մա կենտ
րո նաց վա ծու թյան ի րենց ցու ցա նիշ նե րով սրանց ան մի ջա պես հա ջոր դում են սննդամ թեր քի և վա ռե լի քի շու կա նե րը:

Բ նա կան մե նաշ նորհ ներ

Այս տեղ շու կա որ պես այդ պի սին չկա: Բ նա կան մե նաշ նորհ նե րի կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի և 
ի րաց վող ապ րանք նե րի գնե րը ըստ էու թյան ձևա վոր վում են մե նա տի րոջ և ՀՀ հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը 
կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի “բա նակ ցու թյուն նե րի” արդ յուն քում, ինչն էլ տրա մա բա նա կան և “ բա րո յա կան” 
հող է նա խա պատ րաս տում շու կա յում կամ ա վե լի ճիշտ տնտե սու թյու նում հե տա գա ի րա վի ճա կի ստեղծ ման հա
մար: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ բնա կան մե նաշ նորհ նե րը ներ կա յաց նում են որ պես կա նոն հա մա կար գաս տեղծ և 
տն տե սու թյան գրե թե բո լոր ճյու ղե րում ինք նար ժեք ձևա վո րող կա յուն գոր ծոն, ա պա կա րե լի է պատ կե րաց նել, 
թե ինչ է նստում սպա ռո ղի և երկ րի տնտե սու թյան վրա գա զա մա տա կա րար ման և գա զա ֆի կաց ման, ջրա մա տա
կա րար ման և ջ րա ֆի կաց ման, է լեկտ րա մա տա կա րար ման և է լեկտ րա ֆի կաց ման, եր կա թու ղա յին հա մա կար գե
րում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, այդ հա մա կար գե րի՝ մեղմ ա սած ա նարդ յու նա վետ գոր ծու նեու թյունն ու այդ գոր
ծու նեու թյան ա նո րակ պե տա կան վե րահս կո ղու թյու նը: 

Ընդ հան րաց նե լով բնա կան մե նաշ նորհ նե րի «հա սա րա կա կան վնա սը» կա րե լի է թվար կել դրանց հետև յալ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.
ա) կո րուստ նե րի և ա նարդ յու նա վետ կա ռա վար ման կոմ պեն սա ցում սա կագ նե րի հաշ վին,
բ) հա ճախ ոչ ի րա կան ներդ րում ներ (ի խախ տումն սե փա կա նաշ նորհ ման կամ կոն ցե սիոն պայ մա նագ րե րի),
գ) նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղում մեծ տե սա կա րար կշիռ ու նե նա լով մեծ հար ված սո ցիա լա պես ա նա

պա հով խա վի գրպա նին,
դ) սա կագ ներն էա կան ազ դե ցու թյուն ու նեն տնտե սու թյան տար բեր ճյու ղե րում ինք նար ժե քի ձևա վոր մա նը
ե) ի րենց կող մից շա հա գործ վող են թա կա ռուց ված նե րի բա րո յա կան և ֆի զի կա կան մաշ վածք (չեն թար մաց նում 

և ար դիա կա նաց նում են թա կա ռուց ված քի օբ յեկտ ներն ու սար քա վո րում նե րը՝ շա հա գոր ծե լով դրանք «խա փա
նու մից (վե րա նո րո գու մից)խա փա նում»):

Ներ մուծ ման բնա գա վա ռի մե նաշ նորհ ներ

Կա րե լի է ա սել, որ ներ մուծ ման բնա գա վա ռի մե նաշ նոր հը նշա նա կում է երկ րի տնտե սու թյան այս կամ այն 
ճյու ղի զար գաց ման ար գե լա կում, ե թե ոչ ար դեն բա ցա ռում, քա նի որ ՀՀ տնտե սու թյան շուրջ ¾ը կազ մում է 
ներ մու ծու մը: Վե րո հիշ յալ ժա մա նակշր ջան նե րում դի տարկ ված ո լոր տա յին շու կա նե րի 42,4 %ը կազ մում են ներ
մուծ ման բնա գա վա ռի մե նաշ նորհ նե րը, այ սինքն նշված 158 շու կա նե րից 67ը ներ կա յաց նում են կամ բա ցար ձակ 
մո նո պոլ ներ մու ծող ներ կամ դրան ցում գե րիշ խող դիրք են զբա ղեց նում ներ մու ծող ըն կե րու թյուն նե րը: Սնն դամ
թեր քի ո լոր տի շու կա նե րում ներ մու ծողմե նաշ նորհ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 44,3 %, իսկ կեն
ցա ղա յին ապ րանք նե րի ո լոր տի շու կա նե րում՝ 83,3 %:

Մո նո պոլ գնե րից բա ցի ներ մուծ ման բնա գա վա ռի մե նաշ նորհ նե րը տնտե սու թյան վրա այլ բա ցա սա կան ազ
դե ցու թյուն ներ էլ են ու նե նում: Ինչ պես վկա յում են «Հա յաս տա նի տնտե սու թյու նում փաս տաթղ թաշր ջա նա ռու
թյան խնդիր նե րի հե տա զո տու թյան» հարց ման արդ յունք նե րը, չփաս տաթղ թա վոր ված ձեռք բե րում նե րի հիմ նա
կան աղբ յու րը ՀՀ տնտե սու թյու նում առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րերն են, երկ րորդ տե ղում գտնվում են ան մի
ջա կա նո րեն ներ մու ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք մա տա կա րար ման կամ դիստ րիբ յու ցիոն ցան ցե րի մի ջո
ցով ի րա կա նաց նում են կենտ րո նաց ված և շր ջիկ վա ճառք ներ ու մա տա կա րա րում ներ: Նշ ված եր կու աղբ յուր նե րի 
կող մից ստաց վող ստվե րա յին շրջա նա ռու թյու նը ՀՀ տնտե սու թյու նում կազ մում է 82 % ընդ հա նուր չփաս տաթղ
թա վոր ված գոր ծարք նե րի ծա վա լում:7 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի մոտ ապ րանք նե րի 

7 www.taxservice.am, «Հայաստանի տնտեսությունում փաստաթղթաշրջանառության խնդիրների հետազոտության», էջ 25
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և ծա ռա յու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը վե րա բե րող տնտե սա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի զգա լի մա սը կա տար վում է 
ա ռանց փաս տաթղ թա վոր ման, ո րի պատ ճառ նե րը հա կիրճ հետև յալ ներն են.
 ստվե րում աշ խա տե լու հար կադր վա ծու թյուն.
 ան հա վա սար մրցակ ցու թյուն, ին չը ար տա հայտ վում է հետև յա լում՝ տնտե սու թյու նում առ կա են գեր բեռն ված 

մրցակ ցու թյամբ ո լորտ ներ, որ տեղ ա ռա ջար կի գնի 1 % տա տա նումն ան գամ բա վա րար է, որ պես զի կարճ ժա
մա նա կա հատ վա ծում տնտե սա վա րո ղը դուրս մղվի շու կա յից, արդ յուն քում այն տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րը, 
ո րոնք կա րո ղա նում են ո րո շա կիո րեն խու սա փել հար կե րը ամ բող ջու թյամբ վճա րե լուց, ի վեր ջո շու կա յից դուրս են 
մղում տվյալ ճյու ղում գոր ծող բա րե խիղճ տնտե սա վա րող նե րին, ո րոնք հիմ նա կա նում ՓՄՁ սուբ յեկտ ներն են:8

Ընդ հան րաց նե լով ներ մուծ ման բնա գա վա ռի մե նաշ նորհ նե րի «հա սա րա կա կան վնա սը» կա րե լի է թվար կել 
դրա հետև յալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.
ա) քիչ աշ խա տա տե ղեր9,
բ) զրո յին ձգտող ներդ րում ներ,
գ) տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցի և վե րա զին ման (անհ րա ժեշ տու թյան) բա ցա կա յու թյուն,
դ) ան չափ փոքր ա վե լաց ված ար ժե քի ստեղ ծում,
ե) ձեռք բեր ման և ի րաց ման շղթա յի փաս տաթղ թա վոր ման թե րա ցում ներ, ո րոնք ա ղա վա ղում են շու կա յի պատ

կե րը, ի րենց հեր թին նպաս տում ստվե րի ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը,
զ) տա րադ րա մի կուր սի տա տա նում նե րի օգ տա գոր ծում (եր բեմն այդ տա տա նում նե րի ար հես տա ծին խթա նում) 

հա վել յալ շա հույթ կոր զե լու նպա տա կով10,
է) նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղում մեծ տե սա կա րար կշիռ ու նե նա լով մեծ հար ված սո ցիա լա պես ա նա

պա հով խա վի գրպա նին,
ը) ներ մու ծող գոր ծա րա րի կեր պար, որ պես կա նոն ծա նոթ չէ հայ հա սա րա կու թյա նը, ներ մու ծող նե րը ա մե նա պա

սիվն են բա րե գոր ծու թյան և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան նա խա ձեռ նու թյուն նե րում:
ՇԱՔԱՐԱՎԱԶԻ շու կա: Շա քա րա վա զի (շա քա րի) շու կան ի րա վամբ կա րե լի է հա մա րել Հա յաս տա նում ա մե

նա հայտ նի մո նո պո լիան:
Ան գամ վա ռե լի քի շու կան այս շու կա յի հա մե մատ պա կաս հա մա կենտ րո նաց ված է: Ս տորև ներ կա յաց ված են 

շու կա յի հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րը 20012011 թվա կան նե րին: Ե թե 20012003ին շա քա րի շու կա յի մո նո պո լիս տին է 
պատ կա նել շու կա յի 7995 %ը, իսկ շու կա յում գոր ծել են եր կու տասն յա կի հաս նող սուբ յեկտ ներ, ա պա սկսած 
2004ից մո նո պո լիան մշտա պես տնօ րի նել է շու կա յի ա վե լի քան 90 %ը, իսկ 2011– ի տվյալ նե րով՝ 99,9 %ը:

Ընդ հան րաց նե լով «շա քա րա վա զի» մե նաշ նոր հի «հա սա րա կա կան վնա սը» կա րե լի է թվար կել դրա հետև յալ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.
ա) բնո րոշ են ներ մուծ ման բնա գա վա ռի մե նաշ նորհ նե րի վե րա բեր յալ վե րոնշ ված գրե թե բո լոր 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,
բ) առ կա են ո րա կի խնդիր ներ (չա րա շա հում ներ)11:

ԲԵՆԶԻՆԻ և ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ շու կա: Վա ռե լի քի շու կան շատ երկր նե րում ա վան դա բար դաս
վում է մո նո պոլ շու կա նե րի շար քին:

Ընդ հան րաց նե լով «բեն զի նի և դիզ վա ռե լի քի» մե նաշ նորհ շու կա յի «հա սա րա կա կան վնա սը» կա րե լի է թվար
կել դրա հետև յալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

ա) թան կաց նում է ա ռանց այդ էլ ՀՀում թանկ տրանս պոր տա յին են թա կա ռուց ված քի շա հա գործ ման ծախ սը,
բ) մշտա կան մաս նա բա ժին ու նե նա լով պե տա կան գնում նե րում, ուղ ղա կիո րեն անդ րա դառ նում է պետբ յու ջեի 

ծախ սե րին՝ հար կա տու նե րի գրպա նին,
գ) վա ռե լի քի ներ մու ծող չհան դի սա ցող ման րա ծախ լից քա վոր ման կա յան նե րը հետևո ղա կա նո րեն դուրս են 

մղվում շու կա յից, ի րենց տե ղը զի ջե լով ներ մու ծողի րաց նող նե րին,
դ) ման րա ծախ ցան ցը հիմ նա կա նում գործ ու նի կաս կա ծե լի ո րա կով վա ռե լի քի հետ, հա ճախ ստիպ ված լի նե

լով նաև թեր լից քա վո րել:12

8  Նույն տեղը, էջ 86
9  Карен Варданян, «ЗАРУБЕЖЬЕ  АРМЕНИЯ: 82:18», Голос Армении, вторник, 2 ноябрь, 2010, N 117
10  Հիմնական սննդամթերքի գների փոփոխության դինամիկայի վերլուծությունը Հայաստանում, Երևան՝ 2010թ. մարտ – հունիս  «Սպառողների 
իրավունքների պաշտպանություն» ՀԿ, OXFAM 
11  Համաձայն լրատվամիջոցների և սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտի մասնագետների՝ որոշակի սեզոնայնությամբ հանդիպում 
են վաճառվող շաքարավազի՝ թույլատրելիից բարձր աստիճանի խոնավության դեպքեր, որը էական ազդեցություն է ունենում վաճառվող 
ապրանքի քաշի վրա http://hetq.am/arm/news/6370/shaqaravazishukayumiroqkhndirka.html, http://haynews.am/hy/1350730490
12  515 տոկոս թերլիցքավորման երևույթը առանձին մասնավոր զրույցներում բենզակայանի աշխատակիցները բնորոշում են որպես 
«համատարած օրինաչափություն»:



8 Մե նաշ նորհ նե րը Հա յաս տա նում

Ամ փո փում. Մե նաշ նորհ նե րի կար գա վոր ման նոր մո դե լը

20092010թթ. Մր ցու նա կու թյան հա մաշ խար հա յին զե կույ ցում Հա յաս տա նի մրցու նա կու թյան ներ կա ա մե նաէա
կան տա սը թե րու թյուն նե րի շար քը գլխա վո րել է հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան ա նարդ յու նա վե
տու թյու նը, ո րի հետևան քով շու կա յում առ կա են գե րիշ խող խմբեր, իսկ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան մա կար դա կը 
ցածր է: Մր ցակ ցա յին մի ջա վայ րը բնու թագ րող ե րեք ցու ցա նիշ ներն էլ 139 երկր նե րի շար քում գտնվում են ա մե նա
ներքևի հո րի զո նա կան նե րում, իսկ մրցակ ցա յին քաղ քա կա նու թյան արդ յու նա վե տու թյան տե սանկ յու նից մեր եր կի
րը նա խա վեր ջին տե ղում է: Սա վկա յում է այն մա սին, որ չնա յած բո լոր մա կար դակ նե րում հայ տա րար վում է ա զատ 
մրցակ ցու թյան կարևո րու թյան մա սին՝ երկ րի կա յուն զար գաց ման տես նակ յու նից, այ նո ւա մե նայ նիվ, ի րա կա նում 
հա յաս տան յան շու կա նե րում ի րա վի ճակն էա կան փո փո խու թյան չի են թարկ վում:13 2009ի տա րե վեր ջին այ ցե լե լով 
Երևան՝ Հա մաշ խար հա յին բան կի գոր ծա դիր տնօ րեն Ն գո զի Օ կոն ջոԻ վիեա լան, զգու շաց րել է, որ Հա յաս տա նը 
զար գաց ման ա վե լի բարձր մա կար դա կի չի կա րող հաս նել մինչև փո փո խու թյուն ներ չկա տա րի ազ գա յին 
տնտե սու թյան «օ լի գո պո լիս տա կան» կա ռուց ված քում14. հա վե լե լով նշել՝ Հա յաս տա նը ա վե լի ցածր, մի ջին ե կա
մուտ ու նե ցող պե տու թյուն է: Ե թե այն ցան կա նում է դառ նալ բարձր ե կա մուտ կամ մի ջի նից ա վե լի բարձր ե կա մուտ 
ու նե ցող եր կիր, այն ո չինչ չի կա րող ա նել նման կա ռուց վածք ու նե ցող տնտե սու թյան պայ ման նե րում:

2011 թվա կա նին նշա նա կա լից փո փո խու թյուն ներ են կա տար վել տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյու
նը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյու նում: Փո փո խու թյուն նե րով՝ Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա
կան հանձ նա ժո ղո վը ան բա րե խիղճ տնտե սա վա րող նե րի նկատ մամբ ա վե լի մեծ տու գանք ներ կա րող է նշա նա կել, 
քան նախ կի նում: Բայցևայն պես հանձ նա ժո ղովն իր գոր ծո ղու թյուն նե րում ան կաշ կանդ չէ: Օ րի նակ, երբ սպա ռո ղա
կան մի շարք ապ րանք նե րի գնե րի բարձ րա ցում հայ տա րար վում էր ա նար դար մրցակ ցու թյան դրսևո րում, հանձ
նա ժո ղո վը չէր հրա պա րա կում իր ու սում նա սի րու թյու նը շու կա յա կան դիր քը չա րա շա հած տնտե սա վա րող նե րի մա
սին: Ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հետ կապ ված վե ճե րի մեծ մա սը լուծ վում է ա վե լի բարձր մա կար դակ նե րում:15

Հա յաս տա նի տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան վե րա բեր յալ ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նի գնա հա տա կան նե րով թեև հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան արդ յու նա վե տու թյան գոր ծակ ցով 
2011 թվա կա նին Հա յաս տանն ար ձա նագ րել է ո րո շա կի ա ռա ջըն թաց, սա կայն ներ քին մրցակ ցու թյան և հա կա
մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան արդ յու նա վե տու թյան մա կար դա կով Հա յաս տա նը շա րու նա կում է գրա
վել ցածր դիր քեր16: Միայն 2011թ. Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ու սում նա սիր ված 13 ապ րան քա յին շու կա նե րից 12ը 
գնա հատ վել են որ պես բարձր կենտ րո նաց ված: Ար ձա նագր վել են նաև նոր տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի շու
կա մուտք գոր ծե լու խո չըն դոտ ման դեպ քեր այդ շու կա նե րում գե րիշ խող դիրք ու նե ցող սուբ յեկտ նե րի կող մից: 
Չ նա յած, որ 2011թ. Հանձ նա ժո ղո վի կող մից տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րին պա տաս խա նատ վու թյան են թար
կե լու ո րո շում նե րը նա խորդ տար վա հա մե մատ ա ճել են մոտ կրկնա կի և արդ յուն քում ՀՀ պե տա կան բյու ջե 
մուծ ված գու մար նե րը՝ մոտ 6 ան գամ, այ նո ւա մե նայ նիվ, Հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա մա պա տաս խան դեպ քե րում 
ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րը չեն ար տա ցո լել տար բեր ապ րան քա յին շու կա նե րում գո յու թյուն ու նե ցող մրցակ ցա յին 
օ րենսդ րու թյան խախտ ման դեպ քե րի ի րա կան պատ կե րը և բա վա րար չա փով չեն ազ դել երկ րում տնտե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան վի ճա կի վրա:

Մր ցակ ցու թյան խնդի րը Հա յաս տա նում այն քան է ար ծարծ վել, որ հոգ նեց րել է բո լո րին: Պատ ճառն այն է, որ 
մեր երկ րում ներ կա յումս մրցակ ցու թյու նը բո լոր հար թու թյուն նե րում է վե րա ցած կամ գտնվում է վե րաց ման սպառ
նա լի քի տակ՝ տնտե սա կան, քա ղա քա կան, այդ թվում՝ միջ կու սակ ցա կան և ներ կու սակ ցա կան, մշա կու թա յին, կադ
րա յին և այլն: Ապ րանք նե րի ներ մուծ ման մեջ մրցակ ցու թյու նը պար զա պես ար մա տա խիլ է ար ված: Շատ թե քիչ 
զգա լի սպառ ման ծա վալ ու նե ցող ապ րան քա տե սակ նե րի ներ մու ծում նե րով զբաղ վե լու ի րա վունք գործ նա կա նում 
ստա նում է միայն պե տա կան մե քե նա յի հետ սեր տա ճած խում բը, և ներ մու ծու մը պար զա պես մե նաշ նորհ նե րի է վե
րած վել: Այս տեղ հա մա տա րած կեր պով գոր ծում է գնա գո յաց ման և սե փա կան բիզ նե սը սպա ռող նե րի վզին փա թա
թե լու մե խա նիզ մը: Շար քա յին քա ղա քա ցին իր երկ րում ներ մուծ ման ի րա վուն քից գործ նա կա նում զրկված է: Դ րա
նով խո շոր կա պի տա լը /ա ռան ձին բա ցա ռու թյուն նե րով հան դերձ/ իր գոր ծե լա կերպն է դարձ րել մե նաշ նոր հա յին 
բիզ նես նե րի կա ռա վար ման ան կա րո ղու թյան հետևան քով ա ռա ջա ցող լրա ցու ցիչ ծախ սե րը ապ րանք նե րի ու ծա
ռա յու թյուն նե րի վրա դրվող ար հես տա կա նո րեն բարձր գնե րով փոխ հա տու ցե լը: Օգտ վե լով ի րե նից կախ ված պե
տա կան մե քե նա յի՝ մի դեպ քում ա մե նա թո ղու թյու նից, մեկ այլ դեպ քում՝ ան կա րո ղու թյու նից, իր ի ռա ցիո նալ ծախ
սե րով աչ քի ընկ նող և լիո վին անմր ցու նակ բիզ նե սը այդ ա մե նը փոխ հա տու ցում է անտ րա մա բա նա կան գնե րի 

13  «ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2010. ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻ» էջ 63, «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան
14  Աղբյուրը՝ Armenia Warned To End ‘Oligopoly’, http://www.armenialiberty.org/content/article/1855547.html
15  «ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2011. ԱՌԱՆՑ ՊԱՏՐԱՆՔՆԵՐԻ» էջ 62, «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան
16  ԿԱՐԵՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ. «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԴԵՌԵՎՍ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԷ», Մարտ 29, 2012, http://
www.armtown.com/news/am/pan/20120329/100871/:
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մի ջո ցով: Այ սինքն՝ միայն ու միայն ապ րանք նե րից ու ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող բնակ չու թյան լայն զանգ ված նե
րի դա ժան շա հա գործ ման ճա նա պար հով է նա վե րած վում բարձր շա հու թա բե րի: Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ ան
ցած քսան տա րի նե րին, ընդ հա նուր առ մամբ, Հա յաս տա նի խո շոր բիզ նե սի հիմ նա կան ռազ մա վա րու թյու նը հան դի
սա ցել է ոչ թե կա ռա վար ման հմտու թյուն նե րի, տեխ նո լո գիա նե րի և ար տադ րա տե սակ նե րի նո րա մու ծու թյուն նե րի 
ա պա հո վու մը, այլ գնե րի ա ռա ջան ցիկ բարձ րա ցումն ու նո րա նոր պե տա կան ակ տիվ նե րի է ժան ձեռք բե րու մը, մանր 
բիզ նե սի հան դեպ պարտ քե րի կու տա կու մը: 20022008 թթ. տվայլ նե րով Հա յաս տա նի ներ մու ծում նե րի ընդ հա նուր 
ծա վա լի մեջ բարձր տեխ նո լո գիա նե րով պատ րաստ ված ապ րանք նե րի ներ մուծ ման բա ժի նը կազ մել է 58 %: Ե թե 
չհաշ վենք հա մա կար գիչ նե րի և հե ռա հա ղոր դակց ման պա րա գա նե րի ա վան դա կան ապ րան քա տե սակ նե րը, ա պա 
բարձր տեխ նո լո գիա կան սար քա վո րում նե րի տե սա կա րար կշի ռը կմնա մոտ 0,15 %: 17

Հա յաս տա նի տնտե սու թյան կա ռուց ված քը, երկ րում առ կա սո ցիա լա կան բևե ռա ցու մը, ար տա քին պարտ քի 
տե սա կա րար կշի ռը18, ար տա հան ման և ներ մուծ ման ծայ րաս տի ճան բա ցա սա կան հա րա բե րակ ցու թյու նը, ստվե
րի ծա վա լը19 և վեր ջա պես ար տա գաղ թի մի տում նե րը20 էլ ա վե լի կարևո րում են գոր ծա րար մի ջա վայ րում և տն
տե սա կան մրցակ ցու թյան ո լոր տում կտրուկ փո փո խու թյուն նե րի անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Նա խորդ բա ժին նե րում ներ կա յաց ված ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան մո դելն ըստ էու
թյան ի րե նից ներ կա յաց նում է գեր մա նա կան մո դե լի ո րո շա կի սին թեզ: Սա կայն գոր ծե լով հա յաս տան յան ի րա
կա նու թյան մեջ և հիմ նա կա նում կրե լով տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան և օ րեն քի գե րա կա յու թյան բա ցա
կա յու թյան դրոշ մը, մեծ ստվե րի առ կա յու թյան և ա նարդ յու նա վետ պե տա կան կա ռա վար ման պայ ման նե րում, 
կար ծում ենք, որ այն հա սել է իր հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն արդ յու նա վետ մա կար դա կին: Ա ռա վել շո շա փե լի, 
տնտե սու թյան կա ռուց ված քի և գոր ծա րար մի ջա վայ րի զգա լի փո փո խու թյուն ա պա հո վե լու հա մար Հա յաս տա
նում հա սու նա ցել է տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան վե րաի մաս տա վոր ման և ա ռար կա յաց ման հո ղի վրա նոր՝ 
ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ նա խագծ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Մի ջազ գա յին փոր
ձը ցույց է տա լիս, որ ի րա վի ճա կի ետևից գնա լու, ար ձա գան քե լու, այ նու հետև պատ ժե լու քա ղա քա կա նու թյու նը 
ա պա ցու ցել է իր ա նարդ յու նա վե տու թյու նը: Հա յաս տա նի օ րի նա կով նույն պես կա րե լի է փաս տել, որ տնտե սա
վա րող նե րը հա ճախ գոր ծում են ա վե լի խո րա մանկ և օ պե րա տիվ, քան հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին
նե րը: Հետևա բար այս տեղ, ինչ պես նաև բազ մա թիվ այլ ո լորտ նե րում, ա ռաջ նա յին և նա խընտ րե լի պետք է լի նի 
ոչ թե «հայտ նա բե րել և պատ ժել», այլ «կան խար գե լել» սկզբուն քը:

Հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման մո տե ցում նե րի նո րաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, հիմ նա վոր վում է, 
մաս նա վո րա պես, հետև յալ հիմ նա կան խնդիր նե րով և հետևանք նե րով.

Ա ռա ջին. Հա յաս տա նը չու նի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մա պար փակ և ուղ ղորդ ված փաս տա թուղթ: 
Սա թերևս ա մե նա հիմ նա կան բացն է ու խնդրի ե լա կե տը: Հա մա ձայն Օ րեն քի՝ Հանձ նա ժո ղո վը մաս նակ ցում է 
տնտե սա կան մրցակ ցու թյան  զար գա ցու մը և այդ բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը կար գա վո րող 
ի րա վա կան ակ տե րի մշակ մա նը և դ րանց սահ ման ված կար գով ներ կա յաց մա նը: Բա ցի այդ, «Ի րա վա կան ակ տե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27.1 հոդ վա ծի հի ման վրա կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ Է կո նո միա յի նա խա րա րու թյու նը հան
դի սա նում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի՝ մրցակ ցու թյան բնա գա վա ռում կար գա վոր ման ազ դե ցու
թյու նը գնա հա տող մար մին21: Այս ա մե նով հան դերձ, մեր եր կիրն այ սօր չու նի գա ղա փա րա պես ըն կալ ված և “ միս 
ու ար յուն” ստա ցած տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն, ո րի ի րա կա նաց մա նը կլծվեին հա մա պա տաս խան մար մին
նե րը: Փո խա րե նը՝ որ քան ու զես ա զա տա կանլո զուն գա յինԱՀԿա կան “տնտե սա կան” թե զեր ա ռաջ քա շող ի րենց 
հայ րե նա սեր և միա ժա մա նակ տնտե սա գետ հա մա րող պաշ տոն յա ներ, ո րոնք սա կայն ա ռա ջա դեմ ու զար գա ցող 
պե տու թյուն նե րի կող մից վա ղուց մերժ ված /կամ երբևէ չըն դուն ված/ նեո լի բե րա լա կան շին ծու հա յացք նե րի տակ 
փոր ձում են քո ղար կել ի րենց անձ նա կան տնտե սա կան շա հը կամ որևէ խմբի տնտե սա կան շա հը ա ռաջ տա նե լու 
պատ վե րի կա տա րո ղը լի նե լու հան գա ման քը: Իսկ ուր է մեր պե տա կա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, պե տու
թյան ինք նիշ խա նու թյան տնտե սա կան դրսևո րումն ու վեր ջի նիս ա ռա վե լու թյուն նե րը այդ պե տու թյան քա ղա քա ցի

17  Մերուժան Վ. Միքայելյան «Հայաստանն արդիականացման մարտահրավերի առջև. պետական մեքենայի և տնտեսության բարեփոխման 
հիմնախնդիրները», ՎԷՄ, 2011 հուլիսսեպտեմբեր, թիվ 3, էջ 156
18  Մեր գնահատականներով այն ընդհուպ մոտեցել է ՀՆԱի 50 տոկոսին:
19  Անգամ ՄԱԿի Առևտրի և զարգացման կոնֆերանսի՝ Հայաստանի մրցակցության քաղաքականությանը նվիրված փաստաթղթում ստվերի 
գնահտական է նշվում 4050 %ը (VOLUNTARY PEER REVIEW OF COMPETITION POLICY: ARMENIA, UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE 
AND DEVELOPMENT, 01/09/10, p. 48): 
20  20082011 թվականներին Հայաստանից արտագաղթել է շուրջ 138 հազար մարդ, որից համապատասխանաբար՝ 2008ին՝ 23,1, 2009ին՝ 
25,0, 2010ին՝ 46,7 և 2011ին՝ 43,8 հազար մարդ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, http://
smsmta.am/?menu_id=18: 
21  Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ իրավական ակտերի կարգավորման ազդեցության գնահատում նախատեսող օրենքի 
պահանջն ուժի մեջ է մտել 2009 թվականի հուլիսի 1ից, իսկ կառավարությունը օրենքի համապատասխան դրույթն իրացնող՝ իր 2009 թվականին 
ընդունված որոշումով սահմանել է, որ այն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1ից:
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նե րի հա մար: Այս ֆո նի վրա առ կա է վտանգ, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում մրցակ ցու թյան կար գա վոր ման մար մի նը 
կվե րած վի քա ղա քա կան գոր ծի քի կամ առն վազն հեր թա կան ստու գող մարմ նի իր գե րա տես չա կան նեղ շա հե րով 
և հա վակ նու թյուն նե րով, այդ պես էլ էա կան ո չինչ չտա լով հա սա րա կու թյանն ու գոր ծա րար մի ջա վայ րին:

Երկ րորդ. Հա յաս տա նում տնտե սու թյան կենտ րո նաց ման գոր ծըն թաց նե րը երբևէ չեն կա նո նա կարգ վել տնտե
սա կան քա ղա քա կա նու թյան՝ հատ կա պես հա կա մե նաշ նոր հա յին գոր ծիք նե րով, ին չի հետևան քով ձևա վոր վել է 
կլա նա յին հա մա կարգ: Սա էլ իր հեր թին նպաս տել և ն պաս տում է սո ցիա լա կան բևե ռաց մա նը: ՀՀում հարս
տու թյան կենտ րո նաց վա ծու թյան աս տի ճա նը 28,8 ան գամ մեծ է, քան ԱՄՆում, 14 ան գամ՝ քան Ռու սաս տա նում, 
և շուրջ 2 ան գամ՝ քան Ուկ րաի նա յում:22 Այ սօր ակն հայտ է, որ շու կա նե րի կենտ րո նաց վա ծու թյան, մրցակ ցա յին 
ի րա վի ճա կի և դ րանց արդ յուն քում հա սա րա կա կան վնա սի ա ռու մով Հա յաս տա նում վի ճակն ա վե լի բար վոք չէ, 
քան հա կա մե նաշ նոր հա յին օ րենսդ րու թյան կա յաց ման սկզբին՝ 2000 թվա կա նին:

Եր րորդ. Հա յաս տա նում ձևա վոր ված և գոր ծող մե նաշ նորհ նե րը երբևէ նպա տա կա յին կեր պով չեն զբաղ վել 
գի տա տեխ նի կա կան և նո րա րա րա կան մշա կում նե րով, բարձր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մամբ: Ա վե լին, դրանց 
առ կա յու թյունն ու հա կամր ցակ ցա յին գոր ծու նեու թյունն ըստ ա մե նայ նի ար գե լա կել են երկ րի գի տա տեխ նի կա կան 
և նո րա րա րա կան նե րու ժի ի րա ցումն ու աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճը:23

Չոր րորդ. Հա յաս տա նի տնտե սու թյու նում առ կա ստվե րը միայն մեր երկ րին բնո րոշ երևույթ չէ: Սա կայն Հա
յաս տա նում ի րա կա նաց ված տնտե սա կան, դրա մա վար կա յին, հար կա յին և հա կամր ցակ ցա յին քա ղա քա կա նու
թյուն նե րը, կա րե լի է ա սել, որ ուղ ղա կի թե ա նուղ ղա կի միշտ էլ նպաս տել են թե́  ստվե րի գո յու թյա նը և թե́  մե
նաշ նորհ նե րի ծաղկ մա նը: Ջար դե լով տե ղա կան ար տադ րու թյու նը, բա ցար ձակ ա նու շադ րու թյան մատ նե լով ար
տա հան ման կարևո րու թյունն ու փոքր բիզ նե սի մտա վորսո ցիա լա կան նե րու ժը, նշված քա ղա քա կա նու թյուն նե րը 
տա րի ներ շա րու նակ խո րաց րել են տնտե սու թյու նում առ կա բա ցա սա կան երևույթ նե րը, ըստ էու թյան, ար մա տա
վո րե լով այ սօր վա տնտե սա կան կա ռուց վածքն ու տնտե սու թյան կազ մը: Նշ վա ծը հան գեց րել է նրան, որ այ սօր ոչ 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի հա մար պա տաս խա նա տու մար մին նե րը լիար ժեք պատ կե րա ցում ու նեն ստվե րի ծա վալ
նե րի մա սին, ոչ էլ հա կա մե նաշ նոր հա յին մար մինն է պատ կե րաց նում իր կող մից ու սու ման սիր վող շու կա նե րի ի րա
կան ծա վալ նե րը: Սա կայն կար ծես այս վի ճա կը դեռ բա վա րա րում է պե տա կան մար մին նե րին, քա նի որ լու ծում է 
պե տա կան ա պա րա տի հիմ նա կան՝ ֆիս կալ, հա կա սու թյան մեջ չմտնե լով «քա ղա քա կա նու թյուն ներն» ի րա կա նաց
նող նե րի այլ խնդիր նե րի հետ24: Ստ վե րը ա ղա վա ղում է տնտե սու թյան և ա ռան ձին շու կա նե րի ի րա կան պատ կե
րը, ոչ ճիշտ ո րո շում նե րի կա յաց ման մշտա կան վտանգ է ստեղ ծում, պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան և հար կա
յին հաշ վետ վու թյուն նե րի հի ման վրա տրվում են ո րա կում ներ ու հա ճախ ստաց վում է, որ ստվե րում գոր ծո ղը շա
հում է՝ ու նե նա լով ակն հայտ մրցակ ցա յին ա ռա վե լու թյուն, միա ժա մա նակ դուրս մնա լով ՏՄՊՊՀի տե սա դաշ տից:

Հին գե րորդ. Հա յաս տա նում երբևէ գո յու թյուն ու նե ցած բո լոր մե նաշ նորհ նե րը որ պես կա նոն կեն սու նակ են նաև 
այ սօր (նաև պաշ տոն յա գոր ծա րար նե րի ինս տի տու տը, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու նեն մրցակ ցա յին ա ռա վե լու թյուն
ներ ոչ պաշ տոն յա գոր ծա րար նե րի նկատ մամբ և ի րենց հեր թին նույն պես ի վի ճա կի են կա յաց նել հա կամր ցակ ցա յին 
ո րո շում ներ). դրանց զու գա հեռ ա ռա ջա նում են նոր մե նաշ նոր հա յին շու կա ներ վար չա կան ռե սուր սի հաշ վին (Ճա նա
պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի պահ պան մանն ուղղ ված՝ Երևա նում հա մա տա րած տե ղադր ված տե սախ ցիկ
նե րի գոր ծու նեու թյու նը, «Ջեր մուկ» ապ րան քա յին նշա նի յու րօ րի նակ «սե փա կա նաշ նոր հու մը», տա րադ րա մի փո
խա նակ ման ման րա ծախ շու կա յի կենտ րո նա ցու մը) կամ տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի «կլա նում նե րի» արդ յուն քում 
(վճա րա հաշ վար կա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա կար գում գոր ծող «Թել սել»ի կող մից «Մե գա պան տե ռա»ի 
ձեռք բե րու մը, ո րի արդ յուն քում ո րո շա կիո րեն բարձ րա ցան հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րի սա կագ նե րը):

Հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման ա ռա ջարկ վող մո դե լը՝ «1+3 կոն ցեպ ցիա»

Հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման նոր մո դե լը, ո րը պայ մա նա կա նո րեն կո չել ենք «1+3 կոն ցեպ ցիա», այն է՝ 
մեկ ամ բող ջա կան մրցակ ցա յին դաշտ և ե րեք տե սա կի մե նաշ նորհ (պե տա կան, բնա կան, ար տա կարգ), կա ռուց վում է 
հետև յալ սկզբունք նե րի հի ման վրա՝

Հա կա մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցում հստակ ձևա կերպ ված տնտե սա կան քա ղա-
քա կա նու թյան հա մա տեքս տում: Ա ռանց նա խա պես շա րադր ված և բարձր մա կար դա կում ըն դուն ված տնտե սա

22  Աշոտ Մարկոսյան, «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության դիվերսիֆիկացման հիմնախնդիրները», «Սոցիալական մոտեցումներ 
Հայաստանի մարտահրավերներին. գլոբալ հեռանկարներ. տեղեկան իրողություններ (խորհրդաժողովի նյութեր)», Երևան 2010, էջ 156:
23  Տես, մասնավորապես Ատոմ Մարգարյան, «Ազգային նորամուծային համակարգը. Զարգացման մարտահրավերների համատեքստում», ՎԷՄ, 
2009 հուլիսսեպտեմբեր, թիվ 2, էջ 99
24  Նկատված պրակտիկա է, որ հաճախ պլանավորված բյուջետային եկամուտները հավաքելիս վարչարարության գործիքի ձեռնարկած 
ջանքերից հետո համապատասխան ժամանակաշրջանի համար ամրագրած /անհրաժեշտ/ ցուցանիշի չբավականացնող մասը մուծվում /
լրացվում/ է որևէ օլիգարխի «դրամարկղից»: 
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կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տա կադ րում նե րի և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել արդ
յու նա վետ հա կամր ցակ ցա յին քա ղա քա կա նու թյուն:

Մե նաշ նորհ նե րի նկատ մամբ վար վող քա ղա քա կա նու թյան տար բե րա կում: Ի րա կա նաց վե լիք հա կա մե
նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նու թյու նը տե սա կա նո րեն և գործ նա կա նում հնա րա վո րու թյուն ու նի արդ յու նա վետ 
լի նե լու, ե թե օ րեն քի մա կար դա կով ամ րագր վի հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման ա ռար կա հան դի սա ցող 
տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի հետև յալ (կամ հա ման ման տրա մա բա նու թյամբ) դա սա կար գու մը.25

 ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան ո լոր տում գոր ծող սուբ յեկտ ներ
 օ րի նա կան մե նաշ նորհ հան դի սա ցող սուբ յեկտ ներ, այդ թվում՝
1. պե տա կան մե նաշ նորհ ներ՝ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րի դեպ քում ա ռան ձին տե սա կի 

գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման բա ցա ռիկ ի րա վունք ու նի միայն պե տու թյու նը՝ ի դեմս պե տա կան մար մին նե
րի կամ վեր ջին նե րիս կող մից ստեղծ ված տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի.

2. բնա կան մե նաշ նորհ ներ՝ պե տու թյան կող մից թույ լատր ված հա սա րա կա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնց 
դեպ քում ապ րան քա յին շու կա յում պա հան ջար կի բա վա րա րումն ա ռա վել արդ յու նա վետ է մրցակ ցու թյան բա
ցա կա յու թյամբ՝ պայ մա նա վոր ված ար տադ րու թյան տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով. բնա կան 
մե նաշ նորհ նե րի դեպ քում հա մա պա տաս խան ապ րանք նե րը կամ ծա ռա յու թյուն նե րը սպառ ման ժա մա նակ չեն 
կա րող փո խա րին վել այլ ապ րանք նե րով կամ ծա ռա յու թյուն նե րով և ապ րան քա յին շու կա յում պա հան ջարկն 
ա վե լի քիչ է պայ մա նա վոր ված գնով, քան այլ՝ ոչ բնա կան մե նաշ նորհ ներ հան դի սա ցող շու կա նե րում.

3. ար տա կարգ մե նաշ նորհ ներ՝ ապ րան քա յին /սպա սարկ ման/ շու կա յում հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա մա կարգ, ո րը թույ լատր ված է պե տու թյան կող մից՝ ո րո շա կի ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար,  ո րի ըն թաց քում 
մրցակ ցու թյու նը բա ցա կա յում (սահ մա նա փակ) է:
Քա ղա քա կա նու թյան և վար չա րա րու թյան շե շա տադ րում նե րի տե ղա փո խում պատ ժիչ գոր ծա ռույ թից դե-

պի կան խար գե լի չը: Հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման մո դե լը և օ րենսդ րու թյու նը ա ռա ջին հեր թին պետք է հնա
րա վո րինս բա ցա ռեն հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Միա ժա մա նակ, պա
տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու տի արդ յու նա վե տու թյան վե րա բեր յալ առ կա տե սու թյու նը և պ րակ տի կան մեզ հու շում 
են, որ հա կամր ցակ ցա յին օ րենսդ րու թյու նը և պե տու թյան սահ մա նած խա ղի կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար լոկ տույ ժե
րի և տու գանք նե րի հա մա կարգ սահ մա նե լը բա վա րար չէ: Տն տե սա վա րող նե րը պետք է տես նեն, որ բո լոր խախ տում
նե րը բա ցա հայտ վում են, պատ ժա մի ջոց նե րը կի րառ վում, նրանք պետք է վստահ լի նեն, որ հա կամր ցակ ցա յին օ րենսդ
րու թյու նը խախ տե լու պա րա գա յում դրա բա ցա հայտ ման հա վա նա կա նու թյու նը մեծ է և որ տու գանք նե րը ան հա մե մատ 
կգե րա զան ցեն այն օ գուտ նե րը, որ ակն կալ վում էր ստա նալ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից: Միա ժա մա նակ պետք է 
հնա րա վո րինս ձեռն պահ մնալ հա ճախ պո պու լիս տա կան, տնտե սա վա րող սուբ յեկ տին չցա վեց նող ձևա կան տու գանք
ներ կի րա ռե լուց, ին չից հե տո դարձ յալ վա ճառ քի ցան ցում տես նում ենք տու գան ման պատ ճառ հան դի սա ցած ապ րանք
նե րը նույն պի տա կա վոր մամբ, նույն կերպ (չ) մակնշ ված, նույն ժամ կետ նե րով, շփո թեց նող փա թե թա վոր մամբ և այլն:

Կար գա վո րող մարմ նի գոր ծու նեու թյան կազ մա կեր պում մի ջի նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ ծրագ րա-
յին մո տե ցում նե րի հի ման վրա՝ նա խա պես սահ ման ված չա փե լի ցու ցա նիշ նե րի հա մա կար գի վրա հիմն ված 
հաշ վետ վա կան հա մա կար գով: Օ րեն քով պետք է դրույթ ներ նա խա տե սել լիա զոր մարմ նի կող մից մրցակ ցա յին 
քա ղա քա կա նու թյան մի ջի նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ ծրագ րեր կազ մե լու, ինչ պես նաև դրանց ի րա կա նաց
ման արդ յուն քում հա կամր ցակ ցա յին մարմ նի կող մից հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վո րում հա մա պար փակ, ոչ ձևա կան մո տե ցում նե րով՝ ստո րա դա սե լով 
գե րա տես չա կան շա հե րը նա խա պես սահ ման ված քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րին: Են թադ րում է բո լոր 
ի րա վա սու մար մին նե րի հա մա կարգ ված աշ խա տանք, պար բե րա կան կոն սուլ տա ցիա ներ և հա մա գոր ծակ ցու թյուն:

Կար գա վո րող մարմ նի ո րո շում նե րի ըն դուն ման կո լե գիա լու թյուն՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան 
մաս նակ ցու թյան ա պա հով մամբ: Են թադ րում է ա ռա վել ան կա խու թյուն գոր ծա դիր մարմ նից և Նա խա գա հից, 
ինչ պես նաև գոր ծու նեու թյան ա ռա վել թա փան ցի կու թյան ա պա հո վում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան հա մար:

Ել նե լով վե րո հիշ յալ սկզբունք նե րից՝ հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն են.

1. Քա ղա քա կան բնույ թի մի ջո ցա ռում ներ

1.1 Անհ րա ժեշտ է որ պես զի գնա հա տա կան ներ տրվեն տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան քա ղա
քա կա նու թյու նը մշա կող մարմ նի /Է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան/ կող մից առ կա ի րա վի ճա կի վե րա բեր

25  Տես ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահան Հովհաննիսյանի, Արծվիկ Մինասյանի, Արտյուշ Շահբազյանի, Արա Նռանյանի, Արմեն 
Ռուստամյանի կողմից 2010 թվականին օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Հակամենաշնորհային կարգավորման մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագիծը:
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յալ, ինչ պես նաև կոնկ րետ հաշ վարկ ներ և չա փե լի գնա հա տա կան ներ ներ կա յաց վեն մրցակ ցա յին մարմ
նի / Հանձ նա ժո ղո վի/ կող մից ապ րան քա յին շու կա նե րում հա կամր ցակ ցա յին վար քագ ծի դրսևոր ման արդ
յուն քում կոնկ րետ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի կող մից հասց ված հա սա րա կա կան վնա սի վե րա բեր յալ: Սա 
շատ կարևոր է, որ պես զի պե տու թյու նը մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան քա ղա քա կա նու թյունն ի րաց նե լիս 
և կոնկ րետ վար չա րա րու թյուն ծա վա լե լիս ստա նա ողջ հա սա րա կու թյան ա ջակ ցու թյու նը, ա ռանց ո րի հնա
րա վոր չէ էա կան հա ջո ղու թյուն ներ ակն կա լել: Հա կա ռակ դեպ քում 2009ին կադ րա յին փո փո խու թյուն նե
րով սկսված և 2011ին օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում նոր թափ ստա ցած Հանձ նա ժո ղո վի 
գոր ծու նեու թյան բա րե լավ ման հե տա գա ըն թացքն ու դրա տե սա նե լի արդ յունք նե րը կաս կա ծի տակ կդրվեն, 
հեր թա կան ան գամ հիաս թա փեց նե լով գոր ծա րար և ներ դու մա յին մի ջա վայ րին ու հա սա րա կու թյա նը:

1.2 Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան և Հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղով նե րի միմ յանց միա ցում: Այս մար մին նե րը որ պես ան կախ կար գա վո րող մար մին ներ թեև 
ստեղծ վել են տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում և ո րո շա կիո րեն տար բեր խնդիր նե րով, սա կայն այ սօր 
դրանց կար գա վոր ման ո լոր տը բա ցար ձա կա պես բաղ կա ցած է մե նաշ նորհ նե րից: Այս մար մին ներն ու նեն 
միմ յանց կրկնող ո րո շա կի գոր ծա ռույթ ներ, ինչ պես նաև նույ նա կան թե րու թյուն ներ ու սահ մա նա փա կում
ներ: Այս պես եր կու մար մին նե րի դեպ քում էլ՝

 քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և /կամ/ ի րա կա նաց ման գոր ծա ռույ թը բա ցա կա յում է, 
 գոր ծու նեու թյունն ուղ ղոր դող քա ղա քա կա նու թյուն որ պես այդ պի սին չկա,
 ըստ էու թյան հան րու թյան առջև հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն հա մա կարգ չկա,
 ի սկզբա նե չկան հնա րա վոր չա րա շա հում նե րը կան խար գե լող օ րենսդ րա կան նոր մեր, 
 չկան մե նաշ նոր հա յին դիր քեր ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի նկատ մամբ ո րա կի վե րահս կո ղու թյան նոր մեր,
 կա նո նա կարգ ման մե խա նիզմ նե րը չեն նպաս տում մրցակ ցա յին շու կա յի զար գաց մա նը, իսկ բնա կան մե նաշ

նորհ նե րի մա սով՝ ո րակ յալ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը ե րաշ խա վո րե լուն:
Ռե սուրս նե րով ա պա հով վա ծու թյան և բ յու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման ա ռու մով խիստ տար բե րու թյուն ներ 

կան, ո րոնք ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում են կադ րա յին հաս տիք նե րին և աշ խա տա վար ձի մա կար դա կին /եր կու 
դեպ քում էլ Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը (ՏՄՊՊՀ) զի ջում է Հան
րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վին (ՀԾԿՀ): Այ նինչ ար դեն վա ղուց, առն վազն հա սա րա
կու թյան հա մար տե սա նե լի մա կար դա կում ՏՄՊՊՀն ան հա մա մետ մեծ աշ խա տանք է կա տա րում, քան ՀԾԿՀ: 
Նշ ված մար մին նե րի միա վո րու մը մեկ կար գա վո րող մարմ նի ներ քո կըն ձե ռի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու
թյան բարձ րաց ման նոր հնա րա վո րու թյուն ներ, գոր ծա ռու թա յին և վար չա կան ծախ սե րի տնտե սում ներ, կար գա
վոր վող ըն կե րու թյու նե րի հա մար կնշա նա կի գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լա վում և օ րի նա պա հու թյան ա պա հով
ման բե ռի թեթևա ցում:
1.3 Փակ շու կա նե րի վե րա ցում /բա ցա ռու թյուն կա րող են լի նել լոկ պե տա կան, բնա կան և ար տոն յալ մե նաշ նորհ

նե րի շու կա նե րը/, ոչ օ րի նա կան քվո տա նե րի մե խա նիզ մի, “պաշ տոն յաբիզ նես մեն” երևույ թի վե րա ցում, շու
կա ներ մուտ քի ա զա տա կա նա ցում:

1.4 Մե նաշ նորհ նե րի և օ րի նա կան մե նաշ նորհ նե րի /օ րի նակ ար տա հա նող ըն կե րու թյուն ներ, պե տա կան գնում նե
րին մաս նակ ցող տե ղա կան ար տադ րող ներ, ներդ րող նե րի ո րո շա կի սեգ մենտ և այլն/ նկատ մամբ տար բե
րակ ված մո տե ցում նե րի ցու ցա բե րում՝ ըն դուն ված քա ղա քա կա նու թյան ներ քո ո րո շա կի ռազ մա վա րու թյուն և 
վար չա րա րու թյուն կի րա ռե լու ճա նա պար հով: Նույն հա մա տեքս տում կարևոր է տար բե րակ ված մո տե ցում նե
րի ցու ցա բե րու մը Հա յաս տա նում գոր ծող այն պի սի խո շոր ա կա մա մե նաշ նոր հա յին դիր քում հայտն ված կազ
մա կեր պու թյուն նե րի նկատ մամբ, ինչ պի սիք են՝ «Նաի րիտ գոր ծա րան» ՓԲԸ, «Վա նա ձո րի քիմպ րոպ», «Հա
յաէ րո նա վի գա ցիա» ՓԲԸ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք ոչ միայն Հա յաս տա նի, այլև մեր տա րա ծաշր ջա նի 
հա մար ու նեն /կա րող են ու նե նալ/ կարևոր ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն:

1.5 Մր ցակ ցու թյան խթան մանն ու խրա խու սա մանն ուղղ ված տա րա տե սակ մի ջո ցա ռում ներ: Լա վա գույն օ րի նակ 
կա րող է լի նել հնչեղ, մեծ և հա սա րա կու թյան ըն կալ ման մեջ ակն հայտ մո նո պոլ, “տա նի քա վոր” ու ո րոշ ված 
ան ձանց կող մից “շա հա գործ վող” ո լորտ նե րում բե կում մտցնե լը. դրանք կա րող են լնել “բեն զին”, “դիզ վա ռե
լիք”, “գազ”, “շա քար” և այլ հա ման ման ապ րան քա յին շու կա նե րը:

1.6. Պե տու թյան կող մից այն քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծիք նե րը, ո րոնք կնպաս տեն մե նաշ նորհ նե
րի կող մից ապ րանք նե րի ու ծա ռաու թյուն նե րի գնե րի բարձ րաց ման զսպում նե րին, փոքր ու մի ջին բիզ նե սի 
զար գաց ման խթան մա նը, կա պի տա լի ու ար ժեթղ թե րի շու կա նե րի ձևա վոր ման խրա խուս մա նը, կհա մար վեն 
ար դա րաց ված:

1.7. Պե տու թյու նը պետք է ի րա կա նաց նի արդ յու նա բե րա կան ապ րանք նե րի գնե րի պե տա կան կար գա վո րում, ին չը 
ըն դուն ված է մե նաշ նորհ նե րի կար գա վոր ման տե սու թյան մեջ:
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1.8. Բ նա կան մե նաշ նորհ նե րի գոր ծու նեու թյան մեջ կարևոր վում է ստո րին օ ղակ նե րի գոր ծա ռույթ նե րի փո խան
ցու մը մրցույ թա յին կար գով ընտր ված ո լոր տի օ պե րա տոր նե րին, ին չը կա րող է խթա նել տվյալ ո լորտ նե րում 
ծախ սե րի կրճատ ման և կո րուստ նե րի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը:

2. Կար գա վո րող մարմ նի գոր ծա ռու թա յին արդ յու նա վե տու թյանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ

2.1 Կար գա վո րող մարմ նի խնդիր նե րի վե րաի մաս տա վո րում և կա րո ղու թյուն նե րի հզո րա ցում: Հանձ նա ժո ղո վին 
լուրջ դե րա կա տա րում է վե րա պահ ված /պետք է վե րա պահ վի/ պե տու թյան առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի 
լուծ ման գոր ծում: Այս ա ռու մով կարևոր է, որ մար մի նը իր հա յացքն ուղ ղի նաև տնտե սա կան ո լոր տի մի ջազ
գա յին մար տահ րա վեր նե րի դի մա կայ մա նը, հան դի սա նա լով բարձր պե տա կան խնդիր նե րի լուծ մա նը ներգ
րավ ված կա ռույց: Այս ա ռու մով կարևոր է թույլ չտալ, որ նե քին շու կա յում ա ռան ձին սուբ յեկտ նե րի շա հերն ու 
խնդիր նե րը ստվե րեն /խան գա րեն/ իր հիմ նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը:

2.2 Ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի, տնտե սա կան երևույթ նե րի և շու կա յի մաս նա կից նե րի վար քագ ծի փոր
ձաքն նու թյուն նե րի ինս տի տու տի ու ժե ղա ցում, թաքն ված, ոչ ստան դարտ հա կամր ցակ ցա յին երևույթ նե րի 
վեր հա նում և կա ռու ցո ղա կան մո տե ցում նե րի մշա կում:

2.3 ՏՄՊՊՀի աշ խա տա կից նե րի աշ խա տա վար ձի էա կան բարձ րա ցում: Դժ վար է գե րագ նա հա տել ՏՄՊՊՀի 
աշ խա տա կից նե րի ներդ րած ջանք ներն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ոչ մի տրա մա բա նու թյուն չկա այն բա
նում, որ այ սօր Հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կազ մում և ՏՄՊՊՀի 
աշ խա տա կազ մում աշ խա տա վար ձե րը տար բեր վում են մոտ հի սուն տո կո սով:

2.4 Կար գա վո րող մարմ նի աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պում հիմն վե լով ծրա գիրհաշ վետ վու թյունծրա գիր հեր
թա կա նու թյան վրա: Որ պես ընդ հա նուր մո տե ցում, պետք է նշել, որ ցան կա լի է, որ պես զի յու րա քանչ յուր 
տար վա հաշ վետ վու թյուն հստակ կապ ու նե նա հա մա պա տաս խան տար վա ծրագ րի հետ, մաս նա վո րա պես, 
անդ րա դարձ կա տա րի տա րե կան ծրագ րում նշված խնդիր նե րի և ն կա րագր ված մրա ցակ ցա յին ի րա վի ճա կի 
բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ՝ իր մեջ պա րու նա կե լով հստակ չա փե լի ու հա մադ րե լի ցու ցա նիշ ներ: Այս ա ռու
մով, կար ծում ենք, որ Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեու թյան ցու ցա նիշ նե րի ո րո շա կի հա մա կարգ է անհ րա ժեշտ 
ներդ նել, որ պես զի վեր ջի նիս արդ յու նա վե տու թյան գնա հա տում հնա րա վոր լի նի ի րա կա նաց նել՝ /ա/ օ րեն
քով դրված նպա տակ նե րի ի րա գործ ման տես նակ յու նից, /բ/ նա խորդ ժա մա նակշր ջան նե րի հա մե մա տու
թյամբ, /գ/ տա րա ծաշր ջա նի և այլ հա մադ րե լի երկր նե րի հա մե մա տու թյամբ: Ընդ ո րում, ե թե օ րի նակ ո րոշ 
մի ջազ գա յին վար կան շա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի և հ րա պա րա կում նե րի դեպ
քում մենք գործ ու նենք հաշ վարկ նե րի՝ ինչոր ան կա տար և ընդ հան րա կան մե թո դա բա նու թյան հետ, ո րը հա
ճախ հաշ վի չառ նե լով երկր նե րի «սպե ցի ֆիկ» ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը դուրս է բե րում ի րա կա նու թյու նից 
կտրված կամ ոչ հա մադ րե լի ցու ցա նիշ26, ա պա այս տեղ մենք կա րիք ու նենք հստակ չա փե լի, պայ մա նա կան 
մեկ նար կա յին դիր քը հաշ վի առ նող և առջևում դրված նպա տակ նե րին միտ ված գոր ծի քա կազ մի: Անհ րա
ժեշտ է Հանձ նա ժո ղո վի հաշ վետ վու թյու նը վե րա ծել գե րարդ յու նա վետ և խո սուն փաս տաթղ թի, ո րը պետք է 
վեր լու ծու թյուն ներ պա րու նա կի մրցակ ցու թյան ա ռու մով ներ քին և մի ջազ գա յին տնտե սու թյան մի տում նե րի 
վե րա բեր յալ: Մաս նա վո րա պես, իր հաշ վետ վու թյամբ հանձ նա ժո ղո վը պար տա վոր է Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռաջ 
մատ նան շել այն խնդիր նե րը, ո րոնք պետք է լու ծում ստա նան այլ մար մին նե րի կող մից: Հաշ վետ վու թյու
նում պար տա դիր պետք է անդ րա դարձ լի նի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ 
ներդր ված ջան քե րին և այլ մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա կան կող մե րին: Հաշ վետ վու թյու նը 
պետք է պա րու նա կի նաև մրցակ ցա յին օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի խախտ ման հա մար նա խա պատ րաստ
ված քրեա կան նյու թե րի27, կի րառ ված պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի վի ճա կագ րու թյուն:

3. Տն տե սա կան բնույ թի մի ջո ցա ռում ներ

3.1. Հանձ նա ժո ղովն իր ա մե նօր յա գոր ծու նեու թյան և ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում պետք է գնա հա տա
կան ներ ներ կա յաց նի ապ րան քա յին շու կա նե րի աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան, ինք նար ժե քի ձևա

26  Կարեն Վերանյան – «Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային վարկանիշային համակարգում», Երևան – 2010, էջ 13, 14 
27  Մինչ վերջերս ՀՀ քրեական օրենսգրքի 195րդ՝ «Հակամրցակցային գործունեությունը» հոդվածի հատկանիշներով քննվող գործեր 
գործնականում չեն եղել: Հոդվածը պատասխանատվություն է սահամանում հետևյալ արարքների համար. Ապօրինի մենաշնորհային գներն 
արհեստական բարձրացնելը կամ իջեցնելը կամ պահպանելը, ինչպես նաև մրցակցությունը սահմանափակելը նախնական համաձայնությամբ 
կամ համաձայնեցված գործողությունների միջոցով, որն ուղղված է շուկան տարածքային սկզբունքով բաժանելուն, այլ տնտեսավարող 
սուբյեկտների շուկա մուտք գործելուն խոչընդոտելուն, տնտեսավարող այլ սուբյեկտներին շուկայից դուրս մղելուն, խտրական գներ սահմանելուն 
կամ պահպանելուն:՝ 
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վոր ման, ներդ րու մա յին ծրագ րե րի, սա կագ նե րի հիմ նա վոր ված լի նե լու վե րա բեր յալ: Բ նա կան մե նաշ նորհ
նե րի մա սով կար գա վո րող մար մի նը պետք է պար բե րա բար անդ րա դառ նա հա մա պա տաս խան ըն կե րու
թյուն նե րի հետ կա ռա վա րու թյան կնքած կոն ցե սիոն և այլ հիմ նա րար պայ մա նագ րե րե րի դրույթ նե րի կա
տար մանն ու ցու ցա նիշ նե րի ա պա հով մա նը:

3.2. Հանձ նա ժո ղո վը պետք է տեղ յակ լի նի պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան և այլ հա մա պա տաս խան կա ռույց
նե րի կող մից ստվե րի գնա հատ ման, ՀՆԱի հաշ վառ ման ցու ցա նիշ նե րին ու մե թո դա բա նու թյա նը, ինչ պես 
նաև ու նե նա իր սե փա կան մո տե ցում ներն ու մե թո դա բա նու թյու նը տնտե սու թյան ճյու ղե րի, ապ րան քա յին 
շու կա նե րի ու սում նա սի րու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լիս: Հանձ նա ժո ղո վը պետք է զգու շո րեն մո տե նա հատ
կա պես հայ րե նա կան ար տադ րող նե րի գոր ծա րար համ բա վի վար կա բեկ մանն ու ֆի նան սա կան պա տաս
խա նատ վու թյան կի րառ մա նը, քա նի որ յու րա քանչ յուր պատ ժա մի ջոց կամ ոչ օբ յեկ տիվ մո տե ցում վնա սե լով 
տնտե սա վա րո ղին ի վեր ջո ա նուղ ղա կիո րեն հա մա պա տաս խան բե ռը տե ղա փո խում է սպա ռո ղի ու սե րին:

3.3. Պե տա կան գնում նե րի հա մա կար գը, պա րե նա յին անվ տան գու թյան հիմ նա հար ցե րը և տե ղա կան ար տադ
րող նե րի /ար տա հա նող նե րի/ շա հե րը պետք է մշտա պես լի նեն կար գա վո րող մարմ նի ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում:

3.4. Կարևոր և արդ յու նա վետ է ԵՄ օ րենսդ րու թյամբ հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի հայտ նա բեր մանն 
ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում “հան դուր ժո ղա կա նու թյան” ծրագ րի (leniency program) կի
րա ռու մը, ո րը պատ ժի վե րա ցում կամ թու լա ցում է ա ռա ջար կում հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի 
մեջ ներգ րավ ված այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր տե ղե կու թյուն են տրա մադ րում այդ հա մա ձայ նու թյուն
նե րի մա սին: Այս քա ղա քա կա նու թյունն ա պա ցու ցել է իր կեն սու նա կու թյու նը, քան զի մի ջազ գա յին փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը հայտ նա բեր
վում է հենց այս ծրագ րի օգ նու թյամբ:

3.5. Կարևոր ազ դե ցու թյուն կա րող է ու նե նալ նաև պե տու թյան կող մից տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րին, նաև մե
նաշ նորհ նե րին ա ջակ ցու թյան տրա մադ րու մը բա ցա ռա պես ար տա քին շու կա ներ ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու
թյուն նե րի ար տա հա նում ներ ի րա կա նաց նե լու և մի ջազ գա յին շու կա ներ տե ղա կան մե նաշ նոր հա յին դիրք ու
նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հաս տատ ման ուղ ղու թյամբ: Դ րանք կլի նեն ար տա հան ման սուբ սի դիա ներ, 
կամ այլ մի ջո ցա ռում ներ, միա ժա մա նակ յա խիստ վե րահս կո ղու թյան պայ ման նե րում:

3.6. Այ սօր հա յաս տան յան շու կա յում ձևա վոր վել ու գոր ծում են գե րիշ խող դիրք ու նե ցող և մե նաշ նոր հա յին կազ
մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք օգտ վե լով ի րենց դիր քից կա րո ղա նում են գեր շա հույթ ներ ա պա հո վել: Բիզ նե
սի կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա նա տա վու թյու նը գոր ծու նեու թյան կա ռա վար ման մի ջո ցա ռում նե
րի հա մա լիր է, ո րի մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում շա հույթ նե րի վե րա բաշ խում: Այս հա մա տեքս տում ա ռա ջար
կում ենք կա մա վոր սկզբուն քով ամ րագր ված բիզ նե սի կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյու
նը ամ րագր վի որ պես օ րենսդ րա կան նորմ, ո րը Հա յաս տա նի ներ կա յիս մե նաշ նորհ նե րի ձևա վոր ված հիմ
նախնդ րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի բարձր կենտ րո նաց ված շու կա նե րում 
տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի շա հույթ նե րը վե րա բաշ խել ի րենց սո ցիա լա կան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում:

Ինչ պես և ցան կա ցած այլ ո լոր տում դրա կան բե կում մտցնե լու և հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար միայն ստան
դարտ մո տե ցում նե րը բա վա րար չեն, պետք են քա ղա քա կան դժվար ո րո շում ներ, հետևո ղա կան, եր կա րա ժամ
կետ և ու րույն, ստեղ ծա գոր ծա կան լու ծում ներ:

Այս պի սով, ա ռա ջարկ վում է նոր հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում, ո րը սահ մա նում է տնտե սա կան մրցակ ցու թյան ա պա հով
ման ա վե լի պարզ և հաս կա նա լի կա նոն ներ՝ բա ցառ վում է քո ղարկ ված մե նաշ նորհ նե րի գո յու թյու նը և տն տե սա կան մրցակ
ցու թյան ա պա հով ման ան վան տակ մե նաշ նորհ նե րի գո յու թյու նը փաս տա ցի խրա խու սող քա ղա քա կա նու թյու նը:

Մո տե ցու մը հստակ է: Ա յո, Հա յաս տա նի, ինչ պես նաև այլ երկր նե րի տնտե սու թյու նում կա րող են և կ լի նեն մե նաշ նորհ
ներ: Սա կայն ե թե դրանք այդ պի սին են, ա պա պետք է ստա նան հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ձևա կեր պում ներ և ու նե
նան դրա նից բխող հետևանք ներ:

Մ նա ցած բո լոր դեպ քե րում որևէ պատր վա կով կամ ար դա րաց մամբ մե նաշ նորհ նե րը պետք է գո յու թյուն չու նե նան:
Մե նաշ նորհ նե րը կա րող են լի նեն պե տա կան, բնա կան կամ ար տա կարգ: Այդ պի սի տնտե սա վա րող նե րը պետք է են

թարկ վեն հա տուկ կա նոն նե րին, ո րոնց կի րառ մա նը հետևե լու է մեկ միաս նա կան հա կա մե նաշ նոր հա յին մար մի նը: Իսկ ե թե 
տնտե սա վա րո ղը փաս տա ցի հան դի սա նա լով մե նաշ նորհ, չի տե ղա վոր վում այս սխե մա յի մեջ, ա պա պետք է են թարկ վի 
հա կա մե նաշ նոր հա յին օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին: Սա թույլ կտա վե րաց նել շու կա յում առ կա պատ կե րը, երբ իբր տնտե
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սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց վում, սա կայն մե նաշ նորհ նե րի թի վը 
ի րա կա նում ա վե լա նում է:

Այլ դեպ քե րում պետք է գործ ու նե նանք բա ցա ռա պես մրցակ ցա յին շու կա նե րի հետ՝ մե նաշ նոր հի գո յու թյու նը պետք է հայ
տա րար վի հա կաօ րի նա կան՝ իր բո լոր հետևանք նե րով:

Ան շուշտ մո տե ցու մը կա րող է հան գեց նել բազ մա թիվ քննար կում նե րի, բա նա վե ճե րի կամ կար ծիք նե րի բա խում նե րի: Սա
կայն հա մոզ ված ենք, որ ո լոր տը կա րիք ու նի կար գա վոր ման: Ի դեպ, այս ուղ ղու թյամբ լուրջ ա նե լիք ներ ու նեն նաև մի ջազ
գա յին կա ռույց ներն ու օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի հա մաա տաս խան կար գա վո րող մար մին նե րը:

Եվ այս ա ռու մով նոր հա յե ցա կար գա յին մո տե ցու մը կա րող է ոչ միայն հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նել Հա յաս տան յան 
ի րա կա նու թյան հա մար, այլև նախ և ա ռաջ գնա հա տա կա նի ար ժա նա նալ ի րա պես տնտե սա կան մրցակ ցու թյան հիմ նախն
դիր նե րով մտա հոգ օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի հա սա րա կու թյան կող մից, քա նի որ ի րա կան մրցակ ցու թյան դե ֆի ցիտ այ
սօր զգաց վում է ողջ աշ խար հում:
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