“Բոլոր այն ռեֆորմները, որոնք ուղղված չեն
մարդու բարեկեցության բարձրացմանը, այլ
խոչընդոտում են դրան, պետք է անհապաղ
կասեցվեն…” Լյուդվիգ Էրհարդ
(հետպատերազմյան Գերմանիայի “տնտեսական
հրաշքի” հեղինակ, Գերմանիայի ֆինանսների
նախարար, հետագայում՝ կանցլեր):

Մեր ուսումնասիրությունը հիմնված է այն համոզման վրա, որ անկախության տարիներին
Հայաստանի պետության կողմից իրականացված տնտեսական բարեփոխումներն, ընդհանուր
առմամբ, անդառնալի են դարձրել մրցակցային տնտեսության ձևավորման գործընթացը և թույլ
են տվել արձանագրել որոշակի ձեռքբերումներ:
Միաժամանակ, նույնիսկ այն տարիներին, երբ ՀՀ-ում գրանցվել է երկնիշ թվով արտահայտված
տնտեսական աճ, այն որևէ կերպ չի վերածվել մարդկային զարգացման:
Մեր նպատակն է ներկայացնել այն քայլերը, որոնք հնարավորություն կտան ձևավորել
բազմաճյուղ և մրցունակ ազգային տնտեսություն, վերականգնողական աճից անցում կատարել
կայուն զարգացման և դրանց շնորհիվ ապահովել բնակչության բարձր կենսամակարդակ:
Ի վերջո, մեր համոզմամբ, Հայաստանի տնտեսության զարգացումն ու բնակչության
բարեկեցութան բարձրացումը խարսխված են, մի կողմից՝ տնտեսության մրցունակության, իսկ
մյուս կողմից՝ տնտեսական անվտանգության բավարար մակարդակի ապահովման վրա:

Առկա ռեսուրսների
հաշվառում

ՀՀ և հայության մրցակցային
առավելությունների
բացահայտում

Մրցունակության
ազգային մոդելի
ձևավորում

Մոդելի կիրառ ման համար
նպաստավոր միջավայրի
ձևավորում

Նախահարձակ ներքին և
արտաքին տնտեսական
քաղաքականոqւթյան իրականացում
Պետության ռազմական և
տնտեսական անվտագության
ապահովում

Հանրային կառավարման
համակարգի բարեփոխումներ

ֆինանսական ռեսուրսների

սպառողական և
արտադրական
պահանջմունքների

մարդկային/մասնագիտական
ռեսուրսների

բնական պաշարների

գնահատում
և
հաշվառում

արտադրական
կարողությունների

Հայստանի և Սփյուռքի մասնագիտական կարողության հաշվառում

մրցունակությունը բնութագրող չափորոշիչների ընտրություն

ազգային մրցակցային առավելությունների ընտրություն և
դասակարգում
յուրաքանչյուր բնագավառի մրցակցային առավելությունների
իրացմանը նպաստող և խոչընդոտող գործոնների բացահայտում
հեռահար (ռազմավարական) թիրախների ընտրություն և դրանց
հասնելու մարտավարական խնդիրների ձևակերպում

-

Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ³ñÅ¨áñáõÙ;

-

å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ í»ñ³ñÅ¨áñáõÙ;

-

ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ßËáõÅ³óÙ³Ý Ù»ç ÅáÕáíñ¹Ç ·áñÍáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨
ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛ³Ý (ËÃ³ÝÝ»ñÇ) Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ (Volkswagen,
народный капитализм);

գրավիչ ներդրումային միջավայր (ներքին
ներդրումների խթանում)
արդար մրցակցային դաշտ
նախահարձակ արտաքին տնտեսական
քաղաքականություն
հարկաբյուջետային, ֆինանսաբյուջետային,
մաքսային արդյունավետ համակարգեր
տարածքների միջև զարգացման
անհամաչափության կրճատում
պետության ռազմական և տնտեսական
անվտանգության ապահովում
մտավոր կարողության պահանջարկվածության
խթաններ
հանրային կառավարման համակարգային
բարեփոխումներ
ժողովրդագրական միտումների արդյունավետ
կառավարում
սոցիալական պաշտպանվածություն

 Ý»ñùÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ËÃ³ÝáõÙ;
 µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ó»éùÇÝ Ïáõï³Ïí³Í Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ³½³ï ¹ñ³Ù³Ï³Ý
½³Ý·í³ÍÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ;
 (å»ï³Ï³Ý µáÝ¹»ñÇ Íñ³·Çñ, Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ ¨ ³ÛÉÝ)
Ý»ñùÇÝ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÃ³ÝáõÙ;
 ³½³ï ïÝï»ë³Ï³Ý ·áïÇÝ»ñÇ (ï»ËÝáå³ñÏ»ñ, ï»ËÝáåáÉÇëÝ»ñ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ,
ï³ñ³ÝóÇÏ ¨ ³ÛÉÝ) Ó¨³íáñáõÙ;
 ³ñï³ùÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óáõÙ ¨ ³ñï³ùÇÝ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³óáõÙ;
 Ï³åÇï³ÉÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³ñï³ÑáëùÇ ¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨
Ñ³ñÏÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ;
 Ï³åÇï³ÉÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý Ý³Ë³ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñí³Í
³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÍáõÙ` ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ;
 Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ å»ï³Ï³Ý å³ñïùÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ:

 Ù»Ý³ßÝáñÑ³óÙ³Ý íï³Ý· å³ñáõÝ³ÏáÕ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ýáñ ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÇÝ
å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÷³Ã»ÃÇ ÏÇñ³éáõÙ (³ñïáÝÛ³É í³ñÏ»ñ, ëÏ½µÝ³Ï³Ý
÷áõÉáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ);
 Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ å»ï³Ï³Ý Ý»ñÏñáõÙÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ÏÇñ³éáõÙ ¨
ó³Íñ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ:

 ³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ “ÃéÇãùÇ”
¹»åùáõÙ ·»ñß³ÑáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³ñÏáõÙ, áñÁ ÏÑ³ñÏ³¹ñÇ ë³ÑÙ³Ý»É ÙñóáõÝ³Ï ·Ý»ñ;
 Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç ¨ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙ;
 ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ÙÇëÇ³Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ` ÑÇÙÝí³Í ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
·»ñ³Ï³ áÉáñïÝ»ñÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³;
 Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ³åñ³Ýù ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇÝ ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
Ñáõë³ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ, Ýáñ ßáõÏ³Ý»ñ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ
Ñ»ï Ï³åí³Í ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ ¨ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ;
 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µñ»Ý¹Ç Ó¨³íáñáõÙ ¨ ·áí³½¹áõÙ;
 ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ
áã-ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ áõ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ;
 Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, Ñëï³Ï ³ñï³ùÇÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáí ¨ Íñ³·ñáí
å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÇ Ó¨³íáñáõÙ:

Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³é³áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ` Ù»ÍÇó ÷áùñ
µÇ½Ý»ëÝ»ñÇ ÙÇç¨ å³ïß³× ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñ;
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ï»ëáõãÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ;
Ýáñ Ñ³ñÏ»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõó ³é³ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ
·³ÝÓáõÙ µ³ó³é³å»ë µáÉáñ ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÇó;
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙ;
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñáõÙ öØÒ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ ³í»É³óáõÙ` Ç Ñ³ßÇí
ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý;
Ýáñ ¨ ÙñóáõÝ³Ï ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ »ñ»ù
ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ;
ã³ßË³ïáÕ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³·áñÍ³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ã·áñÍáÕ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó åñá·ñ»ëÇí ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ ·³ÝÓáõÙ;
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ³ÝóáõÙ ¹»åÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÛÝ³óÙ³Ý;
ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ³½³ï ·áïÇÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ` Ï³ÝË»Éáõ ï»ÕÇ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ñï³ÑáëùÁ, ËÃ³Ý»Éáõ ·áñÍ³ñ³ñ ³ßËáõÅáõÃÛáõÝÝ áõ Ýáñ
³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ;
Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ËÃ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ç³ÝóÇÏ ½³ñ·³óáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïÝ»ñÇÝ
Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ;
³Ý³í³ñï ßÇÝ³ñ³ñáõÃáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñëï³Ï Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ÇëÏ
¹ñ³Ýó Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ` åñá·ñ»ëÇí Ñ³ñÏÇ ÏÇñ³éáõÙ;
Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ù³ùë³ïáõñùÇ í»ñ³óáõÙ;
µáÉáñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÏñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ invoice-Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ (ßáõÏ³Û³Ï³Ý
³ñÅ»ùÇ ÏÇñ³éáõÙ` µ³ó³é³å»ë ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙ);
µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ïáõï³Ïí³Í å³ñïùÇ (ÊêÐØ ËÝ³Ûµ³ÝÏÇ
³í³Ý¹Ý»ñÇ ÷áË³Ñ³ïáõóáõÙ, ³é³ÝÓÇÝ å»ï³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ áõß³óáõÙÝ»ñ) ¨
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³Ý³å³Ñáí Ë³íÇ ÏáÕÙÇó å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å Ïáõï³Ïí³Í
å³ñïùÇ Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÏÇñ³éáõÙ:










ÐÐ – ÈÔÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ Çñ³·áñÍáõÙ;
³½³ï³·ñí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ¨ ÐÐ-áõÙ Éùí³Í ·ÛáõÕ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý
Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ;
ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·ÛáõÕ»ñÇÝ “ë³ÑÙ³Ý³å³Ñ” Ñ³ïáõÏ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ßÝáñÑáõÙ;
ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ³½³ï ïÝï»ë³Ï³Ý ·áïÇÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ;
ãû·ï³·áñÍíáÕ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇó åñá·ñ»ëÇí ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ
·³ÝÓáõÙ;
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³éáÕç³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ ³é³í»É³·áõÛÝë Ñ³ßíÇ
³éÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ »ñÏñÇ, ³ÛÉ¨ ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý, µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý, ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñÝ,
Çñ Ñ»ñÃÇÝ, ÃáõÛÉ Ïï³ ³ÝóÝ»É í³ñã³Ï³Ý Ýáñ Ï³éáõóí³ÍùÇ, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
·áïÇÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ (ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý, Ð³ñ³í³ÛÇÝ)ª ¹ñ³Ýù
³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ÇÝï»·ñ³óÝ»Éáí Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ (æ³í³Ëù, ²ñó³Ë, Æñ³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ) Ñ»ï;
Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ ÏÇñ³éáõÙ:

o »ñÏñÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ, å³ñ»Ý³ÛÇÝ, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý í»ñ³óáõÙ` Áëï áÉáñïÝ»ñÇ;
o »ñÏñÇ é³½Ù³ -³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ (è²Ð) Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ;
o è²Ð-Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ Ñ³Û»ó³Ï»ïÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙ;
o è²Ð-Ç Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ í»ñ³÷áËáõÙ ¨ ¹ñ³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ`
»ñÏñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÝ áõ è²Ð ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ;
o é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
áõÅ»Õ³óáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ëÝ³íáñ»óÙ³Ý µ³ó³éáõÙ;
o ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ó¨³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí »ñÏñÇ è²Ð-Ç Ñ½áñ³óÙ³Ý
Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ;
o è²Ð-Ç ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙ,
¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ;
o è²Ð-Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
ÑáõÙùÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ³å³ÑáíáõÙ;
o É»éÝ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕ é³½Ù³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ;
o è²Ð ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ;
o è²Ð-Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçÇÝ ¨ µ³ñÓñ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ó¨³íáñáõÙ ¨
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ³ñï»ñÏñáõÙ
(ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ` ÙÇçå»ï³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí);
o ê÷ÛáõéùÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý û·ï³·áñÍáõÙ` Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
è²Ð-Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ;
o è²Ð-Ç ÇÝï»·ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, Ýå³ëï³íáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáí Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý, Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ÙÇ ß³ñù Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÏñÃ³Ï³Ý ó»Ý½Ç ë³ÑÙ³ÝáõÙ;
Ù³Ý³·»ïÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í Ñ³í³ùÝª Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ;
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ å»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ µáõÑ»ñÇ
ó³ÝóÝ û·ï³·áñÍ»É µáõÑ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ í»ñçÇÝÇë ÙÇçáóáí
·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ·Çï³Ï³Ý ¨ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇç³í³ÛñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ;
Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ·áñÍ³½áõñÏÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í ÷áñÓ³éáõ
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ Ï³Ù µáõÑ»ñÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ ÙÇçå»ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí
·áñÍáõÕ»É ³ñï»ñÏÇñ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ ³í»ÉÇ ùÇã ÙÇçáóÝ»ñ í³ïÝ»É
·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ýå³ëïÝ»ñÇ íñ³, Ñá·³É Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³·ñáí »ñ³ßË³íáñí³Í
Å³ÙÏ»ïáí
¨
Ñëï³Ï
í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí,
·áñÍáõÕí³Í
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ëï³ó³Í »Ï³ÙïÇó
·³ÝÓ»É å»ï³Ï³Ý Ñ³ñÏ` ³ñï³ñÅáõÛÃÇ
Éñ³óáõóÇã Ñáëù ³å³Ñáí»Éáí å»ïµÛáõç», ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»É Ñ³Û
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ Çñ»Ýó ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ ÷áñÓÁ ï³ñµ»ñ
áÉáñïÝ»ñáõÙ, áñÝ ³ÛÉ³å»ë ½·³ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÇó, ÇëÏ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³í³ñïÇÝ »ñ³ßË³íáñ»É Ñ³Û Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ;
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»É ºñ¨³ÝÇó ¹áõñë` ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ¨
É»éÝ³ÛÇÝ
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, ·Çï³ï³ñ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ
½µ³Õí»Éáõ, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí;
Ùß³Ï»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·Çï³Ï³Ý ¨ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý Ý³Ë³Ñ³ñÓ³Ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É »ñÏñÇ ·Çï³Ï³Ý ¨ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ù³ñÏ»ïÇÝ·` ³é³í»É³·áõÛÝë û·ï³·áñÍ»Éáí
³ñï»ñÏñáõÙ ÐÐ ¹»ëå³Ý³ïÝ»ñÇ É³ÛÝ ó³ÝóÁ;
ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇÝ ³éÁÝÃ»ñ Ó¨³íáñ»É ¶ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù, áñÁ ÏÙß³ÏÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨
·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:






Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ µ³ó³é»É ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ
ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ;
å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ññ³Ù³ÝÇó ³é³ç
³ßË³ïáÕÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝáÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
Ñ³ëï³ïáõÙ;
å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¨ ¹ñ³
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éáõÙ:

Արտահանումը կարելի է դիտարկել որպես արտաքին առևտրի մի մաս կամ
պարզունակ առևտրային գործարք:
Միաժամանակ, արտահանումը կարևոր գործիք է, որի օգնությամբ և նպատակային
օգտագործմամբ կարելի է բացահայտել արտաքին շուկաներում առկա ապրանքների և
ծառայությունների պահանջարկը, դրանցից ընտրել այն տեսականին, որի
արտադրությունը հնարավոր է տեղական ռեսուրսների, կամ գերազանցապես՝
տեղական ռեսուրսների հաշվին:
Դա, իր հերթին, կառավարության մասնակի
աջակցության միջոցով, զարկ կտա տեղական արդյունաբերության զարգացմանը,
մրցունակության բարելավմանը, ինչը, նոր աշխատատեղերի ստեղծման շնորհիվ
կհանգեցնի ոչ միայն տնտեսության առաջանցիկ աճին, այլև, որ ավելի կարևոր է՝
մարդկային զարգացմանը և կյանքի նոր որակի:

արտաքին
առևտրի աճ

արդյունաբերության
զարգացում

տնտեսության
աճ և
մարդկային
զարգացում

Արտահանման միջոցով ՀՆԱ-ի աճի և մարդկային զարգացման ակնկալվող
մակարդակի ձեռքբերման իրատեսականությունը պայմանավորված է ինչպես փուլային
զարգացումների, այնպես էլ որակական փոփոխություններ պահանջող սցենարներով:
Դրանք կարող են նաև փոփոխվել՝ գլոբալ, տարածաշրջանային և ներքին
զարգացումների բազմաթիվ գործոնների ազդեցության տակ:
Իներցիոն սցենար
1991-2001թթ.
տնտեսական
ազատական
քաղաքականության
իրականացման
արդյունքում արտաքին առևտրի ոլորտի մենաշնորհը փոխարինվեց պատահական,
անկանոն, իսկ ավելի ճիշտ՝ մինչխորհրդային տարիներին բնորոշ ինստիտուցիոնալ
առումով տարերային բնույթ կրող արտաքին առևտրատնտեսական կապերի
համակարգով: Պետության դերի փաստացի թերագնահատումը թույլ չտվեց այդ
տարիներին ոչ միայն օգտվել GSP և GSP plus համակարգերից, այլև պետության
օգնությամբ բարձրացնելու հանրության և գործարարների տեղեկացվածությունը
ինչպես հիշյալ համակարգերի վերաբերյալ, այնպես էլ ԱՀԿ-ի անդամակցության
ընձեռած հնարավորությունների մասին: Նույն պտճառով Հայաստանը չկարողացավ
օգտվել Ասիական, հետո նաև՝ Ռուսական ճգնաժամի հետևանքներից 1998թ. և դրան
հաջորդող տարիներին:
Ավելին, AEPLAC-ի վկայությամբ, տեղեկացավածության
պակասը զգալի վնասներ պատճառեց մասնավոր հատվածին և ողջ տնտեսությանը:
Արդյունքում չմշակվեց ոչ միայն արտահանման խթանման ուղղվածություն ունեցող,
այլև արդյունաբերության զարգացման տնտեսական քաղաքականություն: Առավել ևս,
որ նման բարենպաստ մոտեցումներ բացակայում էին նաև Համաշխարհային բանկի և
մի շարք այլ միջազգային կառույցների կողմից: Ինչ վերաբերվում է EDIPA (Enterprise
development
and
investment
promtion
agency,
հետագայում՝
ADA),
EIF
(Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ) և այլ կառույցներին, ապա դրանց
գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորված էր նաև այդ տարիներին
հեռանկարային ծրագրերի և դրանց հստակ թիրախների բացակայությամբ:

Արձագանքող - Նախահարձակ սցենար
2002-2012թթ. ԱՀԿ անդամակցության պահանջներին համապատասխան Հայաստանում
ձևավորվեցին մի շարք կառույցներ (Մտավոր սեփականության պաշտպանության
գործակալություն,
Տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության
պետական
հանձնաժողով, այլ կառույցներ), ընդունվեցին օրենքներ, որոնք, ըստ էության,
արձագանքում էին միջազգային կառույցների պահանջներին կամ ամրագրված էին
համապատասխան պարտավորություններով և պայմանագրերով: Հետագայում, 2008թ.
գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամին դիմակայելու նպատակով ՀՀ կառավարության
կողմից մշակվեց Հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագիր, ավելի ուշ՝ ՀՀ
արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարություն,
իսկ 2013թ. ակնկալվում է ընդունել նաև 2013-2025թթ. Հայաստանի Հանրապետության
հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր: Միաժամանակ, տնտեսության
մրցունակության բարձրացման նպատակով սարքավորումների, նոր տեխնոլոգիայի
ներկրման խրախոսման նպատակով տեղական ընկերությունների համար երեք տարով
հետաձգվում են հարկային պարտավորությունները:
Սահմանվում են լրացուցիչ
հարկային և մաքսային արտոնություններ:
Առավել իրատեսական գործարար
ծրագրերի համար պետության միջնորդությամբ տրամադրվում են արտոնյալ վարկեր,
իրականացվում է արտահանմանն ուղղված գործարար ծրագրերի պետական
համաֆինանսավորում: Վերջապես, ձևավորվում են ազատ տնտեսական գոտիներ,
որոնք նույնպես միտված են արդյունաբերական կարողության, ծառայությունների
ոլորտի զարգացմանը և արտահանման խթանմանը:

Բուֆերային – արագացնող (ժամանակավոր – անցումային) սցենար

•Միջգերատեսչական
հանձնաժողով
•Առևտրի պալատ
•ՀԱԳՄ
տեղական մրցունակ
ապրանքների ամփոփում՝
կոնսոլիդացված
բեռնարկղերում

արտահանում
•բեռնափոխադրում
•մաքսազերծում
•պահեստավորում

•մանրածախ առևտուր
•մեծածախ առևտուր
•իրացումից ստացված
գումարի փոխանցում
բանկային հատուկ
հաշվին

սպառում

Առաջարկվող
հնարավոր

սխեմային

ենք

առավել

համարում

կազմակերպված

նաև

պետական

բնույթ

հաղորդելու

մասնաբաժնով

համար

բեռնափոխադրող

ընկերության կողմից բեռնափոխադրման իրականացումը, այդ թվում՝ UAF և Հայաստան
առաքվող այլ բեռնարկղներով:

Արտերկրում գործընթացը վերահսկելու և դրա

շարունակականության հետ կապված խնդիրների պատասխանատվությունը կարող է
դրվել տվյալ երկրում ՀՀ դեսպանատան առևտրային կցորդի վրա:

իրացումից ստացված
ֆինանսական ռեսուրսներ

մուտք՝ բանկային
հատուկ հաշվին

ներդրումային հիմնադրամ

առավել մրցունակ ապրանքների
արտադրության ծրագրերի
համաֆինանսավորում
սպառման
շուկաների
ընդլայնում

Իրացված գումարի մի մասն առաջարկվում է ուղղել պետության և մասնավոր հատվածի
մասնակցությամբ համատեղ ներդրումային հիմնադրամի ձևավորմանը, որի միջոցները
կուղղվեն այն ձեռնարկությունների / ճյուղերի զարգացմանը, որոնք կընդգրկվեն
Հեռանկարային – սպասարկող սցենարում: Միաժամանակ, անհրաժեշտ են
արտահանման և արտաքին տնտեսական կապերի կառավարման բարեփոխումներ՝
ոլորտի արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Այս փուլում ենթադրվում է
միջազգային իրավունքով կարգավորել տարանցիկ փոխադրումներին առնչվող ծáí³ÛÇÝ
»Éù ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñը: Համատեղ ներդրումային
հիմնադրամի զարգացման ծրագրերի համար լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսների
ներգրավման նպատակով առաջարկվում է թողարկել ծրագրային հստակ ուղղվածություն
ունեցող պետական բոնդեր, ինչը թույլ կտա օգտագործել բնակչության խնայողությունները
և ժամանակավորապես ազատ դրամական ռեսուրսները և մեղմել կապիտալի
արտահոսքը երկրից: Տվյալ սցենարում սպառման հիմնական շուկան արտերկրի
հայկական համայնքներն են, որոնք «տնտեսական հենակի» դեր են խաղում, նաև միջոցներ
ու ժամանակ ընձեռում՝ վերազինվելու:

Հեռանկարային – սպասարկող սցենար

Այս սցենարը ենթադրում է արդյունաբերության առաջանցիկ զարգացում՝
նախորդի ընձեռած արտադրական բազան արդիականացնելու, ապրանքների
մրցունակությունը բարձրացնելու և սպառողական պահանջարկը առավել
բազմազանեցնելու միջոցով: Հիմնական նպատակը սպառման նոր շուկաների
գրավումն է, ինչպես նաև ձևավորված շուկաների ընդլայնումը:
Հիմնական առանցքը ներքին և արտաքին շուկաներում ձևավորված այն
ապրանքների ու ծառայությունների պահանջարկի բավարարումն է, որը
հնարավոր է Հայաստանի և հայության մտավոր և արտադրական,
հանքահումքային ռեսուրսների հիման վրա:
Միաժամանակ, կարևոր է հնարավորինս ¹Çվերսիֆիկացնել արտահանվող
³åñ³ÝùÝ»ñÇ տեսականին և թույլ չտալ սահամանափակ թվով տեսականուց
արտադրության և ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý կախվածություն:
Զուգահեռաբար, այս փուլում կարևոր է իրականացնել տարածքային և ճյուղային
կտրվածքով կարողությունների հաշվառում (համայնքներ, արդյունաբերության,
ծառայությունների, գյուղատնտեսության ենթաոլորտներ): Սա հնարավորություն
է տալիս գիտականորեն հիմնավորված չափորոշիչներով բացահայտել երկրի
մրցակցային առավելությունները և անցում կատարել դեպի Հայաստանում առկա
և իրատեսորեն ձևավորման ենթակա ռեսուրսների հիման վրա հիմնված կայուն և
կառավարելի զարգացում:

արտերկրի
պահանջարկ
տեղական
պահանջարկ
(ապրանքներ և
ծառայություններ)

(ապրանքներ և
ծառայություններ)

տեղի և արտերկրի
պահանջարկի վրա
հիմնված
արտադրությունների
զարգացում

Կայուն և կառավարելի զարգացում


ՀՀ համայնքների անձնագրավորում՝ ըստ մրցակցային առավելությունների
(բնական ռեսուրսներ, արհեստներ, գյուղատնտեսության ենթաճյուղեր,
ծառայություններ);



Արտերկրի հայկական համայնքներում առկա մասնագիտական ներուժի
հաշվառում;



ՀՀ տնտեսության (ՀՆԱ-ի) ճյուղային կառուցվածքի վերլուծություն և
մրցունակության մակարդակի գնահատում;



Տնտեսական կլաստերների, «փակ ցիկլի» արտադրությունների զարգացում:



Հայաստանի կրթական, գիտական, առողջապահական, զբոսաշրջային,
ֆինանսական կենտրոնի վերածելու հայեցակարգերի և ռազմավարությունների
մշակում;



“Շոգեքարշային բրենդների”, “հայկական բրենդի” ձևավորում;



Սցենարի իրագործման մեխանիզմների և գործիքակազմի ընտրություն;



Հայաստանի տնտեսական դիվանագիտության՝ տնտեսական գործակալների
մասնակցությամբ տնտեսությանը ծառայող դիվանագիտության արդի զինանոցի
օգտագործում;



Հայաստանի տնտեսական անվտանգության հայեցակարգի մշակում և
իրականացում: Տնտեսական անվտանգության ավանդական և նոր
սպառնալիքների աղբյուրների բացահայտում: Տնտեսական դիվանագիտության
միջոցով երկրի տնտեսական անվտանգությանն առնչվող սպառնալիքների
վնասազերծում (մրցակցության հավասար պայմանների ապահովում, արտերկրի
ապրանքային, հումքային և այլ շուկաներին անարգել ելքի ապահովում,
համատեղ ծրագրերի, միջազգային տրանսպորտային փոխադրումների
անվտանգության ապահովում, բնապահպանական աղետների կանխում,
համաշխարհային տնտեսական գործընթացներում Հայաստանի
Հանրապետության ինտեգրման աջակցություն և քաղաքական ու տնտեսական
վարկանիշի բարձրացում):

Այսպիսով, Հայաստանը հնարավորություն է ստանում արտաքին շուկաներում
առանձին

ապրանքների

և

ծառայությունների

պահանջարկը

բավարարելու

հարկադրված սցենարից անցում կատարել դեպի սեփական ռեսուրսների և դրանցով
պայմանավորված

մրցակցային

առավելությունների

արդյունավետ

իրացումով՝

հայկական բրենդով ու մրցունակ կլաստերներով բնութագրվող կայուն և կառավարելի
զարգացման սցենարի:

հակակշիռների
մեխանիզմների
ձևավորում

գիտության և
կրթության
պահանջարկ
վածության
ձևավորում

հավասարակշռություն
իրավունքների և
պարտականությունների
միջև

պետություն-հանրային
հատված-մասնավոր
հատված
համագործակցություն

գերակա ոլորտների
ժամանակավոր
սուբսիդավորում

սպառողների շահերի
պաշտպանության
գործուն մեխանիզմներ

ազգային
գաղափարախոսության
ձևավորում

ռազմավարական
ծրագրերի
պատասխանատուների
և ժամկետների
ամրագրում

տարածքային
զարգացման

կապիտալի
աղբյուրների
ձևավորման և
օգտագործման

գիտելիքի, փորձի
և
վարձատրության

եկամուտների
բաշխման

Անհամաչափություններ

տարվա տնտեսական
աճի
ժամանակագրության

խնայողությունների և
ներդրումների

եկամուտների և
գնաճի

եկամուտների և
արտադրողականության

