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Սույն աշխատությունը Համաշխարհային բանկի անձնակազմի աշխատանքի արդյունքն է՝ արտաքին 
մասնակցությամբ: Աշխատության մեջ ներկայացված բացահայտումները, մեկնաբանությունները և 
եզրակացությունները պարտադիր չէ, որ արտացոլեն Համաշխարհային բանկի, Բանկի գործադիր տնօրենների կամ 
նրանց ներկայացրած կառավարությունների տեսակետները: 

Համաշխարհային բանկը չի երաշխավորում սույն աշխատության մեջ առկա տվյալների ճշտությունը: 
Աշխատության մեջ առկա որևէ քարտեզի վրա ցուցադրված սահմանները, գույները,  անվանումները և այլ 
տեղեկատվությունը չեն արտահայտում որևէ տարածքի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ Համաշխարհային 
բանկի կարծիքը կամ այդ սահմանների  հաստատումը կամ ընդունումը:

Իրավունքներ և թույլտվություններ 

Սույն աշխատության մեջ ներկայացված նյութը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով: Քանի որ 
Համաշխարհային բանկը խրախուսում է իր գիտելիքների տարածումը, սույն աշխատությունը կարող է ոչ 
առևտրային նպատակներով ամբողջությամբ կամ մասամբ վերարտադրվել՝ սույն աշխատությանը լիարժեք հղում  
տալու դեպքում:
 
Իրավունքների և արտոնությունների, այդ թվում՝ հրատարակչական իրավունքների վերաբերյալ ցանկացած հարց 
անհրաժեշտ է ուղղել «World Bank Publications»–ին, Համաշխարհային բանկի խումբ, հասցե՝ 1818 H Street NW, 
Washington, DC 20433, USA, ֆաքս՝ 202-522-2625, էլ. փոստ՝ pubrights@worldbank.org:

Սույն աշխատությունը Համաշխարհային բանկը նախապես հրատարակել է 2020 թվականին, անգլերեն լեզվով 
՝Survive, learn, thrive: strategic human capital investments toward a more prosperous and inclusive Armenia (Գոյատևել, 
սովորել,  բարգավաճել. Մարդկային կապիտալի ռազմավարական ներդրումներ. Առավել բարգավաճող և ներառող 
Հայաստան) անվամբ: Անհամապատասխանության դեպքում՝ բնօրինակի լեզուն առաջնայինը կլինի:
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Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիական առաջընթացը փոխում է 
տնտեսական աճի հիմնական շարժիչ ուժերը: Հետևաբար  յուրաքանչյուր 
պետություն իր մրցունակությունը պահպանելու համար պետք է երկրի 
աշխատուժը համապատասխանեցնի արդի  պայմաններին: Մեր երկրի 
առջև ներկայումս ծառացած են մի շարք մարտահրավերներ, որոնց 
դիմակայելու համար մեր պետությունը պետք է համախմբի իր բոլոր 
ուժերը՝ ի շահ Հայաստանի և իր ժողովրդի բարեկեցության: 

Պետք է նշեմ, որ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանում, բնակչության 
ծերացման միտումները լուրջ մարտահրավեր են ամբողջ սոցիալ-
տնտեսական համակարգի համար: Սա է պատճառը, որ հարկավոր 
է հրատապ միջամտություններ իրականացնել ապագա աշխատուժի 
արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ:

Բնական պաշարների սակավության և աշխարհագրական դիրքով 
պայմանավորված սահմանափակումների պայմաններում  Հայաստանի 
համար մարդկային կապիտալը այն հիմնական ռեսուրսն է, որը կարող է 
երկիրը զարգացման ճիշտ ուղու վրա դնել և հնարավորություն տալ մեզ 
քայլելու համաշխարհային միտումներին համահունչ:

Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս տարի Հայաստանում են 
կազմակերպվել Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 
կոնգրեսը և Գլոբալ ինովացիոն համաժողովը, ինչը վկայում է 
այն գիտակցության մասին, որ ապագայում համաշխարհային 
տնտեսության մեջ Հայաստանի դիրքավորումը հնարավոր է 
ապահովել մեր բնակչության ներուժով: Առավել կրթված և հմուտ ՀՀ 
քաղաքացիները  կարող են առաջատար դեր ունենալ արհեստական 
բանականության,  վիրտուալ իրականության և ընդհանրապես 
բարձր տեխնոլոգիայի առաջխաղացման գործում ոչ միայն 
տեղական մակարդակում, այլև ամբողջ աշխարհում:  Այս ոլորտի 
կարևորությունը շեշտադրվել է նաև այս տարի կառավարության 
կառուցվածքային փոփոխություններն իրականացնելիս, ստեղծվեց 
բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, 
որի հիմնական առաքելությունն է վերոնշյալ ուղղություններում 
ճշգրիտ քաղաքականության որդեգրման միջոցով հաջողություններ 
արձանագրելը:

Ըստ իս՝ այն, որ Հայաստանը Համաշխարհային բանկի մարդկային 
կապիտալի ծրագրի վաղ որդեգրողներից է, վկայում է այս բնագավառի 
կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ մեր տեսակետի մասին: Դա 
մեզ պարտավորեցնում է ավելի շատ ու որակյալ ներդրումներ 
կատարել  առողջության, կրթության, սոցիալական պաշտպանության 
և զբաղվածության ոլորտներում, ինչը կնախապատրաստի ապագա 
սերնդին մրցունակ լինելու արագ փոփոխությունների ենթարկվող 
համաշխարհային տնտեսության մեջ: 

Մենք գիտակցում ենք, որ մարդկային կապիտալի զարգացման 
ոլորտում ռազմավարական ներդրումները պահանջում են թե՛ 
մտածողության փոփոխություն, թե՛ ենթակառուցվածքների զարգացում 
և արդիականացում: Հայաստանի կառավարությունը կշարունակի 
ներդրումներ կատարել ֆիզիկական ենթակառուցվածքների 
ոլորտում, և մենք զուգահեռաբար հետևողական կլինենք որակյալ 
առողջապահության մատչելիության ընդլայնման, դպրոցներում 
ընդգրկվածության ցուցանիշների բարելավման, սոցիալական 
աջակցության ու  զբաղվածության համատեղ ծրագրերի ամրապնդման 
գործում: 

Ցանկանում եմ նշել, որ մենք կարևորում ենք առողջապահության և 
կրթության ոլորտներում ոչ միայն գերժամանակակից տեխնոլոգիաների 

կիրառումն ու բարեկարգ հաստատությունների կառուցումը, այլև 
դրանցում ճիշտ բովանդակության ներմուծումը: Իհարկե, մենք կարևոր 
ենք համարում, որ երեխաները սովորեն նոր վերանորոգված և արդի 
սարքավորումներով համալրված դպրոցներում, ինչը ստեղծում է 
բարենպաստ միջավայր և պայմաններ ուսումնառության համար: 

Սակայն մեզ համար կրթության ոլորտի շոշափելի ձեռքբերում է, երբ այդ 
նույն դպրոցներում երեխաները ստանում են մրցունակ, ժամանակակից 
ու որակյալ կրթություն, որը հնարավորություն է տալիս երեխաների մեջ 
զարգացնելու ստեղծարար և վերլուծական մտածողություն:
Հայաստանում մարդկային կապիտալի զարգացումը մշտապես 
կառավարության օրակարգում պահելու նպատակով իմ 
նախաձեռնությամբ ստեղծվել է  միջգերատեսչական հանձնաժողով՝ 
կազմված առողջապահության, կրթության, աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարների տեղակալներից, ինչպես 
նաև պետական այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից: 
Այս մշտական  հանձնաժողովը կծառայի որպես մարդկային 
կապիտալի զարգացմանը միտված բարեփոխումների իրականացման 
խորհրդատվություն տրամադրող հարթակ: 

Մարդկային կապիտալի զարգացումը մեզ համար առաջնահերթություն 
է: Դրա վկայությունն այն է, որ Հայաստանում կառավարության 
բարձր մակարդակի հետևողական քաղաքականությունը՝ ուղղված 
առողջության, կրթության և հմտությունների կատարելագործմանը,  
արտացոլված է նաև կառավարության ծրագրում, դրանից բխող 
հնգամյա միջոցառումների ծրագրում և Հայաստանի երկարաժամկետ 
ռազմավարական փաստաթղթերում: 

Մենք, Համաշխարհային բանկի հետ համագործակցելով, իրականացրել 
ենք նաև Հայաստանի երեխաների և երիտասարդության մարդկային 
կապիտալի ձևավորման գնահատումը՝ ուրվագծելու  առողջությանը, 
կրթությանը, սոցիալական պաշտպանությանը և զբաղվածությանն 
ուղղված ներդրումները,  որոնք կարող են կատարելագործել ապագա 
սերնդի մրցակցային աշխատուժը: Այս գնահատումն ապահովում է ՀՀ 
կառավարության և Համաշխարհային բանկի փոխհամաձայնություն 
միջնաժամկետ առանցքային ներդրումների վերաբերյալ:  

Շնորհակալություն եմ հայտնում համատեղ գործող կազմին Հայաստանի 
մարդկային կապիտալի զարգացման ռազմավարությանը նպաստող 
առաջարկությունների մշակման գործում սերտ համագործակցության 
համար: 

Թավշյա հեղափոխությունը հայ ժողովրդին պատմական 
հնարավորություն ընձեռեց բարեփոխումներ իրականացնելու հանրային 
կառավարման ոլորտում, խթանելու տնտեսական աճը և ապահովելու 
հնարավորությունների հավասարությունը: Մենք հավատարիմ ենք 
մեր խոստումին, այն է՝ մարդկային կապիտալի ծրագրի միջոցով 
ներդրումներ կատարել ապագա սերնդի գիտելիքների, հմտությունների 
ու առողջության բնագավառներում, խթանել աճը, աջակցել անապահով 
ընտանիքներին և երաշխավորել Հայաստանի մրցունակությունը 
ապագա համաշխարհային տնտեսության մեջ:

Մհեր Գրիգորյան
Հայաստանի Հանրապետության

փոխվարչապետ

ՆԱԽԱԲԱՆ
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ՆԱԽԱԲԱՆ

Համաշխարհային բանկը «Մարդկային կապիտալ» ծրագրի 
(ՄԿԾ) մեկնարկը տվեց 2018 թվականին՝ համաշխարհային 
ջանք, որով երկրներին օժանդակություն է տրամադրվում 
հավասարության և տնտեսական աճի ավելացման համար 
ավելի մեծածավալ և լավ ներդրումների արագացմանն ուղղված 
տվյալների, քաղաքականության և հետազոտությունների 
միջոցով: Առանց մարդկային կապիտալին ուղղված 
ռազմավարական ներդրումների, երկրներն ապագայի 
բարձր որակավորում պահանջող աշխատատեղերի համար 
պատրաստված աշխատուժ չեն ունենա և համաշխարհային 
տնտեսությունում արդյունավետ մրցել չեն կարողանա: 
Մարդկային կապիտալի զարգացումը հրատապ 
անհրաժեշտություն է Հարավային Կովկասում՝ տարածաշրջան, 
որը բախվում է բնակչության ծերացման, զուտ արտագաղթի, 
առողջության քրոնիկ վիճակների, աշխատաշուկայում 
հմտությունների անհամապատասխանության աճի, 
երիտասարդների և կանանց շրջանում գործազրկության 
բարձր ցուցանիշների և տնային տնտեսությունների եկամտի 
անհավասար մակարդակի խնդիրներին: 

ՄԿԾ Համաշխարհային բանկին ընձեռում է այս 
մարտահրավերներին դիմակայելու և կայուն ու ներառական 
ձևով տնտեսական աճն արագացնելու հարցում 
տարածաշրջանին օժանդակելու կենսունակ հնարավորություն: 
Հաշվի առնելով այդ հնարավորությունը՝ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը սահմանել է մարդկային 
կապիտալի զարգացման առաջնահերթությունը, ՄԿԾ 
վաղ որդեգրմամբ և փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի 
կողմից մարդկային կապիտալի օրակարգի բարձրաստիճան 
քաղաքական ղեկավարության ապահովմամբ: «Գոյատևել, 
սովորել, բարգավաճել: Մարդկային կապիտալի 

ռազմավարական ներդրումներ. առավել բարգավաճող և 
ներառական Հայաստանի» զեկույցը  հիմնվում է երկրների 
ընթացիկ ներգրավվածության վրա, և երկրում մարդկային 
կապիտալի ռազմավարական ներդրումների համագործակցված 
նախագծմանն ու  իրականացմանն ուղղված առաջին 
քայլն է: Զեկույցի միջոցով կիզակետում է հայտնվում 
Հայաստանի մարդակային կապիտալի արդյունքների վիճակը, 
ուսումնասիրվում են մարդկային կապիտալի ստեղծման և 
ակտիվացման մարտահրավերները և առաջարկվում են հատուկ 
ներդրումներ՝ այդ մարտահրավերների հաղթահարման համար:

Համաշխարհային բանկը հանձնառու է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որդեգրած՝ 
մարդկային կապիտալի հավակնոտ օրակարգին: Մեր սերտ 
համագործակցությամբ կզարգացնենք այս սկզբնական 
գույքագրումը՝ առաջարկությունների կենսագործման համար 
ավելի խորը վերլուծության և Հայաստանի ժողովրդի  համար 
բարձր ազդեցությամբ ներդրումների ֆինանսավորման միջոցով: 
Միասին մենք կարող են արագ առաջընթաց ապահովել դեպի 
այնպիսի Հայաստան, որտեղ բոլոր երեխաները դպրոց են 
հաճախում լավ սնված և սովորելու պատրաստ, կարող են 
հավակնել դասասենյակում իրական ուսում ստանալուն և որպես 
առողջ, հմուտ և արդյունավետ չափահաս ի վիճակի են մուտք 
գործել աշխատաշուկա:

Սեբաստիան-Ա Մոլինեուս
Համաշխարհային բանկի Հարավային Կովկասի 

տարածաշրջանային տնօրեն
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Զեկույցը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և  Համաշխարհային բանկի 
համագործակցության շրջանակում՝ Սեբաստիան Մոլինեուսի 
(Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային  տնօրեն), Մերսի 
Միյանգ Թեմբոնի (Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային 
նախկին տնօրեն), Սիլվի Բոսութղոյի (Հայաստանի գրասենյակի 
ղեկավար), Լիրե Էրսադոյի (մարդկային զարգացման  
ծրագրերի ղեկավար), Ֆադիա Սաադահի (մարդկային 
զարգացման հարցերով տարածաշրջանային տնօրեն), Հարի 
Էնթոնի Պատրինոսի (Կրթության գլոբալ պրակտիկայի 
ղեկավար), Տանյա Դմիտրաժենկոյի (Առողջության, սնուցման 
և բնակչության հարցերով գլոբալ պրակտիկայի ղեկավար) և 
Սեմ Միթի (Սոցիալական պաշտպանության և զբաղվածության 
գլոբալ պրակտիկայի ղեկավար) ղեկավարությամբ։  

Հեղինակային թիմի կազմում էին Ադաննա Չուկվուման, 
Նաիրուհի Ջրբաշյանը, Մարիաննա Կոշկակարյանը 
և Մադալենա Օնորատին։ Թիմը շնորհակալություն է 
հայտնում նաև Արփինե Ազարյանին՝ կազմակերպչական 
հարցերում գերազանց աջակցության համար, ինչը նպաստեց 
երկխոսությանն ու զեկույցն ավարտելուն: Զեկույցը խմբագրել 
են Ֆիոնա Մաքինթոշը ու Անահիտ Հարությունյանը, թարգմանել՝ 
Լիլիթ Սիմոնյանը և Շուշանիկ Աղաբաբյանը: 

Զեկույցի կազմմանն աջակցել են Միշելին Ֆրիասը և Մոնիկա 
Մայրը: Սույն զեկույցը «Մարդկային կապիտալի զարգացման 
արագացում Հարավային Կովկասում» խորհրդատվական 
ծառայությունների և վերլուծական ծրագրի (P168480) 
աշխատանքի արդյունքն է, որը ղեկավարում են  Սորեն 
Նելեմանը, Ադաննա Չուկվուման և Մադալենա Օնորատին:  
Թիմը բարձր է գնահատում գործընկերների, այդ թվում`ՀՀ 
փոխվարչապետի գրասենյակի, ֆինանսների նախարարության,  
առողջապահության նախարարության, կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարության,   աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության, և տարածքային 
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 
մասնակցությունը սույն գնահատման մշակմանը: 

Շնորհակալություն ենք հայտնում  Վահան Դանիելյանին, 
Անուշ Շահվերդյանին, Ալեքսանդրա Վալերիոյին, Ջեյսոն Ալեն 
Ուիվերին, Ֆրանցիսկա Այոդեջի Ակալային, Զելալեմ Յիլմա 
Դեբեբեին, Հանին Իսմայիլ Սայեդին, Էմիլի Ուիդոն Չափմանին, 
Եվգենի Նայդովին, Ալան Ֆյուքսին, Դհիրաջ Շարմային, 
Արմինե Մանուկյանին և Վիգեն Սարգսյանին օգտակար 
մեկնաբանությունների համար,  որոնք նպաստեցին զեկույցի 
վերջնական տեքստի շարադրմանը: 

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան

Նախաբան  

Երախտագիտության խոսք  

Բովանդակություն  

Համառոտագիր

Գլուխ 1.  Մարդկային կապիտալում ներդրումների հիմնավորումը  

Գլուխ 2. Հայաստանում մարդկային կապիտալի ձևավորման կարգավիճակ  

Գլուխ 3. Մարդկային կապիտալի զարգացումը պայմանավորող գործոնները  

 Քաղաքական իրավիճակ 

 Տնտեսական աճ և հարկաբյուջետային հնարավորություններ  

 Պետական ծրագրերը կրթության, առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ու   

 աշխատանքի ոլորտներում 

Գլուխ 4. Հայաստանում մարդկային կապիտալի ձևավորման խթանում 

 Կրթություն 

 Առողջապահություն 

 Սոցիալական պաշտպանություն և աշխատանք 

Գլուխ 5. Գաղափարից անցում իրականացմանը  

 Համահասարակական մոտեցում  

 Ռեսուրսների համախմբում և առավելագույն ապահովում 

 Չափումներ, ուսումնառություն և հարմարեցում 

 Գործընկերային հնարավորությունների լիարժեք օգտագործում 

 Տեխնոլոգիաների գործարկում ազդեցությունը խթանելու համար 

Գլուխ 6. Դեպի մարդկային կապիտալի զարգացման ռազմավարական  շեշտադրում 
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Մարդկային կապիտալը՝ կյանքի ընթացքում մարդկանց 
կուտակած գիտելիքները, հմտություններն ու առողջությունը, 
որ նրանց տալիս է իրենց ներուժը որպես հասարակության 
արդյունավետ անդամ իրացնելու հնարավորություն, բոլոր 
պետությունների հարստությանը նպաստող կարևոր գործոնն 
է՝ անկախ նրանց եկամտային կարգավիճակից:  Հայաստանում 
այսօր ծնված երեխան մեծանալով կունենա  լիարժեք 
կրթություն ստանալու և  լիովին առողջ լինելու դեպքում 
հնարավոր արտադրողականության 57 տոկոսը: Ասվածը ցույց 
է տալիս Հայաստանում ուսումնառության ու ներդաշնակեցված 
թեստերի արդյունքներով  աշակերտների առաջադիմության 
և մանկության տարիներից հետո էլ ոչ մահացու առողջական 
խնդիրներից պաշտպանության ապահովման թերությունների 
առկայությունը: Մարդկային կապիտալի ձևավորման այս 
բացերը բացասական հետևանքներ են ունենում տնտեսության 
վրա: «Հայաստանի 2013-2014 թվականների ազգային 
մրցունակության զեկույցում» ընդգծվել է, որ անբավարար 
մարդկային կապիտալը երկրի աճը զսպող առանցքային 
սահմանափակում է: Եթե երկարաժամկետ հեռանկարում 
Հայաստանն ապահովի լիարժեք կրթություն և առողջություն, 

մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) կարող է 
1.75 անգամ բարձր լինել:

Հայաստանը, որպես «Մարդկային կապիտալ» ծրագիրը վաղ 
որդեգրած երկիր, պարտավորվել է խթանող ներդրումներ 
կատարել՝ արագացնելու Հայաստանի երեխաների ապագա 
արտադրողականության բարձրացման ընթացքը՝ նվազեցնելով 
նրանց ենթակայությունը  առողջության և կրթության 
ռիսկերին: Սույն գնահատման մեջ ՀՀ կառավարությունն 
ու Համաշխարհային բանկը նախանշել են խթանող 
միջամտությունների շնորհիվ այսօրվա մարտահրավերներից 
մինչև վաղվա մարդկային կապիտալի ցանկալի արդյունքներին 
հասնելու ուղիները:  Հայաստանի համատեքստին 
համապատասխան նախագծված այս ներդրումներով 
կֆինանսավորվեն անհրաժեշտ միջամտություններ՝ 
ուղղված առողջապահության, կրթության, սոցիալական 
պաշտպանության և զբաղվածության հասանելիության 
ընդլայնմանը և որակի բարձրացմանը, ինչպես նաև մարդկային 
կապիտալի ձևավորման և ակտիվացման հնարավորության 
ստեղծմանը: 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

Մարտահրավերներ
Հիմնական 

խոչընդոտներ
Խթանիչ 

ներդրումներ
Վերջնարդյունքներ

57% 
արտադրողականություն `
օպտիմալ առողջության և 
կրթության նկատմամբ

1.1 տարվա 
ուսումնառությոուն  
ակնկալվող 14 տարվա 
համեմատությամբ

Ուսուցման համար 
հարմարեցված ՝ 
ուսումնառության ընդամենը  
7,9 տարի ակնկալվող 14 
տարվա համեմատությամբ

Ներդաշնակեցված թեստերի 
442 միջին գնահատական՝ 
625  ձեռքբերումների 
գնահատականի 
համեմատությամբ

Մինչև 15  տարեկան 
երեխաների 88% է ապրում 
մինչև 60 տարեկանը

Հաշմանդամության, սրտի 
իշեմիկ հիվանդության, 
ինսուլտի, շաքարախտի և 
կրծքագեղձի քաղցկեղի 
դեպքերի ավելի մեծ 
տարածվածություն, քան 
համեմատելի  երկրներում

Կրթություն
Գյուղական բնակավայրերում  
նախադպրոցական 
հաստատություններ 
հաճախելիության ցածր մակարդակ; 
- Հաստատությունների 
թերմատակարարում
- Ֆինանսապես ոչ կայուն նորմ

ԳՏՃՄ շրջանավարտները  չունեն  
գործնական գիտելիքներ:
- Դիդակտիկ և պասիվ ուսուցում
- Տեսության և կատարման 
չափազանց շեշտադրում

Առողջություն
Առողջապահության ֆինանսական 
խոչընդոտներ:
-Հանրային առողջապահության 
ցածր ծախսեր
-Ծառայությունների ոչ 
ռազմավարական  գնումներ

Հիվանդանոցակենտրոն 
ծառայությունների մատուցում: 
-ԱԱՊ որակի բացեր
-Մատակարարների համար 
խեղաթյուրված խթաններ

Սոցիալական պաշտպանություն և 
աշխատատեղեր 
Աղքատ  բնակչության համար  
սոցիալական փոխանցումների 
հասանելիության բացեր:
- Տեղեկատվական և 
աշխարհագրական պատնեշներ
- Ենթաօպտիմալ թիրախավորում 

Կանանց և երիտասարդների 
շրջանում  աշխատանքային ոչ 
ակտիվության բարձր մակարդակ:
- Տեղեկատվական ասիմետրիա
- Ենթաօպտիմալ թիրախավորում 

Կրթություն
ՄԱԿ-ի երեխաների հիմնադրամի 
այլընտրանքային, 
ծախսարդյունավետ 
նախադպրոցական մոդելների 
ընդլայնում

«Արմաթ» ճարտարագիտական 
լաբորատորիաների ծրագրի 
ընդլայնում `ԳՏՃՄ ուսուցման 
նորարարական մոտեցումների 
համար 

Առողջություն
Առողջապահության համար 
կանխավճարային և 
համախմբված ռեսուրսների 
ավելացում և ռազմավարական 
գնումների միջոցով արժեքի հետ 
համապատասխանեցում

Ներդրումներ առողջության 
առաջնային պահպանման 
կատարողականի բարելավման 
գործում

Սոցիալական 
պաշտպանություն և 
աշխատատեղեր 
Ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների 
հասանելիության  բարելավում ՝ 
պատրաստված և մոտիվացված 
սոցիալական աշխատանքի 
մասնագետների միջոցով

Զբաղվածության խթանման 
ծրագրերի առաջարկի և 
արդյունավետության ընդլայնում, 
ներառյալ աշխատանքի 
համապատասխանեցումը և  այլ 
օժանդակությունը

Ուսումնառության տարիների 
ավելացում 

Ներդաշնակեցված 
թեստերում սովորողների 
կատարողականի ավելացում
 
ԳՏՃՄ շրջանավարտների    
գործնական գիտելիքների 
բարելավում
  
Մեծահասակների 
գոյատևման  բարելավում 

Քրոնիկական 
հիվանդությունների  
բարդությունների նվազեցում 
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Մարդկային կապիտալի ստեղծմանն ուղղված գործողություններ չձեռնարկելը գին կունենա:  
Մարդկային կապիտալի ձևավորման տեմպն ավելացնելու ուղղությամբ բարեփոխումների 
բացակայության պայմաններում քրոնիկ հիվանդությունների ավելացող բեռը, աշխատուժի 
հմտությունների պակասը և  անհամապատասխանությունը միջնաժամկետից 
երկարաժամկետ հեռանկարում կխորացնեն տնտեսական աճի և նորարարության 
մարտահրավերները: Գաղափարից մարդկային կապիտալի ռազմավարական 
ներդրումներին անցում կատարելու համար կպահանջվի  համահասարակական 
մոտեցում շահագրգիռ կողմերի համագործակցությանը, ռեսուրսների ներգրավման ու 
արդյունավետության բարձրացման միջոցով հարկաբյուջետային հնարավորությունների 
ընդլայնում, խիստ ուշադրություն արդյունքների չափմանը  ծրագրից դասեր քաղելու 
և տեղայնացնելու համար, տեխնիկական ու ֆինանսական աջակցության նպատակով 
արտաքին  գործընկերությունների արդյունավետ օգտագործմանը և ազդեցությունն 
արագացնող տեխնոլոգիաների գործարկմանը:  

Այսպիսով, Հայաստանը կանգնած է կարևոր ճամփաբաժանին: Մարդկային կապիտալի 
ներդրումներով կարելի է լուծել հնարավորությունների անհավասարության, տնտեսական 
ցնցումների ժամանակ պահանջարկի կայունացման, սպառման սահունության և 
կառուցվածքային փոփոխությունների ընթացքում խոցելի խմբերի պաշտպանության 
հարցերը:  Առողջապահության, ուսումնառության հնարավորությունների, սոցիալական 
պաշտպանության և աշխատաշուկայի  հասանելիությանը միտված միջամտությունների 
վերաբերյալ այսօր կայացված  որոշումները կկանխորոշեն վաղվա համաշխարհային 
շուկայում հայ երեխաների և երիտասարդների մրցելու կարողությունը:

Մարդկային կապիտալի 
ստեղծմանն ուղղված 
գործողություններ 
չձեռնարկելը գին կունենա



9

ԳԼՈՒԽ 1. 

Մարդկային 
կապիտալում 
ներդրումների 
հիմնավորումը 
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Մարդկային կապիտալը պարփակում է կյանքի ընթացքում մարդու կուտակած 
գիտելիքները, հմտություններն ու առողջությունը, ինչը նրան տալիս է իր՝ որպես 
հասարակության լիարժեք անդամի ներուժն օգտագործելու հնարավորություն։1 
«Ազգերի փոփոխվող հարստությունը» թեմայով Համաշխարհային բանկի կատարած 
վերջին վերլուծությունը ցույց տվեց, որ մարդկային կապիտալին բաժին է ընկնում  
համաշխարհային հարստության 64 տոկոսը. բարձր եկամուտ ունեցող երկրների 
հարստության մինչև 70 տոկոսը, իսկ ցածր եկամուտ ունեցող երկրների՝ ընդամենը 
41 տոկոսը (պատկեր 1)2։ Եկամտի տարբեր մակարդակներ ունեցող բոլոր երկրներում 
հարստությանը մարդկային կապիտալի բերած կարևոր նպաստն ընդգծում է այն 
հանգամանքը, որ առողջ, բանիմաց ու հմուտ աշխատակիցների կրիտիկական զանգվածը 
կարող է ամենուր խթանել նորարարությունը, տնտեսական աճը և հարստության 
կուտակումը: 

Մարդկային կապիտալին ուղղվող ներդրումների տնտեսական շահավետությունն  
ամենաբարձրը վաղ մանկության հասակում է   (պատկեր 2)։ Երեխաների բավարար 
առողջական վիճակի ու սնունդի ապահովումը տալիս է ճանաչողության՝  օպտիմալ 
ուսումնառության նախադրյալը զարգացնելու հնարավորություն3։ Զարգացող 
և առողջ երեխան կարող է գիտելիք ստանալ դպրոց հաճախելու և ուսանելու  
միջոցով, ինչը բյուրեղանալով դառնում է հմտություն, որը նա կարող է օգտագործել 
աշխատաշուկայում։ Միաժամանակ սոցիալական պաշտպանությունը  կարիքավոր 
մարդկանց  տալիս է առողջապահական և կրթական ծառայություններից օգտվելու 
հնարավորություն՝ առանցքային դեր կատարելով  մարդկային կապիտալի ձևավորման 
անհավասարությունների նվազեցման գործում: Այսպիսով, չափահաս աշխատողների 
արտադրողականությունը պայմանավորված է նրանց վաղ մանկության, մանկության և 
դեռահասության հասակում մարդկային կապիտալում կատարված ներդրումների չափից 
ու որակից: Բացի այդ, չափահասության շրջանում մարդկային կապիտալում կատարվող 
շարունակական ներդրումները երկարաժամկետ հեռանկարում պահպանում են նախկինում 
կատարված ներդրումների ձեռքբերումները:    

2.0 2,5  3,0  3,5  4,0 4,5  5,0  5,5   
 

ՀՆԱ-ն ըստ մարդաշնչի (լոգարիթմական)
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Պատկեր 1.
Մարդկային կապիտալ և 
տնտեսական աճ

Աղբյուրը՝ Լանգը, Վուդոն և Քերի ( Lange, 
Wodon, and Carey) (2018)

Գիտելիք, 
հմտություն ու 
առողջություն

Պատկեր 2.
Որքան ավելի վաղ կատարվեն 
ներդրումները մարդկային 
կապիտալում, այնքան 
ավելի մեծ կլինի դրանց 
շահավետությունը 

Աղբյուրը՝ Ջեյմս Հեքման, տնտեսագիտության 
բնագավառի Նոբելյան մրցանակի
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Տնային տնտեսություններն առողջության և կրթության վրա ծախսեր կատարելու իրենց 
որոշումներով զգալիորեն նպաստում են մարդկային կապիտալի ձևավորմանը4: Տնային 
տնտեսությունների ծախսած գումարը կախված է նրանց եկամուտներից և ձեռք բերվելիք 
հնարավոր արդյունքների մասին պատկերացումից: Սակայն առողջության և կրթության 
վրա կատարվող ներդրումային ծախսերը կարող են  գերազանցել ցածր եկամուտ ունեցող 
ընտանիքների միջոցները: Ավելին, տնային տնտեսությունները կարող են թերագնահատել 
մարդկային կապիտալի ձևավորումից ստանալիք արդյունքները: Այսպիսով, աղքատությունն 
ու թերի տեղեկատվությունը կարող են նվազեցնել տնային տնտեսությունների կողմից 
առողջապահության և կրթության ուղղությամբ կատարվող ներդրումները: Անկախ 
պատճառից՝ մարդկային կապիտալի վրա կատարվող անբավարար ներդրումները  
սերնդեսերունդ նպաստում են մարդկային կապիտալի ցածր կուտակման շրջափուլերին 
և աղքատությանը5:  Տնային տնտեսությունների կողմից մարդկային կապիտալի վրա  
օպտիմալ մակարդակից ցածր ներդրումներ կատարելու դեպքում անվերապահորեն 
հիմնավորվում է պետության միջամտությունը՝ հաշվի առնելով դրական արտաքին 
ազդեցությունը, որ հասարակությունը ստանում է արտադրողական աշխատուժ ունենալու 
շնորհիվ:   

Պետությունների կատարած ներդրումների չափը առողջապահության, կրթության և 
սոցիալական պաշտպանության բնագավառներում կախված է  այդ ներդրումների համար 
նրանց ունեցած հարկաբյուջետային հնարավորություններից, ինչն էլ պայմանավորված 
է երկրի տնտեսական աճով, համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) կազմում պետական 
ծախսերի մասնաբաժնով և մարդկային կապիտալին հատկացվող հանրային 
ծախսերի տոկոսով։ Նշված ներդրումներով ֆինանսավորվում են միջամտությունները 
առողջապահության, կրթության և սոցիալական պաշտպանության բնագավառներում, 
որոնք  բավարար բարձր որակ ունենալու պարագայում մարդկային կապիտալ են ստեղծում: 
Եթե ֆիզիկական կապիտալի, օրինակ՝ ճանապարհների և կամուրջների կառուցման 
համար կատարվող ներդրումներն անմիջական, շոշափելի արդյունքներ են ունենում, 
ապա առողջապահության և կրթության վրա կատարված ներդրումները տնտեսական 
արդյունավետության աճի չեն հանգեցնում, քանի դեռ տվյալ բարձր հմտությունների 
հասցեատերը աշխատաշուկա մուտք չի գործում և ավելի բարձր արտադրողականությամբ 
ճյուղերում աշխատատեղերին համապատասխանեցում չի կատարվում։ Ուստի մարդկային 
կապիտալի ձևավորմանն ու ակտիվացմանն ուղղված ներդրումներ կատարելու 
քաղաքական հանձնառությունը շատ կարևոր է կայուն տնտեսական աճ ապահովելու 
համար։  

Մարդկային կապիտալի ձևավորման և ակտիվացման այս շրջանակը, որ կազմվել 
է պետական ներդրումների, ընտանիքների ծախսերի և մարդկային կապիտալում 
միջամտությունների որակի և ծածկույթի հիման վրա, ամփոփված է պատկեր 3-ում։

Պատկեր 3.
Մարդկային կապիտալի 
ձևավորումը և ակտիվացումը 
պայմանավորող գործոնները

մարդկային 
կապիտալի 

միջամտություններ

Որակ

Մարդկային 
կապիտալի 
ձևավորում

ծախսեր Ներդրումներ

Տնային 
տնտեսությունների 

եկամուտներ

Ակնկալվող 
շահավետություն

Տնտեսական աճ

Հանրային 
ծախսերը 

մարդկային 
կապիտալում l

Աշխատանքի համապատասխանեցում

Մարդկային 
կապիտալի 

ակտիվացում

Քաղաքական 
հանձնառություն 
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Հաշվի առնելով մարդկային կապիտալի ոլորտում ներդրումների կարևորությունը 
մակրո մակարդակով՝ Հայաստանը բարձր մակարդակով ստանձնել է Հայաստանի 
երեխաներին և երիտասարդներին ուղղված ռազմավարական ներդրումներ կատարելու 
քաղաքական հանձնառություն: Այդ հանձնառությունն արտացոլված է «Հայաստանի 
վերափոխման ռազմավարություն 2050»-ում, որը նախատեսում է մարդկային կապիտալի 
զարգացման մոտեցում, ինչը հայ երեխաներին և երիտասարդներին ներկայիս և 
ապագայի համաշխարհային տնտեսությունում գոյատևելու, սովորելու և բարգավաճելու 
հնարավորություն կտա: Այս համատեսքստում սույն զեկույցով  գնահատվում է  
Հայաստանի մարդկային կապիտալի ձևավորման ներկա վիճակը, ուսումնասիրվում 
են այն գործոնները, որոնք  տնային տնտեսությունների և ընդհանուր հասարակության 
մակարդակով պայմանավորում են այդ արդյունքները, և ռազմավարական ներդրումների 
առաջարկություններ են արվում՝ զարգացնելու Հայաստանի հաջորդ սերնդի աշխատողների 
գիտելիքները, հմտություններն ու  առողջությունը՝ ավելի ուժեղ և ավելի ներառական 
տնտեսության խթանման  համար:  

«Հայաստանի 2013-2014 
թվականների ազգային 
մրցունակության զեկույցի» 
համաձայն՝ անբավարար մարդկային 
կապիտալը երկրի աճը զսպող 
առանցքային խոչընդոտ է։
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ԳԼՈՒԽ 2.

Հայաստանում 
մարդկային 
կապիտալի 
ձևավորման 
կարգավիճակ
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Պատկերացրեք Հայաստանում այսօր ծնված երեխայի առողջության և ուսումնառության 
հետագիծը ծննդյան օրվանից մինչև մեծահասակ դառնալը: Հաշվի առեք այն ռիսկը, 
որ երեխան չի գոյատևում մինչև իր հինգերորդ տարեդարձը: Եթե նա ապրում է մինչև  
դպրոցական տարիքը, հնարավոր է՝ դպրոց չհաճախի կամ չավարտի 14 տարիների 
ամբողջական շրջափուլը, ինչը հարուստ երկրներում սահմանված կարգն է: Եթե 
մանկության և դեռահասության տարիքում երեխան վատ է սնվում, ապա նրա ուղեղը 
դժվար թե բավարար չափով զարգացած լինի ուսում ստանալու և ստեղծագործելու 
համար:  Կախված նրա ուսումնառության որակից՝ դպրոցում անցկացրած տարիները 
հնարավոր է՝զարգացնեն այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնք նրան անհրաժեշտ 
կլինեն աշխատաշուկայում մրցելու համար, հնարավոր է՝ ոչ: Տասնութ տարեկան դառնալիս 
նա կարող է դեռ կրել մանուկ հասակում իր  վատ առողջության և ուսումնառության 
տևական հետևանքները, որոնք չափահաս տարիքում կսահմանափակեն նրա ֆիզիկական 
և ճանաչողական ունակությունները: Մարդկային կապիտալի համաթիվը (ՄԿՀ/HCI) 
մշակվել է յուրաքանչյուր երկրում առողջության և ուսումնառության այս հետագիծը և 
բնակչության տվյալ խմբի հետագա արտադրողականության վրա այդ գործոնների ունեցած  
հետևանքները քանակական տեսքի բերելու համար7:

1.
Մարդկային կապիտալի համաթիվ: Հաջորդ սերնդի մարդկային 
կապիտալում ներդրումները հիմնավորելու համար նախատեսված համաթիվ, 
որը ներկայացնում է մարդկային կապիտալի այն չափը, որին այսօր ծնված 
երեխան կարող է հավակնել, որ կհասնի մինչև 18 տարեկան դառնալը:

2.
Չափումներ և հետազոտություն: Մարդկային կապիտալի արդյունքների 
չափման և հետազոտության բարելավում, ինչպես նաև մարդկային 
կապիտալի ձևավորման մեջ ներդրումների աջակցմանն ուղղված 
վերլուծության բարելավում:

3.
Երկրների ներգրավում: Աջակցություն վաղ որդեգրող երկրներին և, ի 
վերջո, բոլոր երկրներին մարդկային կապիտալի ձևավորման գործընթացի 
արագացումն ապահովող ազգային ռազմավարությունների պատրաստման 
գործում։ 

Մարդկային կապիտալի համաթվով  (ՄԿՀ) գնահատվում է, թե այսօր ծնված երեխան 
մինչև միջնակարգ դպրոցն ավարտելն ինչ չափի մարդկային կապիտալ ձեռք կբերի, հաշվի 
առնելով կրթական և առողջական այն ռիսկերը, որոնք գերակշռում են տվյալ երեխայի 
ծննդավայրում8։ Համաթիվը, հաջորդ սերնդի աշխատողների լիարժեք ներուժի համեմատ, 
արտադրողականությանը փոխարինող ցուցանիշ է և բաղկացած է երեք բաղադրիչներից՝ 
գոյատևում, ուսումնառության տարիներ և առողջություն9:  ՄԿՀ-ի արժեքները 0-ից 1-ի 
միջակայքում են, որտեղ 1-ը համապատասխանում է այսօր ծնված երեխայի ապագա 
արտադրողականության 100 տոկոսին, ինչպիսին այն կարող է լինել լիակատար 
առողջության և լիարժեք կրթության պարագայում։ 

Բաղադրիչ 1-ը  (գոյատևում) պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Այսօր ծնված 
երեխաները կապրե՞ն մինչև դպրոցական տարիքը, թե ոչ»։ Այս բաղադրիչն արտացոլում 
է այն ցավալի իրականությունը, որ այսօր ծնված ոչ բոլոր երեխաներն են ապրում մինչև 
այն տարիքը, երբ ֆորմալ կրթության միջոցով մեկնարկում է մարդկային կապիտալի 
կուտակման գործընթացը։ ՄԿՀ-ում գոյատևումը չափվում է՝ կիրառելով մինչև 5 
տարեկանների մահացության ցուցանիշները, որոնք ստացվում են Միավորված ազգերի 
կազմակերպության երեխաների մահացության հաշվարկներից։

Բաղադրիչ 2-ը (ուսումնառություն)  պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Քանի՞ տարի 
երեխան կսովորի և որքա՞ն կսովորի»։ Այս բաղադրիչով չափվում են ուսումնառությամբ 
ճշգրտված ուսման սպասվող տարիները՝ համատեղելով կրթության քանակի և որակի 
վերաբերյալ տեղեկությունները։ Կրթության որակը չափվում է նախադպրոցական և 
միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում սովորելու տարիների ակնկալվող 
քանակով, որին այսօր ծնված երեխան կարող է հավակնել՝ հաշվի առնելով ուսումնական 
հաստատություններում ընդգրկվածության և առանձին դասարաններն ավարտելու 
ցուցանիշները։ Կրթության որակը հիմնված է խոշոր միջազգային ստուգատեսներում 
սովորողների գրանցած արդյունքների վրա։

Բաղադրիչ 3-ը  (առողջություն) պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Երեխաները 

«Մարդկային կապիտալ» 
ծրագիրը

Ընդունելով աշխարհում 
մարդկային կապիտալի մեջ 
լրացուցիչ ներդրումների 
հրատապ անհրաժեշտությունը՝ 
Համաշխարհային բանկի 
խումբը 2017 թվականին սկսեց 
«Մարդկային կապիտալ» ծրագիրը, 
որն ունի երեք հիմնական 
բաղադրիչ.

գոյատևում

ուսումնառություն

առողջություն
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դպրոցը  կավարտե՞ն լավ առողջական վիճակում և  ունակ  կլինե՞ն զարգանալու որպես չափահաս»։ Առողջությունը չափվում 
է երկու փոխարինող ցուցիչով։ Մեծահասակների գոյատևման ցուցանիշով չափվում է 15 տարեկանների այն խումբը, որն ապրում է 
մինչև 60 տարեկան դառնալը՝ ընդգրկելով նաև այն մահացու և ոչ մահացու հիվանդությունները, որ այսօր ծնված երեխան կարող 
է ունենալ չափահաս տարիքում՝ ներկայիս պայմանները նաև ապագայում պահպանվելու դեպքում։ Մինչև 5 տարեկան երեխաների 
թերաճության ցուցանիշն արտացոլում  է ներարգանդային, հետծննդյան և վաղ մանկության շրջանում առողջական վիճակը և 
ամփոփում է լավ առողջական վիճակին սպառնացող այն ռիսկերը, որոնց այսօր ծնված երեխաներն ամենայն հավանականությամբ 
կառնչվեն իրենց կյանքի վաղ տարիներին և որոնք կարևոր հետևանքներ կունենան չափահաս տարիքում նրանց առողջության և 
բարեկեցության վրա։ 

Ի՞նչ է մեզ հայտնում ՄԿՀ–ն Հայաստանում մարդկային կապիտալի ձևավորման վիճակի մասին։  Ստորև ներկայացված աղյուսակում 
նկարագրում ենք Հայաստանի արդյունքները՝ ըստ ՄԿՀ-ի և դրա բաղադրիչների: Ընդհանուր առմամբ մարդկային կապիտալի 
ձևավորման բացեր կան. Հայաստանում այսօր ծնված երեխան մեծանալով կունենա լիակատար առողջությանը և լիարժեք 
կրթությանը համապատասխանող արտադրողականության 57 տոկոսը: Այդ բացերը գերազանցապես պայմանավորված են 
ուսման վերջնարդյունքների թերակատարմամբ: Երեխաներն ուսումնառության ընդհանուր 14 տարուց 11.1-ն են ավարտում և 
ներդաշնակեցված ստուգատեսների միավորներով միջինը 443 միավոր են վաստակում՝  բարձր առաջադիմության ուղենիշային 
625 միավորի համեմատ: Երեխաների առողջության արդյունքները համեմատաբար բարձր են, մինչև 5 տարեկանը գոյատևելու 
հավանականությունը գրեթե 100 տոկոս է, իսկ թերաճ լինելու հավանականությունը՝ 10 տոկոսից պակաս: Մանկությունից հետո 15 
տարեկանների 88 տոկոսն ապրում է մինչև 60 տարեկանը:

Մարդկային կապիտալի համաթիվը: Հայաստանում այսօր ծնված 
երեխան, երբ մեծանա, լիարժեք առողջությանը և կրթությանը 
համապատասխանող արտադրողականության 57 տոկոսը կունենա:

Մինչև  հինգ տարեկանն ապրելու հավանականությունը: Հայաստանում 
ծնված 100 երեխայից իննսունինն ապրում է մինչև 5 տարեկան դառնալը:

Ուսման սպասվող տարիները: Կարելի է ակնկալել, որ Հայաստանում 
4 տարեկանից ուսումն սկսող երեխան մինչև 18 տարին լրանալը 
ավարտած կլինի ուսման 11.1 տարին

Ներդաշնակեցված թեստերի միավորները: Հայաստանի աշակերտները 
443 միավոր են ստանում ըստ այն սանդղակի, որում 625-ը բարձր 
առաջադիմությունն է, իսկ 300 միավորը՝ նվազագույնը:

Ուսումնառությամբ ճշգրտված ուսման տարիները: Երեխաների 
ստացած փաստացի գիտելիքները որպես գործոն ընդունելու 
պարագայում նրանց ուսման սպասվող տարիների թիվը կազմում է 
ընդամենը  7.9 տարի:

Չափահասների գոյատևման ցուցանիշը: Ողջ Հայաստանի 15 
տարեկանների 88 տոկոսը կապրի մինչև 60 տարեկանը: Սա չափահաս 
դառնալիս այսօր ծնված երեխայի առողջական վիճակի ցուցանիշներին  
փոխարինող ցուցիչ է՝ ներկայիս պայմաններում:

Մինչև 5 տարեկան ոչ թերաճ երեխաների մասնաբաժինը։  100 
երեխայից իննսունմեկը թերաճ չէ: 100 երեխայից իննը թերաճ 
է և այդպիսով վտանգված է ճանաչողական և ֆիզիկական 
սահմանափակումներով, որոնք կարող են շարունակվել ողջ կյանքի 
ընթացքում:
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Ծանոթություն: Մեծ շրջանը ներկայացնում է Հայաստանը, փոքր շրջանները՝ մյուս երկրները, իսկ թավ, ուղղահայաց գծերն ու գունավոր շրջաններն արտացոլում են 
բաշխվածության քվարտիլները։

Աղյուսակ 1. Մարդկային կապիտալի ձևավորման վիճակը Հայաստանում

Մարդկային կապիտալի զարգացման նշված բացերն անմիջական բացասական ազդեցություն կունենան Հայաստանի ապագա 
արտադրողականության վրա: Երկարաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն կարող է 1.75 (1/ՄԿՀ) անգամ 
բարձր լինել, եթե Հայաստանի երեխաները ստանան ամբողջական կրթություն և լիարժեք  առողջ լինեին: 2017 թվականի ՄԿՀ-ն 
ցույց է տալիս նաև, որ հայաստանաբնակ տղաների ապագա արտադրողականության ներկայիս սպասվող  պակասն ավելի մեծ է, 
քան աղջիկներինը։ Հայաստանաբնակ աղջիկների պարագայում ուսման ակնկալվող տևողությունն ավելի երկար է, ներդաշնակեցված 
թեստերի արդյունքները՝ ավելի լավ, թերաճի հավանականությունը՝ ավելի փոքր, իսկ 15 տարեկանից հետո գոյատևման ցուցանիշը՝ 
ավելի բարձր։ Այդուամենայնիվ, երեխաների գոյատևման ցուցանիշը հավասարապես բարձր է տղաների և աղջիկների մոտ: Այսպես, 
մինչև 5 տարեկան երեխաների գոյատևման ցուցանիշը 99 տոկոս է։ Այս ցուցանիշները ժամանակի ընթացքում հաստատուն չեն 
մնացել: 2012-2017 թվականներին թերաճություն չունեցող մինչև 5 տարեկան տղաների և աղջիկների համամասնությունն ավելացել 
է 0,12-ով։ Այդուհանդերձ տղաների ուսման սպասվող տարիների ցուցանիշը նվազել է 0,6-ով, իսկ աղջիկներինը՝ 0,9-ով:  Մյուս 
ցուցանիշներն ու ընդհանուր ՄԿՀ-ն դեռևս համեմատաբար հաստատուն են  (աղյուսակ 2)։
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Միջին ՄԿՀ-ի բացվածքը, ըստ եկամտի քվինտիլների, բացահայտում է նաև աղքատ և 
հարուստ ընտանիքների երեխաների ուսումնառության և առողջ աճի տարբերությունը: 
20 տոկոս կազմող ամենահարուստ տնային տնտեսությունների ընտանիքներից մեկում 
ծնված երեխայի ապագա արտադրողականությունը 77 տոկոս է,  իսկ  ամենաաղքատ 
20 տոկոս ընտանիքներից մեկում ծնված երեխաներինը՝  66 տոկոս: 20 տոկոս կազմող 
լավագույն պայմաններում գտնվող ընտանիքների երեխաների  94 տոկոսը թերաճ չէ, 
իսկ ամենաաղքատ 20 տոկոսի  շրջանում այդ ցուցանիշը 88 տոկոս է : Հայաստանի 
ամենահարուստ 20 տոկոս տնային տնտեսությունների   աշակերտները  483 միավոր 
են ստանում, իսկ ամենաաղքատ 20 տոկոսինը 417 միավոր՝ ըստ  300-ից (նվազագույն 
առաջադիմություն) մինչև 625 (բարձր առաջադիմություն) միջակայքով սանդղակի: 
Այնուամենայնիվ չնչին է կամ որևէ տարբերություն չկա ամենաաղքատ և ամենահարուստ 
տնային տնտեսություններում ծնված երեխաների՝ մինչև 5 տարեկանը գոյատևելու և 
սպասվող ուսումնառության տարիների միջև: 

Հայաստանի երեխաների մարդկային կապիտալի ձևավորման մակարդակը զիջում է 
համադրելի այլ երկրների մակարդակին: 2017 թվականին Հայաստանի ՄԿՀ-ն (0.57) ցածր 
է եղել համադրելի նախկին Խորհրդային Միության (ԽՄ) անցումային երկրների (0.64), 
Եվրոպական տնտեսական համայնքի երկրների (0.66) և Եվրոպայի և Կենտրոնական 
Ասիայի (ԵԿԱ) երկրների միջին ցուցանիշներից (0.7)։ Հայաստանում ՄԿՀ-ի ավելի ցածր 
արժեքը հիմնականում պայմանավորված է «ուսումնառությամբ ճշգրտված ուսման 
տարիների» ցուցանիշի ավելի վատ արդյունքներով, որը զիջում է նախկին ԽՄ և ԵԿԱ միջին 
ցուցանիշներին (պատկեր 4)։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի ՄԿՀ-ն ավելի բարձր է, քան 
կարելի է կանխատեսել  եկամտի նման մակարդակով երկրի համար։

Պատկեր 4
 Հայաստանի ՄԿՀ 
բաղադրիչների 
համեմատությունը

Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ:

Աղյուսակ 2.
Հայաստանի ՄԿՀ-ի 
ժամանակային միտումները՝ 
ըստ սեռի

2012 2017

Բաղադրիչ

Տղամարդ Կին Ընդհանուր Տղամարդ Կին Ընդհանուր

ՄԿՀ բաղադրիչ 1. Գոյատևում

Մինչև 5 տարեկան գոյատևման 
հավանականություն

0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99

ՄԿՀ բաղադրիչ 2. Ուսումնառություն

Ուսման սպասվող տարիները 11.5 12.2 11.8 10.9 11.3 11.1

Ներդաշնակեցված թեստերի արդյունքները 439 448 443 439 448 443

ՄԿՀ բաղադրիչ 3. Առողջություն

15-60 տարեկանների գոյատևման 
ցուցանիշը 

0.82 0.92 0.87 0.83 0.93 0.88

Թերաճություն չունեցող մինչև 5 տարեկան 
երեխաների տեսակարար կշիռը 

0.78 0.80 0.79 0.89 0.92 0.90

ՄԿՀ 0.56 0.61 0.58 0.55 0.59 0.57

Առողջապահություն

Կրթություն

Գոյատևում

Բոլոր 
երկրները

ԵԿԱ 
երկրներ

ՆԽՄ 
երկրներ

ԵՏՀ
 երկրներ

ՄԲԵ 
երկրներ

Հայաստան

0.92
0.63

0.97

0.94
0.75

0.99

0.91
0.71

0.99

0.92
0.73

0.99

0.93
0.63

0.98

0.95
0.61

0.99
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Պատկեր 5. 
Հաշմանդամությամբ 
ճշգրտված կյանքի 
տարիների՝  ըստ տարիքի 
ստանդարտացված ցուցանիշը  
2017 թվականին

Ծանոթություն: ԵԿԱ/ECA – Եվրոպա և 
Կենտրոնական Ասիա, ՆԽՍՀՄ/FSU – նախկին 
ԽՍՀՄ, ԵՏՀ/ECC – Եվրոպական տնտեսական 
համայնք, ՄԲԵ/UMI – միջինից բարձր 
եկամուտներ Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ:

ՄԿՀ-ն օգտակար, սակայն մարդկային կապիտալի ձևավորման, մասնավորապես 
առողջության մեջ ներդրումների նշանակության իմաստով արտադրողականությանը 
փոխարինող անկատար ցուցիչ է Հայաստանի նման միջին եկամտով երկրներում, 
որտեղ քրոնիկ հիվանդությունների բեռը բարձր է։ Մասնավորապես,  ՄԿՀ-ի՝ երկրի 
չափահասների գոյատևման  բարձր ցուցանիշներով թերագնահատված են ոչ մահացու 
առողջական ռիսկերը, որոնց ազդեցությանն այսօրվա երեխաները կենթարկվեն չափահաս 
դառնալիս: Այդ ռիսկերը կարող են հանգեցնել արտադրողականությունը նվազեցնող 
այնպիսի գործոնների, ինչպիսիք են աշխատանքից բացակայությունը (absenteeism), 
հիվանդ վիճակում աշխատանքի ներկայանալը (presenteeism) և հաշմանդամությունը: 
Երբ հաշվի են առնվում հաշմանդամությամբ ճշգրտված կյանքի տարիները (մահվան 
և հաշմանդամության կշռված համակցությունը), քրոնիկ հիվանդությունների բեռը 
Հայաստանում բարձր է համանման սոցիալական և ժողովրդագրական ցուցանիշներ 
ունեցող այլ երկրների համեմատ (պատկեր 5)10: Բացի այդ, Հայաստանում 2015 թվականին 
հաշմանդամության կարգավիճակ ստացած անձանց թիվը կազմել է 519 յուրաքանչյուր 
100 000 մարդու հաշվով, ինչը գերազանցում է Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության (ԱՀԿ) եվրոպական տարածաշրջանի՝ 100 000 մարդու հաշվով միջին 
ցուցանիշը՝ 495 դեպք11։ Առաջընթացը մշտադիտարկելու համար ՄԿՀ-ն պարբերաբար 
թարմացվելու է, իսկ բաղադրիչները շարունակաբար համապատասխանեցվելու են 
տարբեր երկրների իրավիճակներին: 

Մարդկային կապիտալի ձևավորման գործում Հայաստանի ընթացիկ կատարողականը  
վկայում է, որ երեխաները ենթակա են ռիսկերի, որոնք չափահաս դառնալիս 
բացասական հետևանքներ կունենան նրանց արտադրողականության վրա, 
մասնավորապես՝ ուսումնառության տարիների, ներդաշնակեցված թեստերի արդյունքների 
և մանկությունից հետո առողջության համար ոչ մահացու ռիսկերից պաշտպանության 
առումով։ Հայաստանը Համաշխարհային բանկի «Մարդկային կապիտալ» ծրագիրը վաղ 
որդեգրած երկրներից է, ըստ այդմ՝ կառավարությունը հանձն է առել ներառական աճի 
նպատակով ներդրումներ կատարել մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ։ Գլուխ 3-ում  
քննության կառնենք Հայաստանում մարդկային կապիտալի ձևավորումը պայմանավորող 
գործոնները՝ Հայաստանի երեխաների ապագա արտադրողականությունն ապահովելու 
նպատակով ազգային առաջնահերթությունների մշակումը հիմնավորելու համար։

Հայաստան

ՄԲԵ 
միջին

Սրտի 
իշեմիկ 

հիվանդություն
Ինսուլտ

Նեոնատալ 
խանգարումներ

Թոքերի 
քաղցկեղ

Ցիրրոզ
Շնչուղիների 
վարակներ

Դիաբետ Բնածին 
արատներ

COPD
Կրծքագեղձի 

քաղցկեղ

3,608.00 998.5 682.1 673.3 591.5 562.1 560.4 507.2 386.5 327.9

2,449.00 673.9 1,998.40 768.2 1,193.40 644.5 635.9 656.8 747.2 381.3
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Գայանեն 25 տարեկան կին է, ավագ դպրոց է ավարտել, սակայն 
չի աշխատում, որպեսզի խնամի իր 7-ամյա որդուն՝ Հմայակին և 
3 տարեկան դստերը՝ Մարինեին։ 

Գայանեի ամուսինը՝ Ռազմիկը, 30 տարեկան է, միջին դպրոցից 
հետո դուրս է մնացել  դպրոցից աշխատելու և ծնողներին 
օգնելու համար։ Հիմա նա արտագնա աշխատող է, ապրում է 
Ռուսաստանում և գյուղ է գալիս տարին մեկ-երկու անգամ։ 

Մենք կհետևենք մտացածին Հարությունյան ընտանիքին, 
նրանց առողջության և ուսման հետ կապված ռիսկեր 
կրելուն, մարդկային կապիտալում ներդրումներ կատարելու 
հարցում ընտանեկան որոշումներին և մարդկային կապիտալի 
ձևավորումը խթանող պետական ծրագրերի շահառուն լինելուն։

Հարությունյանների ընտանիքը՝ Գայանեն, Ռազմիկը, 

Հմայակը և Մարինեն,  ապրում է Հայաստանի 

ամենաաղքատ մարզի՝ Շիրակի Շիրակավան գյուղում։ 

Ծանոթացեք 
Հարությունյանների 
ընտանիքին
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ԳԼՈՒԽ 3.

Մարդկային 
կապիտալի 
զարգացումը 
պայմանավորող 
գործոնները
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Հայաստանում մարդկային կապիտալի զարգացումը պայմանավորող գործոնները հասկանալու համար հիմք ենք ընդունում 
գլուխ 1-ում նկարագրված շրջանակը՝ քաղաքական հանձնառության, հարկաբյուջետային հնարավորությունների, տնային 
տնտեսությունների ծախսերի ու պետական ծրագրերի կատարած դերը երեխաների և երիտասարդության ուսման, առողջության և 
հմտությունների ձեռքբերման հասանելիության ապահովման գործում:

Քաղաքական 
իրավիճակ

Տնտեսական աճ և 
հարկաբյուջետային 
հնարավորություններ

Հայաստանը դեպի ծով ելք չունեցող, միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկիր է, որը 
գտնվում է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։  Հայաստանն ունի 29 743 կմ2 
տարածք և ըստ հաշվարկների՝  2.99 միլիոն մշտական (դե յուրե) բնակչություն։ Երկիրը 
բաժանված է 11 վարչատարածքային միավորների, այդ թվում՝ 10 մարզ և մայրաքաղաք 
Երևանը։ Մայրաքաղաքում է բնակվում երկրի բնակչության գրեթե մեկ երրորդը, 
բնակչության 28 տոկոսը բնակվում է մյուս քաղաքներում, իսկ մնացած 36 տոկոսը՝ 
գյուղերում։ 1991 թվականին՝ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, Հայաստանում 
սկսվեց կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացումը՝ անցումը շուկայական 
տնտեսության։ Անցումային փուլին հաջորդած առաջին տասնամյակը բնութագրվում 
է սոցիալ-տնտեսական բևեռացմամբ և քաղաքականության ու տնտեսության մեջ 
թափանցիկության բացակայությամբ: 

2018 թվականի գարնանը համազգային և խաղաղ փողոցային ակցիաների շնորհիվ, որոնք 
հայտնի են որպես թավշյա հեղափոխություն, իշխանությունը փոխվեց։ Խորհրդարանական 
ընդդիմության անդամներից Նիկոլ Փաշինյանը, որ առաջնորդում էր բողոքի ակցիաները, 
վարչապետ ընտրվեց։ 2018 թվականի հունիսին խորհրդարանը հաստատեց ՀՀ 
կառավարության ծրագիրը, որում ամրագրված է կառավարումը բարելավելու, մարդկային 
կապիտալի զարգացումը հզորացնելու և աղքատությունը նվազեցնելու հանձնառություն։ 
2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո այս հանձնառությունները 
վերահաստատվեցին ՀՀ կառավարության նոր հնգամյա ծրագրում, որն էլ արժանացավ 
խորհրդարանի հավանությանը։ ՀՀ կառավարության՝ մարդկային կապիտալում ներդրում 
կատարելու քաղաքական բարձր հանձնառությունը հիմք է ստեղծել հաջորդ սերնդին 
համաշխարհային տնտեսության մեջ մրցունակ դարձնելու  համար։

Մինչև 2008-2009 թվականների համաշխարհային ճգնաժամը Հայաստանի տնտեսությունը 
հինգ տարի անընդմեջ գրանցել է երկնիշ տնտեսական աճ։ 2009 թվականին տնտեսության 
անկումը կազմեց  14 տոկոս, որը դանդաղելով հասավ տարեկան մինչև 2 տոկոս միջին 
աճի տեմպի։ 2008 թվականից  երկրի տնտեսական զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը 
ծառայությունների ոլորտն է, որի մասնաբաժինը 2008-2017 թվականների համախառն 
հավելյալ արժեքի աճի մեջ կազմել է 74 տոկոս (պատկեր 6)։ Նույն ժամանակահատվածում 
գյուղատնտեսության և արդյունաբերության մասնաբաժինը կազմել է, 
համապատասխանաբար, համախառն հավելյալ արժեքի  աճի 22 և 30 տոկոսը: 2017 
թվականին  վերսկսվեց  Հայաստանի տնտեսության վերելքը՝  7.5 տոկոս աճի տեմպով, 
ինչը պայմանավորված էր տնօրինվող եկամուտների, դրամական փոխանցումների և 
ներդրումների ավելացման շնորհիվ արտաքին պահանջարկի աճով և ներքին պահանջարկի 
լուրջ վերականգնմամբ:  

Պատկեր 6.
Համախառն հավելյալ արժեքին 
նպաստման փոփոխություններ

Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

Թեև նպաստավոր արտաքին պայմանները 2018 թվականին  փոքր-ինչ թուլացան, 
պահպանվեց աճի կենսունակությունը՝ կազմելով 5.2 տոկոս։ 2018 թվականի տնտեսական 
աճի տեմպի հարաբերական դանդաղումը հիմնականում պայմանավորված էր նվազ 
բարենպաստ արտաքին պայմաններով, հանրային կապիտալ ծախսերի դանդաղ 

2000-2007
2008-2017

Գյուղատնտեսություն Արդյունաբերություն Շինարարություն Ծառայություններ

74%

39%

-25%

38%
30%

10%
22%

13%
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կատարմամբ, երկու հանքավայրերի գործունեության խաթարմամբ և գյուղատնտեսական բերքի փոքր ծավալներով։ 2019 թվականին 
Հայաստանում տնտեսական աճն անսպասելիորեն բարձր էր՝ նախորդ տարվա համեմատ կազմելով 7.6 տոկոս, հիմնականում 
պայմանավորված իրական աշխատավարձերի և սպառողական վարկերի աճի հաշվին իրականացվող մասնավոր սպառմամբ։ 
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը ևս նշանակալիորեն աճեց, սակայն դրա դրական նպաստը չեզոքացավ ներմուծման 
աճով, այդ թվում՝ 2020 թվականից ներմուծման մաքսատուրքերի կտրուկ աճին ընդառաջ 2019 թվականին ավտոմեքենաների 
ներմուծումների եռապատկումը: Տնտեսական աճին ներդրումների փոքր նպաստը պահպանվեց:

Թեև անբարենպաստ և անորոշ արտաքին միջավայրը պահպանվում է, Հայաստանի համար հեռանկարը, ընդհանուր առմամբ, դրական 
է, ինչին նպաստում են մակրոտնտեսական շրջահայաց քաղաքականությունը, կայուն պետական և արտաքին հաշվեկշիռները և 
ընթացիկ կառուցվածքային բարեփոխումները: 2019 թվականի բացառիկ բարձր աճի տեմպից հետո ակնկալվում է, որ իրական ՀՆԱ-ի 
աճը կդառնա չափավոր, բայց կմնա կենսունակ՝ 2020 թվականին կազմելով 5 տոկոսից ավելի և փոքր-ինչ կբարձրանա միջնաժամկետ 
հեռանկարում: Սպասվում է, որ կապիտալ ծախսերի հավակնոտ ծրագիրը, առողջ ֆինանսական հատվածի կողմից տրամադրվող 
վարկավորման բարձր աճը և տնտեսվարողների ու սպառողների ավելի բարձր վստահությունը կաջակցեն ներքին աճին։ 

Միջին ժամկետում կառավարությունը բարեփոխումներ է որդեգրել, որոնք նպատակաուղղված են  պահանջարկով շարժվող 
տնտեսությունից  դեպի արտադրողականությամբ շարժվող աճ վերահավասարակշռմանը, ինչը կբարեալվի երկրի տնտեսական 
հեռանկարները: Համաշխարհային տնտեսական հեռանկարին սպառնացող հնարավոր ռիսկերի թվում են քաղաքականության 
անորոշությունները, ֆինանսական խաթարումները և սթրեսը, աշխարհաքաղաքական լարվածության ահագնացումը և ավելի 
հաճախակի եղանակային ծայրահեղ դրսևորումները: Հավանական է, որ աճի նվազման հանգեցնող այս ռիսկերն ուժգնանան 
կորոնավիրուսի ազդեցությամբ Չինաստանի և համաշխարհային աճի ու առևտրի վրա, որոնք իրենց հերթին բացասաբար 
կանդրադառնան ապրանքային շուկաների և արտաքին պահանջարկի վրա: Հայաստանում աշխատուժի արտադրողականության 
տեսանկյունից էական սահմանափակումների թվում են հմտությունների բացերը, կադրերի սխալ տեղաբաշխումը և աշխատուժի 
կազմում ցածր մասնակցությունը, ինչն ընդգծում է Հայաստանի աճի մոդելով մարդկային կապիտալում ներդրումներին 
առաջնահերթություն տալու անհրաժեշտությունը (տե՛ս ստորև բերված ներդիրը)12:

Հայաստանում աշխատանքի արտադրողականությունը շարունակում է  ցածր  մնալ օպտիմալ մակարդակից՝ արտացոլելով 
երկրում մրցակցության պակասը։ Հայաստանում աշխատանքի արտադրողականությունը 1.5 անգամ զիջում է միջինից բարձր 
եկամուտ ունեցող երկրների և 2 անգամ՝ ԵԿԱ-ի համապատասխան միջին ցուցանիշներին։ Սակայն 2006 թվականից  ի վեր 
տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտները դարձել են Հայաստանում ամենաարագ աճող երկու ոլորտները:  
Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ մարդկային կապիտալն  անհրաժեշտ է երկրում աշխատանքի արտադրողականությունը 
բարձրացնելու համար։ 

Հայաստանն առերեսվում է աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման երեք հիմնական խոչընդոտի՝ առաջարկի 
առումով: Նախ՝  կրթական համակարգը բավարար չափով համապատասխանեցված չէ աշխատաշուկայում պահանջվող 
հմտություններին, ինչն էլ նշանակում է, որ  կորսվում են բարձր արտադրողականություն ունեցող ոլորտներում ներգրավվելու 
համար աշխատուժին անհրաժեշտ որակավորումներով և հմտություններով զինելու հնարավորությունները։ Երկրորդ՝ ներկայումս 
չի կատարվում աշխատողների համապատասխանեցում աշխատատեղերին,  ինչի հետևանքով  հմտությունները  սխալ  են 
տեղաբաշխվում: Երրորդ՝  ծերացման ու արտագաղթի հետևանքով զգալիորեն նվազել է աշխատունակ տարիքի ակտիվ 
բնակչության թիվը, նաև կանանց զգալի մասը, չնայած բարձր կրթական մակարդակին, չի մասնակցում աշխատաշուկային։  

Հմտությունների պակասը հատկապես վերաբերում է բարձր արտադրողականությամբ ոլորտներին: Այնուամենայնիվ երկրում 
մասնագիտական կրթության և ուսուցման դասընթացների առաջարկը սահմանափակ է, ինչը հանգեցնում է  հմուտ աշխատուժի 
առաջարկի պակասի և աճի բացթողնված հնարավորությունների: Համեմատաբար ցածր է նաև բարձրագույն կրթության 
մակարդակով ուսանողների ընդգրկվածությունը գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի (ԲՏՃՄ) 
ուղղություններում: «Համաշխարհային մրցունակության զեկույց 2019»-ում Հայաստանը 100-ից 0.00 միավոր է ստացել 
իր ակնառու հետազոտական հաստատությունների, 7 հնարավորից 3.9 միավոր՝ իր մասնագիտական կրթության որակի և 
7 հնարավորից 3.7 միավոր՝ իր շրջանավարտների հմտությունների ցուցանիշերով՝ 141 երկրների շարքում  զբաղեցնելով, 
համապատասխանաբար, 84-րդ, 86-րդ և 100-րդ հորիզոնականները:

Ներդրումները մարդկային կապիտալում, այդ թվում՝ ավելացնելով ԲՏՃՄ ուղղությամբ ընդգրկվածությունը և բարեփոխելով 
կրթության ծրագիրը,  չափազանց կարևոր կլինեն   նշված իրավիճակի բարելավման, աշխատանքի արտադրողականության 
շարունակական աճի ապահովման տեսանկյունից:  Հայաստանի համակարգված գնահատման 2017 թվականի զեկույցում նշվել 
է, որ աճը պայմանավորող պատմական գործոնները  սպառել են իրենց, և նախանշվել են ներառական ու կայուն աճին նպաստող 
հեռանկարային տարբերակներ՝ աղքատությունը կրճատելու և համընդհանուր բարգավաճումը խթանելու համար։ Ներառական 
աճի առաջարկվող նոր մոդելով շեշտը կդրվի աշխատուժի և մարդկային կապիտալի կուտակման ու արդյունավետության 
բարձրացման վրա՝ գործոնային արտադրողականությունը բարձրացնելու և անապահովների ու ապահովվածների միջև 
անհավասարությունները նվազեցնելու համար։ Այս մոդելն արտացոլում է կրթության և հմտությունների վճռորոշ նշանակությունը 
արտադրության գործընթացներում առաջադեմ տեխնոլոգիաների որդեգրման հարցում:

Աշխատանքի արտադրողականությունը և մարդկային կապիտալում 
կատարվող ներդրումները Հայաստանում
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2018 թվականին ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարկային եկամուտները 21.4 տոկոս էին, ինչը 
գերազանցում է բարձր աճի և կայուն սոցիալական  ծախսերի հետ կապված 15 տոկոսանոց 
շեմը13:  Սակայն Հայաստանի ընդհանուր պետական համակարգի վերջնական սպառման 
ծախսերի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին (12.8 տոկոս) 2018 թվականին ցածր էր նույն 
ժամանակահատվածում ԵԿԱ-ի միջին ցուցանիշից (19.7 տոկոս):  Փաստորեն երկրի 
եկամուտների հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին համահունչ է կայուն սոցիալական ծախսերին, 
սակայն պետական բյուջեի ծախսերը առողջապահության և կրթության ուղղությամբ 
տարածաշրջանի համադրելի երկրներից ցածր են: Թեև հարկային եկամուտների 
տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում  2018 և 2019 թվականներին մեծացել է, նշաններ կան, որ 
այն չի հանգեցրել առողջապահական ծախսերն ավելացնելու համար պետական բյուջեի 
բավարար հարկաբյուջետային հնարավորությունների,  ինչպես օրինակ՝ մասնավոր 
առողջապահական ծախսերի բարձր մակարդակը: 

2018 թվականին Հայաստանի կրթության ոլորտին ուղղվող պետական բյուջեի ծախսերը 
կազմել են ՀՆԱ-ի 2.1 տոկոսը,  իսկ առողջապահությանն ուղղվող պետական բյուջեի 
ծախսերը կազմել են ՀՆԱ-ի 1.3 տոկոսը: Երկու ցուցանիշն էլ զիջում են ԵԿԱ-ի միջին 
ցուցանիշներին:  Ի տարբերություն դրա, սոցիալական պաշտպանության վրա է ծախսվում 
ՀՆԱ-ի գրեթե 7.5 տոկոսը, որի 70 տոկոսը հատկացվում է կենսաթոշակային համակարգին 
(պատկեր 8)։ Հայաստանն անհամաչափորեն մեծ գումարներ է ծախսում պաշտպանության, 
հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման 
ուղղությամբ: 2018 թվականին Հայաստանն իր բյուջեի 16.5 տոկոսը ծախսել է զինված 
ուժերի ուղղությամբ, իսկ առողջապահությանը հատկացվել է 5.5 տոկոսը, կրթությանն 
ուղղվել է 8.4 տոկոսը  և սոցիալական պատշպանությանը հատկացվել է 28.8 տոկոսը14: 
Պետական պարտքի և պարտքը սպասարկելու պարտավորությունների բարձր 
ցուցանիշները սահմանափակ հարկաբյուջետային հնարավորություններ են թողնում 
հանրային ծախսերի համար: 2019 թվականի վերջին պետական կառավարման համակարգի 
համախառն պարտքը նվազել էր՝  2017 թվականի ՀՆԱ-ի գրեթե 54 տոկոսից իջնելով 
ՀՆԱ-ի 50 տոկոսի, սակայն Հայաստանի հարկաբյուջետային կանոնը պահանջում է, որ 
այն էլ ավելի նվազեցվի:  Չնայած դրական տնտեսական միտումներին՝ Հայաստանի աճի 
համեստ հեռանկարները և  հանրային ծախսերի ցածր ցուցանիշները առողջապահության 
և կրթության ոլորտների համար, հարկաբյուջետային սահմանափակ հնարավորությունները  
կաշկանդում են մարդկային կապիտալի զարգացումը:

2004 թվականից ի վեր տնտեսական աճի շնորհիվ աղքատ բնակչության 
հարաբերակցությունը նվազել է ավելի քան 50 տոկոսով15:  Այդուհանդերձ, Հայաստանում 
աղքատության մակարդակը ԵԿԱ-ում ամենաբարձրներից է։ Արտադրողականության 
օգուտները հավասար չեն բաշխվել, ինչի հետևանքով առաջանում են տնտեսական 
զարգացման բարձր տնտեսական (եկամտի Ջինի գործակիցը 35.9 տոկոս է)  և քաղաքների 
ու գյուղերի  միջև անհամաչափություններ16: Ըստ հաշվարկների՝ 2018 թվականին 
հայաստանցիների 23.5 տոկոսը աղքատ էր՝ 2017 թվականի համեմատ նվազելով 2.2 
տոկոսային կետով: Այսինքն՝ մոտավորապես 700 000 հայաստանցիներ ապրում են 
ամսական 42 621 ՀՀ դրամից պակաս գումարով17:     Զգալի են նաև աղքատության 
մակարդակի տարբերությունները՝  ըստ սոցիալական խմբերի և աշխարհագրական 
վայրերի։ Օրինակ՝ 0-5 և 6-9 տարեկան երեխաների  աղքատությունը (31.5  տոկոս  և 
29.5  տոկոս) գերազանցում է այլ տարիքային խմբերի աղքատության մակարդակը18: 
Բացի այդ, Երևանի բնակչության 19.9 տոկոսն է աղքատ, այլ քաղաքային համայնքներում 
աղքատության մակարդակը 30.3  տոկոս է, իսկ գյուղական համայնքներում՝ 21.3  տոկոս19:  
Սա սահմանափակում է բազմաթիվ տնային տնտեսությունների՝ իրենց անդամների 
առողջության և կրթության մեջ ներդրում կատարելու հնարավորությունը։ 

Տնային տնտեսությունների կատարած ծախսերի օրինաչափությունների վերաբերյալ 
տվյալները ցույց են տալիս մեկ անձի հաշվով բուժօգնության և կրթության վրա կատարվող 
ծախսերի համամասնության զուտ անկում՝ 2004 թվականի, համապատասխանաբար, 
7.8 և 3.7 տոկոսից նվազելով  մինչև 2018 թվականի 6.0  և 2.7 տոկոսը20: Անցկացված 
հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ հայ երիտասարդների ավելի քան 40 տոկոսը 
որակյալ կրթությունն արտադրողական զբաղվածության նախադրյալ չի համարում, իսկ 
մարզերում և գյուղերում ավելի հավանական է՝ երիտասարդները  նույնիսկ զղջան, որ 
բարձրագույն կրթություն են ստացել21: Տնային տնտեսությունների ծախսերի կատարման 
նման միտումները կարող են մի շարք գործոններ արտացոլել, այդ թվում՝ (1) հանրային 
ծախսերը միևնույն ժամանակահատվածում հնարավոր է, որ փոքրացնեին տնային 
տնտեսությունների կողմից ծախսը կատարելու կարիքը  (օրինակ՝ մեկ շնչի հաշվով 
հանրային առողջապահական ծախսերը 2004 թվականին կազմել են 13 887 ՀՀ դրամ, 
ավելանալով 2016 թվականին հասել են մինչև 28 973 ՀՀ դրամի, երկուսն էլ ՀՀ դրամով 

Տնային 
տնտեսությունների 
եկամուտներն ու 
ծախսերը
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Կրթություն

 Պատկեր 7.
Տնային տնտեսությունների 
միջին ամսական ծախսերը մեկ 
շնչի հաշվով

Աղբյուրը՝  2019 թ. կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտություն:

են, 2016 թվականի հաստատուն գներով), (2) մարդկային կապիտալում կատարված 
ներդրումների վերադարձի բացասական ընկալումները հնարավոր է՝ պակասեցնեին 
առողջության և ուսման վրա տնային տնտեսությունների կողմից ծախսեր կատարելու 
խթանները և (3) տնային տնտեսությունների մյուս մրցակցող կարիքները կարող էին 
սահմանափակել մարդկային կապիտալում ներդրումների հնարավորությունները (ինչի 
մասին են վկայում կոմունալ ծառայությունների դիմաց կատարված ծախսերի աճի 
տվյալները): Տնային տնտեսությունների կատարած ծախսերի միտումները ցույց են տալիս, 
որ առողջության և կրթության ուղղությամբ ծախսերի պատկերը փոխվում է, սակայն դեռևս 
դրանք ավելի ցածր են, քան 2004 թվականին (պատկեր 7)։

Պետական ծրագրերը 
կրթության, 
առողջապահության 
և սոցիալական 
պաշտպանության 
ու աշխատանքի 
ոլորտներում

Ծրագրեր: ՀՀ կառավարությունը ուսումնառության արդյունքները խթանելու նպատակով 
ծրագրեր է իրականացրել հանրակրթության հասանելիությունը մեծացնելու  և 
կրթության որակը բարձրացնելու ուղղությամբ: Կառավարությունը մշակել է ազգային 
կրթակարգ՝ բարելավված չափորոշիչներով և ուսումնական ծրագրերով։ Բոլոր 
դպրոցներն ապահովվել են համակարգիչներով և սովորողների ու ուսուցիչների համար 
ինտերնետի հասանելիությամբ, ինչպես նաև էլեկտրոնային նյութերով: Մանկավարժական 
համակազմի որակը բարելավվել է ատեստավորման հնգամյա ծրագրի, ինչպես նաև 
մանկավարժների նախաորակավորման և վերապատրաստման  ուժեղացման միջոցով։ 
Դպրոցների ինքնավարության աստիճանը բարձրացնելու համար ներդրվել էր նաև 
աշակերտի թվով ֆինանսավորման նորարար մեխանիզմը։ Գնահատման և թեստավորման 
կենտրոնի ստեղծման շնորհիվ մեծացել են սովորողների առաջադիմությունը 
գնահատելու կարողությունն ու գործընթացի թափանցիկությունը։ Համայնքահենք 
նախաձեռնությունների և դպրոցական սննդի ծրագրերի շնորհիվ Հայաստանը ներդրում 
է կատարել նաև ուսման նկատմամբ  պահանջարկի բարձրացմանը և տեղական 
նորարարությունների խթանմանն ուղղված միջոցներով,  այդ թվում՝ սարքավորումները 
և ուսումնամեթոդական նյութերը բարելավելու միջոցով: Ավելին, Նորարարությունների 
մրցակցային հիմնադրամի մի շարք միկրոծրագրեր բարձրացրել են բարձրագույն 
կրթության որակը՝  բարելավելով ուսման որակը և մեծացնելով  համապատասխանությունն 
ու արդյունավետությունը: 

Ձեռքբերումներ: Այս ծրագրերի շնորհիվ Հայաստանի հանրակրթության ոլորտում 
ընդգրկվածության ցուցանիշները զգալիորեն աճել են։ 2007-2017 թվականների ընթացքում 
նախակրթարաններում ընդգրկված 3-6 տարեկան երեխաների թիվն ավելացել է 73 
տոկոսով22:  Այնուամենայնիվ Հայաստանի նախակրթարաններում ընդգրկվածությունը, 
կազմելով 30 տոկոս, դեռևս զիջում է  ԵԿԱ-ի համապատասխան միջին ցուցանիշին։ 
Հայաստանի տարրական և միջին դասարաններում ընդգրկվածության ցուցանիշը 
գերազանցել է  90 տոկոսը և համադրելի է ԵԿԱ-ի համապատասխան միջին ցուցանիշներին։ 
Տարրական և միջին դասարաններում աղջիկների և տղաների ընդգրկվածությունը թերևս 
հավասար է։ 2009-2017 թվականների ընթացքում նախնական և միջին մասնագիտական 
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հաստատություններում ընդգրկվածությունն ավելացել է՝ 14.9 տոկոսից հասնելով 20.2 
տոկոսի (աղյուսակ 3)։ Ընդգրկվածության ցուցանիշի այս աճն ուղեկցվել է  դպրոցների 
թվի և մանկավարժական կադրերի ավելացմամբ, ինչի շնորհիվ,  2009 թվականից 
սկսած, աշակերտ-ուսուցիչ հարաբերակցությունը բարձրացել է, իսկ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների թիվը՝ 36.3 տոկոսով ավելացել։

Աղյուսակ 3.
Համախառն ընդգրկվածության 
ցուցանիշները տարրական, 
միջին, ավագ դասարաններում 
և միջին մասնագիտական 
ուսումնական  
հաստատություններում

Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե:

Տարրա-կան 
դպրոց (%)

Մի-ջին դպրոց 
(%)

Ա-վագ դըպ-
րոց (%)

Նախնական միջին 
մասնագիտական 

ուսումնական  
հաստատություն-ներ (%)

Միջին 
մասնագիտական 

ուսումնական  
հաստատություն-ներ 

(%)

2009 110.8 92.1 83.9 6.4 8.5

2010 96.8 91.6 84.4 7.6 8.7

2011 99.0 91.8 72.8 4.4 9.2

2012 95.2 94.8 74.1 6.1 11.0

2013 94.1 92.6 74.0 7.2 12.2

2014 93.1 92.6 72.4 7.4 12.2

2015 94.8 83.7 57.9 7.2 10.9

2016 94.3 92.6 65.1 8.1 11.1

2017 91.3 90.1 65.5 8.6 11.5

Խնդիրներ: Չնայած այս ձեռքբերումներին՝ առկա են ընդգրկվածության ցուցանիշների 
տարբերություններ, կրթության մատչելիության հետ կապված անհավասարություն և 
կրթության որակի հետ կապված թերացումներ։ Ավագ դպրոցներում ընդգրկվածության 
մակարդակը նվազել է՝ 2009 թվականի 83.9 տոկոսի համեմատ 2017 թվականին կազմելով 
65.5 տոկոս։ Բացի այդ, 16-18 տարեկան երեխաների մասնագիտական կրթության 
հաստատություններում և ավագ դպրոցներում ընդգրկվածության համակցված ցուցանիշը 
ևս նվազել է՝ 98.8 տոկոսից իջնելով 85.6 տոկոսի։ Տղաներն ավելի քիչ հավանական է, 
որ  լիարժեք միջնակարգ կրթություն ստանան, և  հիմնական դպրոցից հետո աղջիկների 
ընդգրկվածության գործակիցը, տղաների համեմատ, ավելանում է 1.21-ով։ Գյուղական 
վայրերում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ընդգրկվածության 
մակարդակը ևս միջինը երեք անգամ ցածր է քաղաքային վայրերի համեմատ։ Կրտսեր 
դպրոցական տարիքի վերջին փուլում երեխաների շուրջ 35 տոկոսը չի տիրապետում 
կարդալուն, իսկ 30 տոկոսը տարրական դպրոցի ավարտին նվազագույն տիրապետման 
մակարդակի չի հասնում23: Թերուսության (Learning Poverty) նոր ցուցանիշով  որոշվում 
է այն 10 տարեկանների տոկոսը, որոնք ի վիճակի չեն պարզ պատմվածք կարդալու և 
հասկանալու: Հայաստանում թերուսության պատկերը 21.7 տոկոսային կետով ավելի 
վատ է,   քան ԵԿԱ-ի միջինը: Ավելին,  երկրի սովորողների՝ ներդաշնակեցված թեստերի 
միավորների արդյունքները 2003 թվականից ի վեր չեն բարելավվել, և այդ միավորները 
զիջում են նախկին Խորհրդային Միության և ԵԿԱ երկրների միջին ցուցանիշներին։ 
Գյուղական շրջաններում ուսումնառության արդունքները զիջում են քաղաքային շրջանների 
արդյունքներին։ Օրինակ՝ մաթեմատիկա առարկայի քննությունից մեծ քաղաքներում 
բնակվող 12-րդ դասարանի աշակերտները միջինը 14.3 միավոր են հավաքել, իսկ 
հեռավոր գյուղերում բնակվողները՝ 11.924։  Ցածր է նաև մասնագիտական և բարձրագույն 
կրթության հաստատություններում ուսանողների ընդգրկվածությունը ԲՏՃՄ առարկաների 
ուսուցմանը: Ընդգրկվածության և ուսումնառության այս թերությունները բացասաբար 
են անդրադառնում Հայաստանի մրցունակության վրա: 2017 թվականին 140 երկրների 
շարքում Հայաստանը 90-րդ տեղում էր հեշտությամբ հմուտ աշխատողներ գտնելու  
ցուցանիշով, ինչը վկայում է այն մասին, որ երկիրը չի կարողանում իր երեխաներին 
ապահովել ճիշտ գիտելիքներով և հմտություններով աշխատաշուկայում նրանց 
մրցունակությունը ապահովելու համար25:

Ծրագրեր: Հայաստանը նշանակալի բարեփոխումներ է ձեռնարկել բուժծառայությունների 
հասանելիությունն ավելացնելու և որակը բարելավելու ուղղությամբ՝  ունենալով 
երեխաների և մեծահասակների առողջության բարելավման նպատակ։ ՀՀ 
կառավարությունը ներդրեց  ընտանեկան բժշկության գաղափարը՝ հիմնական 
բուժծառայությունների որակը բարձրացնելու համար։ Առողջության առաջնային 
պահպանման օղակի բուժաշխատողների մեծ մասը վերապատրաստվեցին ընտանեկան 
բժշկության ուղղությամբ, իսկ բժշկական հաստատությունները արդիականացվեցին և 

Առողջապահություն
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Պատկեր 8.
Մոր և մանկան անհրաժեշտ 
բուժծառայությունների  
ծածկույթը Հայաստանում

Աղբյուրը՝ Հայաստանի 
ժողովրդագրության և առողջական 
հարցերի հետազոտություն, 2015/6:

վերազինվեցին անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով և բժշկական միջոցներով։ Բացի այդ, 
բարելավվեցին հիվանդանոցային ենթակառուցվածքները, իսկ բուժհաստատությունների 
աշխատակազմերը մասնակցեցին դեպքերի վարման դասընթացներին։ Ներդրվեց 
բուժհաստատությունների խրախուսման՝ կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման 
մեխանիզմ, որի նպատակը նախածննդյան խնամքի ծածկույթի ընդլայնումն է և քրոնիկ 
հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը։  Բուժծառայություն մատուցողների վճարման 
այլ մեխանիզմները, այդ թվում՝  ըստ մարդաշնչի և դեպքերի թվի կատարվող վճարումները  
խթանեցին ներդրումների ֆինանսավորումից ծառայությունների մատուցման արդյունքների 
խրախուսմանն անցնելու գործընթացը: Պետական առողջապահական գործակալության 
հիմնադրմանը զուգահեռ՝ հստակ սահմանված հիմնական ծառայությունների փաթեթը, 
որը ներառում էր առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների փաթեթ, 
ընդլայնվեց և անվճար տրամադրվում է ընդհանուր բնակչությանը, որը հետագայում 
առանձին ծառայությունների  համար ներառեց նաև համավճարի սկզբունքը: Ավելին, 
կառավարությունը կիրառության մեջ  դրեց Ծննդօգնության պետական հավաստագիրը 
և Երեխայի առողջության պետական հավաստագիրը՝ մայրերի և երեխաների անվճար 
բուժօգնության հասանելիությունը խթանելու  և  անհրաժեշտ բուժօգնությունից օգտվելու 
ֆինանսական խոչընդոտները նվազեցնելու համար։ 

Ձեռքբերումներ: Այս բարեփոխումների շնորհիվ բարելավվեց առաջնային և 
մասնագիտական բուժծառայություններից օգտվելու ցուցանիշը, ինչն օգնեց երեխաների 
առողջության ու մեծահասակների գոյատևման ցուցանիշի բարելավմանը։ 1990-2017 
թվականներին կանանց կյանքի սպասվող տևողությունը 73.3 տարեկանից հասավ 
78.7 տարեկանի, իսկ տղամարդկանց նույն ցուցանիշը՝ 66.7-ից 72.4 տարեկանի: 2000 
թվականից ի վեր հիվանդանոցային ստացիոնար ծառայություններից օգտվելու ցուցանիշը 
կայուն աճել է։ 2001-2009 թվականներին առողջության առաջնային պահպանման օղակի 
բուժհաստատություններ դիմելիությունն ավելացել է գրեթե 100 տոկոսով՝ մեկ շնչի 
հաշվով 1.8-ից հասնելով 3.4-ի։ Առողջության առաջնային պահպանման հասանելիության 
բարելավման շնորհիվ աճել է երեխաների և մայրերի գոյատևման և սնուցման 
համար անհրաժեշտ միջամտությունների ծածկույթը։ Հայաստանում հղի մայրերի 100 
տոկոսը ստանում է որակյալ բուժծառայություն, ծնունդների 100 տոկոսն ընդունում 
են հմուտ բուժաշխատողները, ծննդաբերությունների 100 տոկոսը տեղի է ունենում 
բուժհաստատություններում, տնային տնտեսությունների 98 տոկոսն ապահովված է ավելի 
որակյալ խմելու ջրով, իսկ երեխաների 90 տոկոսը «դիֆթերիա-կապույտ հազ – փայտացում» 
(DPT3) երրորդ պատվաստումը ստանում է կյանքի առաջին տարում (պատկեր 8)։

Խնդիրներ: Կյանքի ընդհանուր սպասվող տևողության աճին զուգընթաց՝ մեծացել է 
քրոնիկ հիվանդությունների տարածվածությունը, և Հայաստանն առողջ վիճակում կյանքի 
սպասվող տևողությամբ զիջում է համադրելի երկրներին:  Առողջ վիճակում կյանքի 
սպասվող տևողությունը Հայաստանում 66.3 տարի է՝ ԱՀԿ-ի Եվրոպայի տարածաշրջանի 
68.4 տարվա համեմատ: Գրպանից կատարվող վճարումների բարձր ցուցանիշը և 
բուժօգնության որակի թերությունները քրոնիկ հիվանդությունների վարման հիմնական 
խոչընդոտներն են։ Դիմողները պարբերաբար շրջանցում են  առողջության առաջնային 
պահպանման օղակի հաստատությունները: Դրանք պետք է լինեն դիմողների հետ 
շփման առաջին օղակը  և համակարգեն բոլոր մյուս ծառայություն մատուցողներին, 
որպեսզի դիմողներն էլ մասնագետներին կամ անհետաձգելի բուժօգնություն 
իրականացնողներին նախապատվություն տալու փոխարեն դիմեն առաջնային օղակին՝ 
խորհրդատվության համար: Եվ դա մասամբ այն ընկալման պատճառով, որ  տարրական 
բուժօգնության որակը ցածր է: Հայաստանաբնակների մինչև 55 տոկոսը ֆինանսական 
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խոչընդոտների է հանդիպում բուժծառայություններից օգտվելիս, քանի որ ամբուլատոր 
դեղերի և հիվանդանոցային ծառայությունների ամբողջ ծախսածածկույթը հիմնական 
ծառայությունների փաթեթով չի տարածվում ողջ բնակչության վրա26: Դրա հետևանքով 
Հայաստանում գրպանից կատարվող ծախսերը կազմում են  ընթացիկ առողջապահական 
ծախսերի 84.3 տոկոսը՝ 18.2 տոկոս համաշխարհային միջին ցուցանիշի համեմատ27: 
Ըստ հաշվարկների՝ նշված ծախսերի 39 տոկոսը բաժին է ընկնում դեղորայքին և 
բժշկական պարագաներին, որոնք տարածված քրոնիկ հիվանդությունների համար 
ծառայությունների փաթեթի միջոցով բնակչության մեծամասնությանը ծածկույթում  չեն 
ընդգրկում: Բուժօգնությանն ուղղվող գրպանից կատարվող նման բարձր վճարումները 
պայմանավորող մյուս գործոններն են ոչ պաշտոնական վճարները, որոնք էլ ծածկույթում 
ընդգրկված ծառայությունները պետական բյուջեից թերի ֆինանսավորելու հետևանք են, և 
պաշտոնական համավճարները, որոնք նախատեսված են դժվարամատչելի բուժօգնության 
համար: Մատչելիության այսպիսի ֆինանսական խոչընդոտների հետևանքով  Հայաստանի 
տարեկան միջինը չորս այցն ամբուլատոր պոլիկլինիկաներ էականորեն քիչ  է ԱՀԿ 
եվրոպական միջին ցուցանիշից, որը տարեկան 7.5 այց է28: Յուրաքանչյուր չորսից մեկ 
դեպքում հարցվածները նշում են, որ անհրաժեշտ բուժօգնություն չստանալու պատճառը 
գումարի պակասն է29: Առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների 
սահմանափակ հասանելիությունն ուղեկցվում է քրոնիկ հիվանդությունների վտանգի 
գործոնների բարձր տարածվածությամբ և դրանք կանխարգելելու ջանքերի պակասով։ 
Օրինակ՝ հայաստանաբնակ երկու տղամարդկանցից մշտական ծխող է մեկից ավելին, 
իսկ չափահասների մեկ հինգերորդը ֆիզիկապես բավարար ակտիվ չէ30։  Առողջության 
ցուցանիշների համակարգի և գնահատման ինստիտուտի բուժօգնության հասանելիության 
և որակի Հայաստանի ցուցիչը 100-ից գնահատվում է 70.7 : Նշված ցուցիչով 
բացահայտվում են այնպիսի պատճառներով մահեր, որոնք որակյալ բուժօգնության 
պարագայում չէին գրանցվի: Ուստի սույն ցուցանիշի 100-ից պակաս լինելու հանգամանքը 
ցույց է տալիս, որ Հայաստանում բուժման արդյունքների բարելավմանը նպաստելու համար 
բարձրորակ բուժօգնության օգտագործումն ավելացնելու հնարավորություն կա31: 
 
Ծրագրեր: Հայաստանը սոցիալական պաշտպանության բավական կայացած համակարգ 
ունի (պատկեր 9)։ Սոցիալական ապահովության վճարների հաշվին, ինչպես նաև 
այլ՝ ոչ մասնակցային ծրագրերի հաշվին տրամադրվող նպաստների, սոցիալական 
պաշտպանության ծրագրերի միջոցով Հայաստանի տնային տնտեսություններին 
տրամադրվում են ֆինանսական միջոցներ, որոնք կարող են դյուրացնել նրանց 
բուժօգնություն և կրթություն ստանալու խնդիրը։  Կենսաթոշակների ծրագիրը սոցիալական 
ապահովության ամենամեծ մասնակցային ծրագիրն է։ Ոչ մասնակցային հիմնական 
ծրագիրը Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների (ԸԿԲՆ) կամ 
Ընտանեկան նպաստի ծրագիրն է (ԸՆԾ), որն անապահովության աստիճանի գնահատման 
վրա հիմնված՝ դրամական միջոցների տրամադրման ծրագիր է, նաև երաշխավորում է 
բուժօգնության, էլեկտրաէներգիայի և հրատապ օգնության նպաստների հասանելիություն։ 
Կան նաև երեխայի ծննդյան նպաստ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ 
աշխատող մայրերի համար և բոլոր մայրերի համար նախատեսված նպաստներ։ 
Ընտանիքների կապը սոցիալական պաշտպանության համապատասխան ծրագրերի 
հետ ապահովելու նպատակով ավելի քան 500 սոցիալական աշխատողներ գնահատում 
են ընտանիքների անապահովության աստիճանը, ճշտում սոցիալական աջակցության 
ծրագրերից օգտվելու իրավունքը, ընդգրկում են և ժամանակի ընթացքում մշտադիտարկում 
նրանց։ Այս սոցիալական աշխատողները մեթոդական ուղեցույցներ են ստանում ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, սակայն պայմանագիր 
են կնքում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 
ենթակայությամբ գործող մարզպետարանների  (38 կենտրոն) և համայնքապետարանների 
(17 կենտրոն) հետ:

Սոցիալական 
պաշտպանություն և 
աշխատանք



27

Պատկեր 9.
Հայաստանի սոցիալական 
պաշտպանության ծրագրերը

Աղբյուրը՝ ՀԲ-ՅՈՒՆԻՍԵՖ. Հայաստանի 
սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
գնահատում. առաջարկվող համակարգը:

Սոցիալական 
ապահովություն  

Սոցիալական 
աջակցություն 

Զբաղվածության 
պետական ծրագրեր  

Կենսաթոշակներ 

• Տարիքային կենսաթոշակ
• Երկարամյա  ծառայության   

    կենսաթոշակ
• Օրենքով նշանակված   
  կենսաթոշակ
• Այլ կենսաթոշակներ
• Սոցիալական կենսաթոշակ
• Հաշմանդամության  
  կենսաթոշակ և այլ հատուկ  
  ծրագրեր

Սոցիալական 
ապահովության այլ 
տեսակներ 

• Երեխայի խնամքի նպաստ 
• Հաշմանդամության նպաստ 
• Մայրության նպաստ
• Քաղծառայողների  
  առողջության 
  ապահովագրություն
• Պարտադիր կենսաթոշակներ 

Դրամական փոխանցումներ 

• Ընտանիքի  
  կենսամակարդակի  
  բարձրացմանն ուղղված 
  նպաստներ (ԸԿԲՆ)
• Չաշխատող մայրերին 
  տրվող մայրության 
  նպաստ 
• Երեխայի ծննդյան 
  միանվագ նպաստ 
• Ծերության սոցիալական 
  կենսաթոշակ
• Հաշմանդամության 
  նպաստ 
• Սոցիալական նպաստ 
• Թաղման նպաստ
• Մանկատներում խնամվող  
  դպրոցահասակ 
  երեխաներին տրվող 
  ֆինանսական 
  աջակցություն 

Սնունդ, բնեղեն և դրամական 
փոխանցումներ 

• Դպրոցական սնունդ 
• Սուբսիդավորվող 
  մանկական սնունդ և 
  համանման ապրանքներ
• Առողջապահությանը, 
  կրթությանը, կացարանին 
  և կոմունալ վճարներին 
  ուղղված սուբսիդիաներ

Երեխաների,երիտասարդների, 
հաշմանդամների և 
տարեցների խնամքի 
սոցիալական 
ծառայություններ 

• Գործատուի մոտ 
  մասնագիտական ուսուցում 
  աշխատաշուկայում 
  անմրցունակ մայրերի 
  համար 
• Արտադրական պրակտիկա 
• Միանվագ փոխհատուցում  
  գործատուներին 
  աշխատանք փնտրող 
  խոցելի մարդկանց 
  վերապատրաստելու 
  համար 
• Գործազուրկին այլ վայրում 
  աշխատանքի 
  տեղավորման 
  աջակցության 
  տրամադրում 
• Երեխայի խնամքի 
  աջակցություն մինչև երկու  
  տարին լրանալը 
  աշխատանքի 
  վերադառնալու համար 
• Հաշմանդամություն 
  ունեցող անձին ուղեկցողի 
  համար դրամական 
  օգնության տրամարդում 
• Փոքր ձեռնարկատիրական 
  գործունեության համար 
  աջակցության 
  տրամադրում
• Աշխատանքի 
  տոնավաճառներ
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Ձեռքբերումներ: Սոցիալական տրանսֆերտները զգալիորեն նպաստում են Հայաստանում 
տնային տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը  և աղքատության նվազմանը և 
թերևս օգնում են ավելի անապահով ընտանիքներին նաև բուժօգնությունն ու կրթությունը 
հասանելի դարձնելու հարցում։ 2018 թվականի վերջին ԸՆԾ-ի ծածկույթում ընդգրկված 
էր բնակչության 13 տոկոսը կամ 101 127 տնային տնտեսություն, որից շուրջ 80 000-ը 
երեխաներ ունեցող ընտանիքներն  էին։ Չնայած ԸՆԾ-ի բնակչության ծածկույթը 2018 
թվականին զիջում էր նախորդ տարիներին, 2017 թվականին բնակչության ամենաաղքատ 
քվինտիլի ծածկույթն աճել էր՝ 2016 թվականի 35.3 տոկոսի համեմատ կազմելով 39 
տոկոս, իսկ աղքատների (սահմանվում են որպես ամսական 42 621 ՀՀ դրամ ընդհանուր 
աղքատության վերին գծից պակաս մեկ չափահասին համարժեք սպառում ունեցողներ) 
ծածկույթը   2016 թվականի 24 տոկոսի դիմաց 2018 թվականին կազմել է 32 տոկոս: 
Բարելավվել է նաև նշված նպաստների հասցեականությունը: 2018 թվականին ԸՆԾ-ի 
շահառուների 76.5 տոկոսը պատկանում էր ստորին երկու քվինտիլներին՝ 2016 թվականի  
73 տոկոսի համեմատ:  Սոցիալական տրանսֆերտներն էական ազդեցություն ունեն 
շահառու տնային տնտեսությունների աղքատության նվազեցման վրա: Կենսաթոշակները 
սոցիալական տրանսֆերտների ամենախոշոր բաղադրիչն են և ամենամեծ ազդեցությունն 
ունեն աղքատության կրճատման վրա: 2018 թվականին դրանց հաշվին է տեղի ունեցել 
աղքատության 19 տոկոսային կետով նվազումը:  Համեմատության կարգով նշենք, որ 
ԸՆԾ միջոցով տրամադրված եկամտային աջակցության հաշվին աղքատության ազգային 
ցուցանիշը նվազել է 2.3 տոկոսային կետով:

Խնդիրներ: Ծայրահեղ աղքատների ընդգրկման, տրամադրված գումարի և սոցիալական 
տրանսֆերտների հանրային ընկալման հետ կապված խնդիրները սահմանափակում 
են Հայաստանում տնային տնտեսությունների աղքատության նվազեցման վրա դրանց 
ազդեցության չափը։ Ամենաաղքատ քվինտիլում գտնվող տնային տնտեսությունների 
շուրջ 60 տոկոսը չի օգտվում ԸՆԾ-ից:  Բացի այդ, նպաստի չափը հաճախ բավարար 
չէ ընտանիքներին աղքատությունից դուրս բերելու  համար։ 2017 թվականին ԸՆԾ-ով 
ամսական միջին փոխանցումը կազմել է  աղքատության գծի 19 տոկոսը և պարենային 
աղքատության գծի 33 տոկոսը, որը համադրելի է միջազգային չափանիշներին: 
Այնուամենայնիվ, ԸՆԾ-ի տրանսֆերտները բավարար չէին որոշ ընտանիքների 
աղքատությունից դուրս բերելու համար:
 
Նույն կերպ 2017 թվականին միջին կենսաթոշակի չափը կազմել է նվազագույն 
աշխատավարձի միայն 73 տոկոսը։ Թեև պարտադիր չէ, որ սոցիալական տրանսֆերտները  
հավասար լինեն կամ գերազանցեն աղքատության գիծը, թոշակառուների 27 տոկոսը 
շարունակում է աղքատ մնալ32: Փաստերը  ցույց են տալիս, որ շատ խոցելի ընտանիքներ 
չեն դիմում նպաստի համար, քանի որ չեն պատկերացնում այդ ծրագրից օգտվելու համար 
կիրառվող անապահովության գնահատման բանաձևը կամ դժվարանում են հասնել ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարածքային գրասենյակներ33: 
Աշխատաշուկային ուղղված ծրագրերը սակավաթիվ են և փոքրածավալ: Վերջերս 
ձեռներեցությանն ու ինքնազբաղվածությանն աջակցող պետական փոքրամասշտաբ 
ծրագրեր են վերագործարկվել: Այս խնդիրները վկայում են, որ Հայաստանի  սոցիալական 
պաշտպանության համակարգը հեռու է իդեալական վիճակից, այսինքն՝ մատուցման 
համալիր մեխանիզմների, այդ թվում փոխգործունակ տեղեկատվական համակարգերի ու 
հուսալի ուղղորդման համակարգերի միջոցով տնային տնտեսությունների երկարաժամկետ 
բարեկեցության և դիմակայունության խթանումից: 

Սույն գնահատումը բացահայտում է Հայաստանում մարդկային կապիտալի 
ձևավորմանը նպաստող և խոչընդոտող գործոնները։ Քաղաքական ղեկավարությունը 
բարձր մակարդակով հայտնել է մարդկային կապիտալի, ինչպես նաև այն վարչական 
մեխանիզմների ստեղծման հանձնառությունը, որոնք անհրաժեշտ են  խոցելի 
խմբերին բացահայտելու և ծրագրեր մատուցելու համար։ Այդուհանդերձ մարդկային 
կապիտալում, մասնավորապես՝ առողջապահության, կրթության և զբաղվածության 
ծրագրերում ներդրումներ անելու համար սահմանափակ հարկաբյուջետային  
հնարավորությունները դժվարացնում են այդ հանձնառության կենսագործումը: Նաև 
նվազել են առողջության և կրթության վրա տնային տնտեսությունների կողմից կատարվող 
ծախսերը։ Թեև կառավարությունը առողջապահության, կրթության և սոցիալական 
պաշտպանության ծրագրեր է իրականացրել, որոնք նպաստել են գոյատևման և 
ուսումնառության բարելավումներին, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր ոլորտում ապագա 
արտադրողականության պահպանվող և ի հայտ եկող խնդիրների լուծումը Հայաստանի 
երեխաների ապագա արտադրողականության ապահովմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլ է։ 
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Ռազմիկը 14 տարեկան էր, երբ դադարեցրեց հիմնական դպրոց հաճախելը։ 
Նա գերազանցիկ էր և ցանկանում էր ճարտարագետ դառնալ, սակայն 
2000-ականների սկզբին գյուղատնտեսությամբ զբաղվող նրա ընտանիքի համար 
կյանքը դժվար էր։ Նա հիշեց  հոր հուսահատությունը, երբ ընտրություններին 
և բողոքի ցույցերին փոփոխություններ չհաջորդեցին։ Այդ ժամանակ Ռազմիկն 
այլ ընտրություն չուներ, նա պետք է հոր հետ ֆերմայում աշխատեր, իսկ շատ 
տարիներ հետո էլ նա մի խումբ ընկերների հետ պիտի մեկներ Ռուսաստան՝ ավելի 
կանաչ արոտներ գտնելու փնտրտուքով։  

Ռազմիկը սեզոնային շինարարական աշխատանքներից իր ողջ վաստակը 
Գայանեին էր ուղարկում, սակայն երիտասարդ ընտանիքը հազիվ էր կարողանում 
ծայրը ծայրին հասցնել։ Թեև երեխաները կարողանում էին հիվանդ ժամանակ 
անվճար այցելել ընտանեկան բժշկի, սակայն տեղի դեղատնից թանկ դեղեր գնելու 
համար պետք էր վճարել։ Գայանեն ասթմա ուներ և նրան ամեն օր դեղորայք էր 
անհրաժեշտ, դրա համար էլ շատ դժվար էր։ 

Ռազմիկն ուզում էր, որ Հմայակն ու Մարինեն իրենից ու Գայանեից ավելի 
լավ կյանք ունենան։ Նա հուսով էր, որ իր երկու երեխաները կսովորեն 
Երևանում՝ համալսարանում։ Բայց և այնպես Հմայակի դպրոցն ավարտելու 
հավանակնությունը փոքր էր: Շիրակավանում երիտասարդ տղաները 
նախընտրում էին Ռուսաստան մեկնել արտագնա աշխատանքի, իսկ դպրոցները, 
թեև ավելի լավն էին, քան Ռազմիկի և Գայանեի հաճախած տարիներին, զիջում 
էին քաղաքի դպրոցներին։ Հիմա ինչպե՞ս կարող էր Հմայակը մրցունակ լինել։ 

2018 թվականն էր, և բողոքի թավշյա ակցիաները նոր էին ավարտվել։ Ռազմիկն 
իր գյուղի շատ բնակիչների պես միացել էր ընդդիմության առաջնորդներին՝ 
Գյումրիից քայլելով և լիահույս, որ Հայաստանում փոփոխություն կլինի։ 
Ձևավորվեց նոր կառավարություն, և Ռազմիկը լցվեց հույսով, որ այս անգամ իր 
Հմայակի և Մարինեի համար լավ ապագա ապահովելու խոստումը կկատարվի։

Քաղաքականությունը, 
ռազմավարությունները, ծրագրերը և 
Հարությունյանների ընտանիքը
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ԳԼՈՒԽ 4.

Հայաստանում 
մարդկային 
կապիտալի 
ձևավորման 
խթանում
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Որպես «Մարդկային կապիտալ» ծրագրի վաղ որդեգրող երկիր՝ Հայաստանը պարտավորվել 
է կատարել խթանող ներդրումներ, որոնք կլրացնեն արտադրողականության՝ 
առողջական ու կրթական ռիսկերով պայմանավորված բացերը: Այդ ներդրումներով 
պետք է հաղթահարվեն Հայաստանի առողջապահության, կրթության և սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտներում առկա հիմնական ծրագրերի մատչելիության և որակի 
բարելավման խոչընդոտները (պատկեր 10)։ Խորհրդակցելով յուրաքանչյուր ոլորտի  
քաղաքականություն մշակողների հետ՝ առանձնացրել ենք այն ծրագրերը, որոնք 
գործնականում ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը մարդկային կապիտալի 
կուտակման խնդիրների թեթևացման գործում և  իրագործելի են նաև Հայաստանում։

Պատկեր 10.
Ի՞նչն է ներդրումը դարձնում  
խթանող

Կրթություն
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ խորհրդակցելով՝ 
մենք առանձնացրել ենք Հայաստանում ուսումնառությամբ ճշգրտված ուսման 
տարիներն ավելացնելու երկու միջամտություն՝ (1) նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություններում ընդգրկվածության սոցիալական տարբերությունների 
նվազեցում և  (2) ողջ հանրապետության միջնակարգ դպրոցներում «ԱՐՄԱԹ» 
ինժեներական լաբորատորիաների ծրագրի իրականացում:

Ուսուցման թերությունները պետք է սկսել վերացնել նախադպրոցական օղակում, քանի 
որ վաղ մանկական տարիքի կրթությամբ հիմք է ստեղծվում  երեխաների ճանաչողական, 
ֆիզիկական և սոցիալական զարգացման համար, ինչը կյանքի ողջ ընթացքում նրանց 
օգնելու է  սովորել:  Նախադպրոցական հաստատություններում ցածր ընդգրկվածությունը 
հատկապես խնդիր է  Հայաստանի գյուղական շրջաններում, որտեղ երեխաների փոքր 
թվի և համայնքային սահմանափակ բյուջեների պատճառով մանկապարտեզների 
ավանդական մոդելները դառնում են ֆինանսապես անկենսունակ։ Հետևանքը՝ գյուղական 
բնակավայրերի ընդամենը 41 տոկոսի դեպքում է, որ նախադպրոցական կրթական 
հաստատությունը գտնվում է մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչը համարվում 
է նվազագույն թույլատրելի հեռավորություն (պատկեր  11)34:  Այդ իսկ պատճառով 
ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամը (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) այս համայնքների համար մշակել է 
նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծախսարդյունավետ մոդել: Այն հիմնված 
է համաշխարհային հետազոտությունների վրա, որոնց  արդյունքները վկայում են, որ 
ուսումնառության հաջող վերջնարդյունքներ ստանալու համար շատ ավելի կարևոր է 
նախադպրոցական կրթական հաստատություն հաճախելու տարիների թիվը, քան օրական 
ժամերի քանակը։

1.
Նախադպրոցական 
կրթության 
այլընտրանքային 
մոդելների ընդլայնում 

Էմպիրիկ 
տեսակետից 
արդյունավետ

Համատեքստում 
իրագործելի

Անդրադառնում է 
առանցքային 

խոչընդոտներին

Կատալիտիկ 
ներդրումներ
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2.
Հանրապետության 
մասշտաբով 
«ԱՐՄԱԹ» 
ինժեներական   
լաբորատորիաների
ծրագրի ընդլայնում

 Պատկեր 11.
Ամենամոտ նախակրթարանի 
հեռավորությունը գյուղական 
համայնքներում

  Պատկեր 12.
«ԱՐՄԱԹ» ինժեներական 
լաբորատորիաների ծրագրի 
իրականացման փուլերը

Աղբյուրը՝ Հայաստանի սոցիալական 
պատկերը և աղքատությունը, 2016 թ.:

Աղբյուրը՝ «Գրանթ Թորնթոն 
Քոնսալթինգ» ՓԲԸ, 2017:

Լոռու մարզի Թումանյան խոշորացված համայնքում իրականացված փորձնական 
ծրագրով համայնքին պատկանող հարմար տարածքները վերածվեցին դասասենյակների 
3-6 տարեկան 10-15 երեխայի համար։ Երեխաները կենտրոն են հաճախել ամեն 
շաբաթ՝ օրական 3-5 ժամով, և նրանց մատուցվել է վաղ մանկության տարիքի 
զարգացման համակողմանի ծրագիր՝ ուղղված գրաճանաչությանը, թվաճանաչությանը, 
ճանաչողական զարգացմանը և սոցիալ-հուզական զարգացմանը։ Համայնքի կողմից 
տեղում ընտրվել են կազմակերպիչներ և վերապատրաստում անցել։ Մոդելը պահանջում 
էր ավելի փոքր համայնքային տարածքներ և ավելի քիչ մարդկային ռեսուրսներ, 
քան ավանդական մանկապարտեզների մոդելի դեպքում՝ այս կերպ նվազեցնելով 
պահպանման և պիտույքների ծախսը։ Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային 
մոդելը գյուղական և ցածր եկամուտներ ունեցող համայնքների համար գրեթե հինգ 
անգամ ավելի արդյունավետ է ավանդական մոդելից և մեծացրել է ընդգրկվածությունը 
նախադպրոցական կրթության օղակում35: Հայաստանի ավանդական մանկապարտեզ 
չունեցող 201 համայնքներում նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային մոդելի 
ներդրմամբ կարելի է ծախսարդյունավետ կերպով բարձրացնել նախադպրոցական 
կրթության ընդգրկվածությունը, ինչպես նաև արդյունավետ կրճատել ընդգրկվածության 
անհավասարությունները:  

Համաշխարհային փոխկապակցված և մրցունակ տնտեսությունում ԲՏՃՄ  
ուղղվածությամբ կրթությունն առանցքային դեր  ունի՝ այսօրվա սովորողին ընձեռելով 
գիտելիքահենք նորարարությանն ակտիվորեն մասնակցելու հնարավորություն։ ԲՏՃՄ 
ուղղությամբ ընդգրկվածությունը մասնագիտական և բարձրագույն կրթության ոլորտում 
կաշկանդում է բարձր աճ գրանցող ճյուղերի համար հմուտ աշխատուժի պատրաստումը: 
Բացի այդ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինժեներական բնագավառներում 
կրթություն ստացած հայ շրջանավարտների հմտությունների վերաբերյալ 
«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի կողմից կատարված գնահատումը 
փաստել է, որ հարցվածների 73 տոկոսը համարում է, որ այս շրջանավարտների 
գործնական գիտելիքները սպասվածից ցածր են36: Այսպիսով, ուսումնական և 
մանկավարժական մոտեցումները պետք է հարմարեցված լինեն այնպես, որ ԲՏՃՄ 
կրթությունը վերածվի նորարարության: Դրա համար պահանջվելու է անցում կատարել  
դիդակտիկ և պասիվ ուսուցումից ակտիվ և փորձարարական ուսուցման, տեսության 
վերարտադրությունից՝ ընթացակարգերի հարմարեցման և վերափոխման, սահմանված 
պահանջների կատարումից՝ դասերի քննական մեկնաբանության՝ համապատասխան 
գործողություններով:
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Հայաստանում «ԱՐՄԱԹ» ինժեներական լաբորատորիաների ծրագիրն ի հայտ է եկել 
որպես ԲՏՃՄ ուսուցման նորարարական ուսումնական ծրագիր և մանկավարժական 
մոտեցմամբ մոդել, որն արդյունավետ է և ընդլայման հնարավորություն ունի (տե՛ս 
պատկեր 12): 2014 թվականից իրականացվող «ԱՐՄԱԹ» մոդելը 10-18 տարեկան 
երեխաների համար բացահայտում է ԲՏՃՄ կրթությունը դասերից հետո անցկացվող 
ինտերակտիվ դասընթացների, մրցումների և ճամբարների միջոցով: Մոդելը հիմնված 
է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի  մշակած ուսուցման գործիքների 
վրա:  Սկսելով տարրական ծրագրավորումից՝ այն անցնում է ռոբոտաշինության 
և արտադրության այնպիսի  միջավայրում, որը խթանում է հետազոտական ու 
ստեղծագործական գործունեությունը: «Գրանթ Թորնթոն Քոնսալթինգ» ՓԲԸ-ի 
կողմից 2017 թվականին կատարված գնահատմամբ էական դրական արդյունքներ 
բացահայտվեցին:  Ծրագրի շրջանավարտների մինչև 43 տոկոսն աշխատանքի է 
տեղավորվել, որի 45 տոկոսը զբաղվել է ծրագրավորմամբ,  իսկ 12 տոկոսը նորաստեղծ 
ընկերություն է հիմնել՝ 132 561  ՀՀ դրամ միջին եկամտով: Ծրագրի զուտ ներկա 
արժեքը գնահատվել է 47 միլիարդ  ՀՀ դրամ՝ հաշվի  առնելով միայն նախնական 
լաբորատորիաների ուղղակի ազդեցությունը, իսկ ծրագրի ներքին շահութաբերության 
նորմը  գնահատվել է 100 տոկոս:

Խորհրդակցելով առողջապահության նախարարության հետ՝ առանձնացրել ենք 
քրոնիկ հիվանդություններին առողջապահության համակարգի արձագանքի 
բարելավման երկու խթանող միջամտություն՝ (1) գրպանից կատարվող վճարումների 
կրճատում, ինչը բուժօգնության խոչընդոտ է և (2) առողջության պահպանման 
առաջնային օղակի հզորացում՝ արդյունավետ ծառայությունների մատուցում 
ապահովելու նպատակով։

Հայաստանում գրպանից կատարվող վճարումները բուժօգնությունից օգտվելու 
էական խոչընդոտ են, եթե հատկապես հաշվի առնենք պետական առողջապահական 
ծախսերի համապատասխան ցածր մակարդակը37: Տարածված հիվանդությունները 
և թանկարժեք դեղորայքն իր ծածկույթում ընդգրկող ծառայությունների փաթեթի 
համար պետական առողջապահական ծախսերի ավելացումը կարևորագույն քայլ է, որն 
անհրաժեշտ կլինի իրականացնել գրպանի հաշվին կատարվող վճարումների նվազեցման 
և անհրաժեշտ բուժօգնությունից օգտվելն ավելացնելու համար: Բուժօգնությունից 
օգտվելուն խոչընդոտող գործոնները հանգեցնում են բարձր տարածում ունեցող 
մահացու և ոչ մահացու առողջական հետևանքների: Առողջական ցնցումները 
հիմնականում անհատի մակարդակով անկանխատեսելի են, հետևաբար հստակեցված 
փաստ է, որ այս անկանխատեսելի ցնցումների պարագայում գրպանից կատարվող 
ուղղակի վճարումներից կախվածությունը նվազեցնելու միջոցով հնարավոր կլինի 
ավելացնել բուժծառայությունների հասանելիությունը, ավելի լավ կառավարել քրոնիկ 
հիվանդությունները և բարձրացնել արտադրողականությունը չափահաս տարիքում։  
Այդ նպատակով նախապես վճարված միջոցների համախմբումն անհատական խոշոր և 
անկանխատեսելի ֆինանսական ու առողջական ռիսկերն ավելի կանխատեսելի դարձնելու 
հնարավորություն է տալիս դրանք ըստ խմբի բոլոր անդամների հանրագումարի 
բերելու միջոցով, իսկ եթե խումբը բավական մեծ է և խառը՝ միջոցները վերաբաշխելու 
և առողջական ավելի մեծ խնդիրներ ու ավելի փոքր եկամուտներ ունեցող անձանց 
հատկացնելու հնարավորություն։ Անհատները կանխավճարներ են անում  համախմբված 
միջոցների կուտակման համար, որոնք ֆինանսավորվում են ընդհանուր հարկային 
մուտքերի, աշխատավարձից կատարվող պարտադիր մասհանումների և կամավոր 
ապահովագրավճարների հաշվին, որից էլ իրենք կամ մյուսները կարողանում են օգտվել 
հիվանդության դեպքում (պատկեր 13)։

Առողջապահություն

1. 
Գրպանից կատարվող 
վճարումների 
կրճատում 
եկամուտների 
ներգրավման և 
ռազմավարական 
գնումների միջոցով
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2.
Քրոնիկ 
հիվանդությունների 
արդյունավետ 
կառավարում 
առողջության 
առաջնային 
պահպանման ավելի 
կայացած օղակի 
միջոցով

Այն երկրները, որոնք բուժօգնության հասանելիության մեծացման առավելագույն 
առաջընթաց են գրանցել՝ բարելավելով նաև ֆինանսական պաշտպանվածությունը, որպես 
կանոն, պահանջել են պարտադիր մասնավճարների կատարում վճարունակ մարդկանցից՝ 
միաժամանակ ավելի ու ավելի շատ ներքին ռեսուրսներ ներգրավելով առողջապահության 
ոլորտի համար։ Երբ  մասնավճարները պարտադիր չեն,  հավանական է, որ ավելի ցածր 
ռիսկ ունեցող անձինք, հաճախ՝ երիտասարդներն ու հարուստները, հրաժարվեն միջոցների 
համախմբման այս մեխանիզմին մասնակցելուց և ըստ այդմ էլ նվազեցնեն դրա՝ ռիսկի 
փոխսուբսիդավորման ունակությունը: Սակայն անպայման չէ, որ Հայաստանում լրացուցիչ 
ֆինանսական միջոցների ներգրավումն ավելացնի բուժօգնության հասանելիությունը:  
Բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ հավաքելուց հետո ռազմավարական գնումը 
նույնպես անհրաժեշտ գործիք է  գրպանի հաշվին կատարվող վճարումների կրճատման 
համար։ Հայաստանի համատեքստում ռազմավարական գնումների միջոցով կարելի 
է ապահովել, որ հիմնական ծառայությունների փաթեթում ներառվեն քրոնիկ 
հիվանդությունների կառավարման համար անհրաժեշտ ծառայությունները, քանի 
որ դրանց արժեքը կարող է խոչընդոտ լինել տնային տնտեսությունների համար, և 
այդ ֆինանսական միջոցները հասցեական ուղղվեն  առաջնահերթ խմբերին։  Թեև ի 
սկզբանե Հայաստանի հիմնական ծառայությունների փաթեթի կազմը սահմանվել է ըստ 
հիվանդությունների բեռի հաշվարկների և ծախսարդյունավետության, հետագայում այն 
ենթարկվել է անկանոն փոփոխությունների՝ ի պատասխան քաղաքական լոբինգի: Բացի 
այդ, բուժհաստատությունների հետ պայմանագրի կնքման գործընթացը ներառում է 
արդյունավետության բարձրացմանը և առողջության առաջնային պահպանման օղակից 
օգտվելու ավելացմանն ուղղված խթաններ: Սակայն կարելի է նաև ռազմավարական 
գնումներն առավելագույնս օգտագործել բուժօգնության որակը բարձրացնելու և 
բնակչության առողջապահական կարիքներն արտացոլելու նպատակով ծառայությունների 
փաթեթի պարբերական վերանայումը հիմնավորելու համար: Ռազմավարական գնումների 
այս գործառույթները հետևողականորեն չեն կատարվել Պետական առողջապահական 
գործակալության, երրորդ կողմ  հանդիսացող կառավարիչների կամ առողջապահական 
այլ մարմինների կողմից: Հետևաբար  լրացուցիչ եկամուտների ներգրավումը, դրանց 
համախմբումը կանխավճարների միջոցով և ռազմավարական գնումների ընդունումը 
առանցքային նշանակություն ունեն Հայաստանի արձագանքը քրոնիկ հիվանդություններին 
հզորացնելու առումով։

Քրոնիկ հիվանդությունների արդյունավետ կառավարումը լուրջ խնդիր է առողջապահական 
համակարգերի համար ողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանի նման երկրներում, 
որոնք ավելի շատ հաջողել են մայրերի և երեխաների սուր, էպիզոդիկ բուժօգնության, 
քան քրոնիկ վիճակների համար երկարաժամկետ և համակարգված բուժօգնության 
ապահովման հարցում: Հայաստանը լուրջ ներդրումներ է կատարել առողջության 
առաջնային պահպանման օղակում՝ ներդնելով, մասնավորապես, ընտանեկան բժշկությունը 
որպես մասնագիտություն և  ըստ մարդաշնչի ու կատարողականի վրա հիմնված 
ֆինանսավորումը՝ հիմնական ծառայությունների տրամադրման ծածկույթը մեծացնելու 
նպատակով։ Բայց և այնպես, համակարգը շարունակում է մնալ հիվանդանոցակենտրոն 
(մի շարք դեպքեր, որոնք կարելի է ավելի էժան գնով բուժել առողջության պահպանման 
առաջնային օղակում, բուժվում են հիվանդանոցներում), մի մոդել, որ ինչպես ապացուցել 
է համաշխարհային փորձը, թե՛ անարդյունավետ է,  թե՛  տնտեսապես ոչ շահավետ քրոնիկ 
հիվանդությունների վարման դեպքում։  Հիվանդության ժամանակ հաճախ բուժառուն 
չի դիմում ընտանեկան բժիշկին: 63 տոկոսից ավելի դեպքերում բուժծառայությունից 
օգտվողները դիմում են հիվանդանոց՝ առանց առողջության պահպանման առաջնային 
օղակի հետ սկզբնական խորհրդակցության կամ այդ օղակից ուղեգրման38: Այս 

Պատկեր 13.
Կանխավճարային և 
խմբավորված միջոցների 
և գրպանից կատարվող 
վճարումների տարբերությունը

Աղբյուրը՝ «Արդյունքներ հանուն 
զարգացման» ինստիտուտ:

Խմբավորված ֆոնդեր

Խմբավորող 
հաստատություններ՝ 

Առողջապահական ազգային 
ծառայություններ, Սոցիալական 
ապահովագրության սխեմաներ, 

առողջության մասնավոր 
ապահովագրողներ և այլն.

Հարկեր

Պարտադիր ապահովագրավճարներ

Կամավոր ապահովագրավճարներ

Բժշկական խնայողական հաշիվներ

Գրպանից կատարվող վճարումներ

Անհատական հաշիվներ

Բուժհաստատու

թյուններՄարդիկ
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Պատկեր 14.
Հայեցակարգային շրջանակ 
առողջության առաջնային 
պահպանման բարձրորակ 
օղակ ունենալու համար

Դ.  Միջանկյալ 
     արդյունքներ Ե. Վերջնարդյունքներ

Ա1. Կառավարում և 
առաջնորդում
Ա1.ա. Առողջության առաջնային 
պահպանման 
Ա1.բ. Որակի կառավարման 
ենթակառուցվածքքաղաքական
ություններ
Ա1.գ. Սոցիալական 
հաշվետվողականություն

Ա2. Առողջապահության 
ֆինանսավորում
Ա2.ա. Վճարային համակարգեր
Ա2.բ. Առողջության առաջնային 
պահպանման ծախսեր
Ա2.գ. Ֆինանսական  ծածկույթ

Ա3.Հարմարեցում բնակչության 
սոցիալական կարիքներին 
Ա3.ա. Դիտում
Ա3.բ. Գերակայությունների 
սահմանում
Ա3.գ. Նորարարություն և 
ուսուցում

Բ.3. Տեղեկատվական 
համակարգեր

Բ.4. Աշխատուժ

Բ.5. Ֆինանսական 
միջոցներ

Բ.2. 
Հաստատությունների 
ենթակառուցվածքներ

Բ.1. Դեղորայք և 
Պարագաներ

Ա. համակարգ Գ. Ծառայությունների մատուցումԲ.Մուտքեր

Գ. Ծառայությունների 
մատուցում
Գ1.ա. Տեղական 
գերակայությունների 
սահմանում
Գ1.բ. Համայնքային 
ներգրավում
Գ1.գ. Ներառում ցանկումԳ
1.դ. Պրոակտիվ աշխատանք 
բնակչության հետ 

Գ2. Հաստատությունների 
կազմակերպում և 
կառավարում
Գ2.ա. Թիմի վրա հիմնված  
խնամքի կազմակերպում
Գ2.բ. Հաստատություների 
կառավարության կարողություն 
և առաջնորդում
Գ2.գ Տեղեկատվական 
համակարգեր
Գ2.դ. Կատարողականի չափում 
և կառավարում

Գ3. Հասանելիություն
Գ3.ա. Ֆինանսական
Գ3.բ. Աշխարհագրական
Գ3.գ. Ժամանակային 
համապատասխանություն

Գ4. Արդյունավետ ԱԱՊ 
ծառայությունների 
հասանելիություն
Գ4.ա. Մատակարարի 
հասանելիություն
Գ4.բ. Մատակարարի 
կոմպետենտություն
Գ4.գ. Մատակարարի 
մոտիվացում
Գ4.դ. Բուժառուի և 
Մատակարարի միջև 
հարգանք և 
վստահություն
Գ4.ե. Աշխատավարձ

Գ5. Բարձրորակ ԱԱՊ
Գ5.ա. Առաջնային 
կոնտակտի 
հասանելիություն
Գ5.բ. 
Շարունակականություն
Գ5.գ. Համապարփակ
Գ5.դ. Համակարգում
Գ5.ե. Անձակենտրոն

Դ1.  Ծառայությունների 
արդյունավետ ծածկույթ
Դ1.ա. Առողջության 
խթանում
Դ1.բ. Հիվանդությունների 
կանխարգելում
Դ1.գ. ՎՄՆՄԱ
Դ1.դ. Մանկական 
հիվանդություններ
Դ1.ե. Վարակիչ 
հիվանդություններ
Դ1.զ. Ոչ վարակիչ 
հիվանդություններ և 
հոգեկան առողջություն
Դ1.է. Պալիատիվ խնամք

Ե3. Սոցիալական 
արդարություն

Ե2. Հոգածություն 
մարդկանց նկատմամբ
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Աղբյուրը՝ Համաշխարհային 
բանկ, «Առողջության առաջնային 
պահպանման օղակի կատարողականի 
նախաձեռնություն»:

օրինաչափությունը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով, այդ թվում՝ առողջության 
առաջնային  պահպանման  օղակում բուժօգնության ցածր որակով, քաղաքային վայրերում 
պոլիկլինիկական մոդելի շարունակական կիրառմամբ, առանց մասնագիտացված և 
ընդհանուր պրոֆիլի բուժօգնության միջև վերահսկող դեր կատարելու, և բուժծառայություն 
մատուցողներին վճարելու  մեթոդներով պայմանավորված՝  բացասական խթաններով: 
Օրինակ՝ ըստ մարդաշնչի վճարման մեխանիզմները, թեև խթանում են կանխարգելիչ 
բուժօգնությունն ընդհանուր ծախսերը նվազեցնելու համար և խրախուսում են 
արդյունավետությունը՝ ընդհանուր ծախսերի առավելագույն սահմանաչափ դնելով, կարող 
են ստեղծել մասնագիտացված բուժօգնության չափազանց շատ ուղեգրումներ կատարելու  
խթան: Համաշխարհային բանկի «Առողջության առաջնային պահպանման օղակի 
կատարողականի նախաձեռնությունը», որի եզրահանգումները հիմնվել  են էմպիրիկ փորձի 
ուսումնասիրությունների և աշխարհի առաջատար մասնագետների հետ քննարկումների 
վրա, վեր է հանել առողջության առաջնային պահպանման բարձրորակ համակարգերի 
հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք ներկայացվում են պատկեր 14-ում։

Այն առողջապահական համակարգերը, որոնց արդյունավետությունն ապացուցված 
է քրոնիկ հիվանդություններին արձագանքելու հարցում, ունեն մի քանի բնորոշ 
հատկանիշներ, այդ թվում՝ (1) առողջության առաջնային պահպանման օղակի 
բազմաոլորտային թիմեր, որոնք համակարգում են  բուժառուների բուժօգնությունը և 
համապարփակ ծառայություններ  տրամադրում, այդ թվում՝ քրոնիկ հիվանդությունների 
կանխարգելիչ բուժում, (2) բուժառուների խմբավորում և առավել ինտենսիվ բուժօգնության 
կարիք ունեցող բարձր ռիսկային անձանց  նախաձեռնող թիրախավորում,   (3)  
վերահսկման և ուղեգրման գործուն մեխանիզմներ, որոնք  մերժում են առողջության 
առաջնային պահպանման օղակի շրջանցումը, համակարգում են մասնագիտական 
բուժօգնությունը և հանրային առողջապահական ծառայությունները, (4) կլինիկական 
ուղեցույցներն ու տեղեկատվական համակարգերը, որոնք նպաստում են ռիսկերի 
դասակարգման հիման վրա որոշումների կայացմանը  և բուժօգնության  համակարգմանը, 
(5) գնահատման և հավաստագրման համակարգերը, որոնցով կհետագծվի թիմերի 
կատարողականը և կերաշխավորվեն ծառայությունների մատակարարման նվազագույն 
չափորոշիչները, և (6) խրախուսման համակարգը, այդ թվում՝ բուժհաստատություններին 
վճարելու այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կդյուրացնեն ծառայությունների արդյունավետ 
մատուցումը, ներառյալ՝ տարբեր բուժհաստատությունների համակարգումը39:  
Հայաստանի առոջապահական համակարգն այս մոդելին համապատասխանեցնելու 
համար զգալի ներդրումներ  անհրաժեշտ կլինեն առողջության առաջնային պահպանման 
հաստատությունների որակը բարձրացնելու և բուժօգնության այնպիսի գործելակերպերի 
համար, որոնք երաշխավորում են առողջության առաջնային պահպանման օղակի 
կենտրոնական դերը:
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Պատկեր 15.
Սոցիալական ծառայության 
աշխատուժի հզորացման 
շրջանակ

Աղբյուրը՝ Սոցիալական ծառայությունների 
աշխատուժի գլոբալ դաշինք:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ քննարկելով՝ 
առանձնացրել ենք մարդկային կապիտալի ստեղծման և ակտիվացման երկու խթանող 
միջամտություն՝(1) սոցիալական դեպքերի վարման և ուղղորդման համակարգի 
ամրապնդում՝ կրթական և առողջապահական ծառայություններն առավել խոցելի 
ընտանիքների համար հասանելի դարձնելու և (2) զբաղվածությունը խթանող 
ծրագրերի տրամադրումն ընդլայնելու ու արդյունավետությունը բարձրացնելու 
նպատակով: 
 

Աճի ներկա համեստ կանխատեսումների պարագայում սոցիալական տրանսֆերտները 
կշարունակեն լինել աղքատ ընտանիքների եկամուտներն ավելացնելու և նրանց համար 
բուժօգնության ու կրթության հասանելիությունը դյուրացնելու կարևոր մեխանիզմ։ Բայց 
և այնպես, ավելի աղքատ տնային տնտեսությունները դժվարանում են սոցիալական 
տրանսֆերտներից և ծառայություններից օգտվելու հարցում, ինչը պայմանավորված 
է ոչ բավարար հասցեականությամբ, տեղեկատվության անբավարարությամբ, 
գրագիտության պակասով, նպաստներից օգտվելու համար անհրաժեշտ վարչական 
պայմանները կատարելու խնդիրներով և փաստաթղթերի ձևակերպման համար պետական 
գրասենյակներ հասնելու աշխարհագրական խոչընդոտներով։ Սոցիալական դեպք 
վարողները կարող են կարևոր դեր կատարել  այս խնդիրների հաղթահարման գործում՝ 
նախաձեռնողաբար դեպքեր փնտրելով, բնակչության խոցելի խավերին տեղեկացնելով 
իրենց հասանելիք նպաստների մասին, նրանց ուղղորդելով համապատասխան 
ծառայություններ, պահանջվող փաստաթղթերի պատրաստման հարցում նրանց աջակցելով 
և ըստ անհրաժեշտության համակարգում կողմնորոշելով։

Սոցիալական 
պաշտպանություն և 
աշխատանք

1. 
Համալիր 
սոցիալական 
ծառայությունների 
հասանելիության 
ավելացում 
սոցիալական 
դեպք վարողների 
ինստիտուտի միջոցով

Աշխատուժի զարգացում

1. Սոցիալական ծառայության աշխատողների 
կրթությունն ու ուսուցումը համահունչ դարձնել 
աշխատուժի պլանավորման աշխատանքներին

2. Ապահովել, որ կրթական ծրագրերում 
ներառվեն երեխաների և ընտանիքների 
բարեկեցության բարելավման ինչպես 
տեղացիների/բնիկների գիտելիքն, այնպես էլ 
միջազգային լավագույն փորձը  

3. Ավելի զարգացնել համապատասխան 
ֆակուլտետն ու դասավանդման մեթոդները

4. Աշխատողների համար ապահովել 
մանսագիտական զարգացման լայն 
հնարավորություններ։

Աջակցություն աշխատուժին

1. Զարգացնել կամ հզորացնել 
համակարգերը՝ սոցիալական 
ծառայողների կատարողականը 
բարելավելու և կայունությունը 
ապահովելու համար 

2. Մշակել աշխատանքից 
բավարարվածության և աշխատողներին 
պահելու գործիքներ, ռեսուրսներ և 
նախաձեռնություններ 

3. Աջակցել մասնագիտական 
ասոցիացիաներին՝ սոցիալական 
ծառայողների մասնագիտական աճն ու 
զարգացումն ապահովելու համար։

Աշխատուժի պլանավորում

1. ռազմավարական մոտեցում որդեգրել 
սոցիալական ծառայության աշխատուժի 
պլանավորմանը 

2. Հավաքել և կիսվել մարդկային ռեսուրսների (ՄՌ) 
տվյալներով և առաջ տանել տվյալների վրա 
հիմնված որոշումների կայացման գործընթացը 

3. Բարելավել աշխատքնաի հավաքագրման և 
տեղաբաշխման պրակտիկան և համակարգեր, 
որոնցում հաշվի կառնվեն քաղաքային, 
կիսաքաղաքային և գյուղական շրջանների և 
ապակենտրոնացման պլանները

4. Ձևավորել դաշինքներ, որոնք կամրապնդեն  
շահակիցների շրջանում առաջնորդությունը և 
շահերի պաշտպանությունը։

Երկրին բնորոշ իրավիճակ, 

այդ թվում՝ սոցիալական 

ծառայություններ, 

դատաիրավական 

ու երեխաների պաշտպանության

 համակարգեր, մշակույթ, 

տեղական օրենսդրություն, 

աշխատաշուկա, 

տնտեսություն 
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2. 
Զբաղվածությունը 
խթանող ծրագրերի 
առաջարկի 
ընդլայնում և 
արդյունավետության 
բարձրացում

Սոցիալական դեպք վարողները պատրաստված են տնային տնտեսությունների 
հետ աշխատելիս  բնակչության առողջության խթանման և  հիվանդությունների 
կանխարգելման այլ միջոցառումներ ներառելուն՝ այդպիսով նրանց տրամադրելով մի շարք 
համալիր սոցիալական ծառայություններ: Կառավարությունը Համաշխարհային բանկի, 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և զարգացման այլ գործընկերների աջակցությամբ ձեռնարկել է սոցիալական 
աշխատողների՝ համալիր սոցիալական ծառայությունների մատուցման կարողությունների 
զարգացմանն ուղղված  գործողություններ՝ ապահովելով աղքատ և խոցելի ընտանիքների 
կապը մարդկային կապիտալի  զարգացումը խթանող  ծառայությունների հետ: Սակայն 
այս գործողությունների գնահատումները ցույց են տվել, որ սոցիալական աշխատողների  
վերապատրաստման ոլորտում զգալի բացեր կան, նրանք տնային տնտեսությունների 
հետ շփումներում հաճախ առողջության խթանումը չեն ներառում, իսկ ֆինանսավորման 
խոչընդոտները սահմանափակում են համալիր սոցիալական ծառայությունների ամեն մի 
հետագա ընդլայնում40: Հետևաբար Հայաստանում սոցիալական աջակցության ծրագրերի 
ամրապնդման և տնային տնտեսությունների աղքատության նվազեցման համար 
անհրաժեշտ է բարելավել շահադրդված սոցիալական դեպք վարողների ընտրությունը, 
վերապատրաստումը  և կայունությունը41: Սոցիալական ծառայությունների աշխատուժի 
գլոբալ դաշինքը կազմել է սոցիալական ծառայությունների աշխատուժի հզորացման 
շրջանակը, որը բաղկացած է սոցիալական ծառայությունների աշխատուժի պլանավորմանը, 
զարգացմանը և աջակցմանը վերաբերող փաստահենք ռազմավարություններից,  որոնք  
կիրառելի են Հայաստանի պայմաններում (պատկեր 15)42:

Աշխատատեղերը մարդկային կապիտալի ակտիվացման  միջոցն են: Դրանք  առողջ, 
բանիմաց և հմուտ աշխատուժը վեր են ածում նորարարության և արտադրողականության, 
ինչն էլ իր հերթին   տնտեսական աճը խթանող գործիք է: Հայաստանի  մարդկային 
կապիտալի ռազմավարությունը պետք է ներառի այնպիսի միջամտություններ, որոնք 
կապահովեն, որ ներդրումներով պայմանավորված առողջ կյանքի սպասվող տևողության, 
ընդգրկվածության ցուցանիշների և ուսումնառության բարելավման շնորհիվ ավելանա 
աշխատուժի մասնակցությունը և նվազի անգործության մակարդակը: Աշխատունակ 
տարիքի բնակչության մինչև 37 տոկոսը Հայաստանի աշխատուժի կազմում չէ43: 
Ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերում կանանց զբաղված 
լինելու հավանականությունը 16 տոկոսային կետով պակաս է տղամարդկանցից: 
2017 թվականին Հայաստանում 15-24 տարեկան չորս անձից մեկը չի աշխատել, 
սովորել կամ վերապատրաստվել (ԵԿԱ-ի միջինը վեց անձից մեկն է): Աշխատուժի 
կազմում մասնակցության ցածր ցուցանիշը պայմանավորված է տեղեկատվական 
անհամաչափություններով, որոնք կանխում են գործատուների և աշխատանք փնտրողների 
միջև պատշաճ համապատասխանեցումները, իսկ   զբաղվածության խթանման ծրագրերին 
չի հաջողվում բավարարել կանանց և առաջին անգամ ու պակաս կրթված աշխատանք 
փնտրողների կարիքները: Հետևաբար Հայաստանի աշխատանքի շուկայի 2019-2024 
թվականների ռազմավարությամբ առաջարկվում է ներդրումներ կատարել աշխատատեղերի 
համապատասխանեցման քաղաքականության ուղղությամբ, ներառյալ այն առցանց 
հարթակները, որոնց միջոցով կապ կստեղծվի աշխատանք փնտրողների և թափուր տեղերի 
միջև  և կտրամադրվեն հատուկ հմտությունների համար առաջարկի և պահանջարկի 
մասին տվյալներ: Ռազմավարության մյուս նպատակն է նաև ներդրումներ կատարել 
Զբաղվածության պետական   գործակալության աշխատողների վերապատրաստման 
ուղղությամբ՝ աշխատանք փնտրողների բնութագրման և զբաղվածության 
ծառայությունների  թիրախում նրանց պահելու համար:
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Պատկեր 16.
Հայաստանի այսօրվա դժվարություններից վաղվա մարդկային կապիտալի արդյունքներին հասնելու ուղու 
խթանումը

Հայաստանի այսօրվա դժվարություններից մարդկային կապիտալի վաղվա 
բարելավված արդյունքներին հասնելու ուղին կպահանջի առողջապահական և 
ուսումնական հնարավորությունների հասանելիությունը խթանող ծրագրերին ուղղված 
ներդրումներ (պատկեր 16): Հայաստանի մարդկային կապիտալի ձևավորման ներկա 
սահմանափակումները բացահայտելով  և յուրաքանչյուր ոլորտում այդ խոչընդոտների 
հաղթահարման ներուժն ուսումնասիրելով՝ առաջարկել ենք մի քանի միջամտություններ, 
որոնց միջոցով կարելի է խթանել ներկա և հաջորդ սերդի մարդկային կապիտալի 
ձևավորումը: Հաջորդ գլխում կբացահայտենք այն հիմնական գործոնները, որոնք նշված 
խթանող ներդրումների իրականացումը հնարավոր կդարձնեն:

Մարտահրավերներ
Հիմնական 

խոչընդոտներ
Խթանիչ 

ներդրումներ
Վերջնարդյունքներ

57% 
արտադրողականություն `
օպտիմալ առողջության և 
կրթության նկատմամբ

1.1 տարվա 
ուսումնառությոուն  
ակնկալվող 14 տարվա 
համեմատությամբ

Ուսուցման համար 
հարմարեցված ՝ 
ուսումնառության ընդամենը  
7,9 տարի ակնկալվող 14 
տարվա համեմատությամբ

Ներդաշնակեցված թեստերի 
442 միջին գնահատական՝ 
625  ձեռքբերումների 
գնահատականի 
համեմատությամբ

Մինչև 15  տարեկան 
երեխաների 88% է ապրում 
մինչև 60 տարեկանը

Հաշմանդամության, սրտի 
իշեմիկ հիվանդության, 
ինսուլտի, շաքարախտի և 
կրծքագեղձի քաղցկեղի 
դեպքերի ավելի մեծ 
տարածվածություն, քան 
համեմատելի  երկրներում

Կրթություն
Գյուղական բնակավայրերում  
նախադպրոցական 
հաստատություններ 
հաճախելիության ցածր մակարդակ; 
- Հաստատությունների 
թերմատակարարում
- Ֆինանսապես ոչ կայուն նորմ

ԳՏՃՄ շրջանավարտները  չունեն  
գործնական գիտելիքներ:
- Դիդակտիկ և պասիվ ուսուցում
- Տեսության և կատարման 
չափազանց շեշտադրում

Առողջություն
Առողջապահության ֆինանսական 
խոչընդոտներ:
-Հանրային առողջապահության 
ցածր ծախսեր
-Ծառայությունների ոչ 
ռազմավարական  գնումներ

Հիվանդանոցակենտրոն 
ծառայությունների մատուցում: 
-ԱԱՊ որակի բացեր
-Մատակարարների համար 
խեղաթյուրված խթաններ

Սոցիալական պաշտպանություն և 
աշխատատեղեր 
Աղքատ  բնակչության համար  
սոցիալական փոխանցումների 
հասանելիության բացեր:
- Տեղեկատվական և 
աշխարհագրական պատնեշներ
- Ենթաօպտիմալ թիրախավորում 

Կանանց և երիտասարդների 
շրջանում  աշխատանքային ոչ 
ակտիվության բարձր մակարդակ:
- Տեղեկատվական ասիմետրիա
- Ենթաօպտիմալ թիրախավորում 

Կրթություն
ՄԱԿ-ի երեխաների հիմնադրամի 
այլընտրանքային, 
ծախսարդյունավետ 
նախադպրոցական մոդելների 
ընդլայնում

«Արմաթ» ճարտարագիտական 
լաբորատորիաների ծրագրի 
ընդլայնում `ԳՏՃՄ ուսուցման 
նորարարական մոտեցումների 
համար 

Առողջություն
Առողջապահության համար 
կանխավճարային և 
համախմբված ռեսուրսների 
ավելացում և ռազմավարական 
գնումների միջոցով արժեքի հետ 
համապատասխանեցում

Ներդրումներ առողջության 
առաջնային պահպանման 
կատարողականի բարելավման 
գործում

Սոցիալական 
պաշտպանություն և 
աշխատատեղեր 
Ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների 
հասանելիության  բարելավում ՝ 
պատրաստված և մոտիվացված 
սոցիալական աշխատանքի 
մասնագետների միջոցով

Զբաղվածության խթանման 
ծրագրերի առաջարկի և 
արդյունավետության ընդլայնում, 
ներառյալ աշխատանքի 
համապատասխանեցումը և  այլ 
օժանդակությունը

Ուսումնառության տարիների 
ավելացում 

Ներդաշնակեցված 
թեստերում սովորողների 
կատարողականի ավելացում
 
ԳՏՃՄ շրջանավարտների    
գործնական գիտելիքների 
բարելավում
  
Մեծահասակների 
գոյատևման  բարելավում 

Քրոնիկական 
հիվանդությունների  
բարդությունների նվազեցում 



39

Ռազմիկն ու Գայանեն հուզված էին, քանի որ իրենց գյուղում նոր մանկապարտեզ 
էր բացվել։ Մինչ այդ նրանց անհանգստացնում էր Մարինեին մոտակա՝ 3 կմ 
հեռավորության վրա գտնվող նախակրթարան ուղարկելու ծախսը։ Հմայակը 
նախադպրոցական կրթական հաստատություն չի հաճախել, նրա հետ սեփական 
նախաձեռնությամբ պարապել է Գայանեն։ Գյուղի նոր մանկապարտեզը ավելի 
մոտ է տանը և ավելի էժան է, ուստի Գայանեն նույնիսկ կարող է սեզոնային 
աշխատանք կատարել և ավելացնել ընտանեկան եկամուտը։

Երկու ամիս առաջ առողջապահության նախարարը հայտարարել էր, որ 
կառավարությունը նոր ծրագիր է սկսելու, որը անվանում էին «Համընդհանուր 
առողջապահական ծածկույթ»։ Ռազմիկն իմացել էր, որ յուրաքանչյուր 
հայաստանաբնակ ունենալու է ընտանեկան բժշկի դիմելու և տարածված 
հիվանդությունների համար անվճար դեղորայք ստանալու հնարավորություն։ 
Վերջին անգամ, երբ Գայանեն դեղատուն էր գնացել իր դեղատոմսով դեղեր 
ստանալու, պարզել էր, որ իր դեղորայքը պաշտոնական ցուցակում է։

Տարիներ շարունակ Ռազմիկն ու Գայանեն կարծել են, որ ընտանեկան 
նպաստների ծրագրում ընդգրկվելու իրավունք չունեն։ Վերջերս սոցիալական 
դեպք վարողն է նրանց այցելել և մի քանի հարց  տվել։ Տարածքային գրասենյակ 
այցելելուց և դիմումը լրացնելուց հետո նրանք սկսեցին օգնություն ստանալ 
կառավարությունից։ 

Վերջերս «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման 
ծրագրի» շրջանակներում գյուղական նշանակության ճանապարհային ցանցի 
ընդլայնման շինարարությանն օգնելու  համար բանվորական աշխատանք 
կատարելու հրավերը Ռազմիկին հնարավորություն տվեց վերադառնալու 
Հայաստան։ Այս աշխատանքից ստացված եկամտի և ընտանեկան ծախսերի 
նվազման շնորհիվ նա և Գայանեն վերջապես կարողացել են նեղ օրվա համար 
և, ինչու չէ, նաև իրենց երեխաների ապագայի համար գումար խնայել։ Տևական 
ժամանակի ընթացքում առաջին անգամ Ռազմիկը հույսով է լցվել։

Խթանող ներդրումները մարդկային 
կապիտալում և Հարությունյանների 
ընտանիքը
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ԳԼՈՒԽ 5.

Գաղափարից 
անցում 
իրականացմանը
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Հայաստանում այս խթանող միջամտությունների գաղափարից իրականացման անցնելու 
համար անհրաժեշտ է համապատասխան շահակիցների համագործակցություն, այդ 
ներդրումների համար հարկաբյուջետային հնարավորությունների ընդլայնում, լուրջ 
ուշադրություն արդյունքներից դասեր քաղելուն, արտաքին գործընկերությունների 
ընձեռած հնարավորությունների լիարժեք օգտագործում և տեխնոլոգիաների գործարկում՝ 
մարդկային կապիտալի միջամտությունների հասանելիությունն արագացնելու համար։

Հայաստանում մարդկային կապիտալի ձևավորման խոչընդոտների վերացմանն ուղղված 
ծրագրերն իրագործելու համար պահանջվելու է համահասարակական մոտեցում,  
որն ընդգրկում է պետական կառույցները, քաղաքացիական հասարակությունը, 
գիտակրթական հանրույթը, լրատվական դաշտը, ընտանիքները և համայնքները։  
Կանխատեսելով բարձր մակարդակով քաղաքական համակարգման անհրաժեշտությունը՝ 
ՀՀ կառավարությունը  ստեղծել է միջգերատեսչական մշտական հանձնաժողով՝ 
փոխվարչապետի ղեկավարությամբ, որը նախանշելու, նախաձեռնելու և մշտադիտարկելու 
է մարդկային կապիտալի զարգացմանն ուղղված ռազմավարական ներդրումները։ Տվյալ 
մշտական հանձնաժողովը կարող է դյուրացնել քաղաքացիական հասարակության և 
մասնավոր հատվածի մասնակցությունը՝  տեղական մակարդակով մարդկային կապիտալի 
զարգացման ռազմավարության տերը դառնալու համար:

Կարճաժամկետ հեռանկարում անհրաժեշտ է առաջարկվող միջամտությունների ծախսերը 
հաշվարկել՝ թիրախային արդյունքներին հասնելու համար պահանջվող ռեսուրսները 
գնահատելու համար: ՀՀ կառավարությանն անհրաժեշտ կլինի լրացուցիչ ներքին 
ռեսուրսներ ներգրավել մարդկային կապիտալի զարգացման համար, մասնավորապես՝ 
առողջապահության և կրթության ոլորտներում: Տարբերակներից մեկը կարող է լինել 
առողջության համար վնասակար ազդեցություն ունեցող այնպիսի ապրանքների 
համար ակցիզային հարկերի սահմանումը, ինչպիսիք են ալկոհոլը, ծխախոտը և 
շաքարով քաղցրածված ըմպելիքները: Դրանով կարելի է ապահովել պետական 
եկամուտներ, կրճատել պետական և մասնավոր առողջապահական ծախսերը և 
բարձրացնել արտադրողականությունը հիվանդությունների և վաղաժամ մահացության 
նվազեցմամբ: Հաշվի առնելով երկրի հարկաբյուջետային սահմանափակումները՝ պետք 
է ուշադրություն դարձնել նաև ընթացիկ ծախսերի արդյունավետության բարձրացման 
վրա: Նախապատվությունը տալով մարդկային կապիտալի արդյունքներով զիջող 
մարզերի և խմբերի թիրախավորմանը՝  կարելի է առավելագույնի հասցնել  դրամի դիմաց 
հատուցումը և  արագացնել ուսման ու առողջության արդյունքների բարելավման ընթացքը՝ 
միաժամանակ  նաև կրճատելով անհավասարությունները:

Մեծ ուշադրությունը միջամտությունների արդյունքների սահմանմանը և չափմանը 
կապահովի բոլոր շահագրգիռ կողմերի հաշվետվողականությունը և փաստերի հիման 
վրա մարդկային կապիտալում ներդրումների փաթեթը ճշգրտելու հնարավորություն կտա։ 
Կենսական կլինի  մշտադիտարկման և գնահատման այնպիսի համակարգի մշակումը, 
որը շահագրգիռ կողմերին ռազմավարական ներդրումների, անմիջական արդյունքների և 
ուսման ու առողջության վերջնարդյունքների վրա ազդեցության  պատճառահետևանքային 
կապեր ստեղծելու հնարավորություն կտա։ Այդ համակարգում կհատկորոշվեն տվյալների 
հավաքման և վերլուծության ընթացքում պահպանվող հիմնական չափորոշիչները, 
իրավիճակին բնորոշ ցուցանիշները՝ արդյունքների  շղթայի համար, տվյալների բացվածքի 
մակարդակները, օրինակ՝ մարզային, քաղաքային-գյուղական, տարիքային խմբեր, 
սոցիալական խմբեր և սեռ։ Տվյալների հավաքման և վերլուծության  պատասխանատուն 
կարող են ոլորտային կառույցները լինել, միջգերատեսչական հանձնաժողովը պետք է 
պարբերաբար ուսումնասիրի յուրաքանչյուր ոլորտում մարդկային կապիտալի զարգացման 
ընթացքը և համապատասխանաբար ճշգրտի ներդրումների փաթեթը:

Հայաստանի կառավարությանը թերևս անհրաժեշտ է նաև ռազմավարական 
գործընկերություններ հաստատել արտաքին շահագրգիռ կողմերի հետ, որոնց 
գործունեությունը համահունչ է մարդկային կապիտալի զարգացման նպատակներին, որոնք 
առաջարկվող միջամտությունների նախագծման համար համեմատական առավելություններ 
ունեն մասնագիտական գիտելիքների առումով և կարող են ֆինանսական աջակցություն 
տրամադրել մարդկային կապիտալում խթանող ներդրումների համար։ Համաշխարհային 
բանկի խումբն այդպիսի գործընկեր է։ 2019-2023 թվականների ֆինանսական տարվա 
Երկրի գործընկերության շրջանակում մարդկային կապիտալի զարգացումը նշված է 
որպես առաջնահերթ ներդրում միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ելնելով ողջ աշխարհում 

Համահասարակական 
մոտեցում

Ռեսուրսների 
համախմբում և 
առավելագույն 
ապահովում

Չափումներ, 
ուսումնառություն և 
հարմարեցում

Գործընկերային  
հնարավորությունների  
լիարժեք 
օգտագործում
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ռազմավարական ներդրումային ծրագրեր կազմելու և իրագործելու մեծ փորձից՝ 
Համաշխարհային բանկի խումբը լավ պատրաստված է անհրաժեշտ տեխնիկական 
կարողություններ ստեղծելուն՝ Հայաստանում առողջապահության, կրթության և 
սոցիալական պաշտպանության բնագավառներում խթանող ներդրումային ծրագրեր 
ձեռնարկելուն: Բանկը կարող է ներգրավել նաև միջազգային այլ գործընկերների և 
տեղացի շահակիցների ռազմավարությանն աջակցելու համար և պարտավորվել զգալի 
ֆինանսական միջոցներ տրամադրել այդ ներդրումների համար։

Տեխնոլոգիաներն արագ զարգացող ու Հայաստանի օտարերկրյա ներդրումներին 
ամենամեծ նպաստը բերող ճյուղն են և կարող են լիարժեք օգտագործվել՝ ստեղծելով 
մատչելի սոցիալական ծառայությունների  մատուցման հնարավորություն: Օրինակ՝ 
հեռուստաբժշկության միջոցով հնարավոր է հեռավոր և գյուղական վայրերում 
բուժծառայությունից օգտվողներին ընձեռել որակյալ ծառայություն մատուցողների 
ծառայությունից նվազ գնով օգտվելու հնարավորություն: Բացի այդ, մեքենայական 
ուսուցումը կարող է, քաղաքացիների վերաբերյալ հսկայածավալ տեղեկությունների վրա 
հիմնվելով, սահմանել, թե ում թիրախավորել սոցիալական աջակցության ծրագրերով: 
Միաժամանակ  առողջապահության, կրթության և սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտներում փոխգործունակ տեղեկատվական համակարգերի առկայությունը  
կարող է դյուրացնել բնակչության շրջանում մարդկային կապիտալի լիակատար 
զարգացումը՝  այդպիսով բարելավելով ընդհանուր արդյունքները: Նշված օրինակները 
ցույց են տալիս, թե տեխնոլոգիաներն ինչպես կարող են հաղթահարել  մարդկային 
կապիտալին ուղղված միջամտությունների հասանելիության խոչընդոտները, բարելավել 
սոցիալական ծառայությունների որակը և  ամրապնդել ծրագրերի հասցեականությունն ու 
մշտադիտարկումը:

Տեխնոլոգիաների 
գործարկում 
ազդեցությունը 
խթանելու համար
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ԳԼՈՒԽ 6.

Դեպի մարդկային 
կապիտալի 
զարգացման 
ռազմավարական  
շեշտադրում
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Անկախացումից հետո Սինգապուրի՝ 2 միլիոնանոց բնակչությամբ փոքր, բնական 
ռեսուրսներ չունեցող կղզի-պետության տնտեսական հեռանկարն անորոշ էր: Հետագա 
տասնամյակներում  Սինգապուրը զարգանալու և դառնալու էր աշխարհի առավել մրցունակ 
տնտեսություններից մեկը, որի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն 2018 թվականին  կազմել է 58 248 
ԱՄՆ դոլար: Սինգապուրի տնտեսության արագ աճը հիմնականում պայմանավորված էր 
մշակող արդյունաբերության և ծառայությունների ճյուղերի ընդլայնմամբ, ինչը հնարավոր 
էր դարձել մարդկային կապիտալի ուղղությամբ ներդրումների ռազմավարական 
շեշտադրմամբ (տե՛ս ստորև բերված ներդիրը)44: Սինգապուրն այժմ մարդկային կապիտալի 
զարգացման ցուցանիշով աշխարհում լավագույնն է: Սինգապուրի օրինակը ցույց է 
տալիս, թե տնտեսական աճի առումով ինչի կարելի է հասնել՝ ապահովելով բնակչության 
առողջությունը, բանիմացությունը, հմտությունը և բարձր արտադրողականությամբ 
աշխատատեղերին համապատասխանեցումը:  

Սինգապուրը շուրջ 5.6 միլիոն բնակչությամբ փոքր երկիր է: Բնական պաշարներ չունեցող Սինգապուրի աճը 
պայմանավորված է եղել մարդկային կապիտալին ուղղված ներդրումների  վրա ուշադրության կենտրոնացմամբ: 
Արդյունքներն ապշեցուցիչ են: 1965-2017 թվականներին Սինգապուրի ՀՆԱ-ն, 2010 թվականի ԱՄՆ դոլարի 
հաստատուն արժեքով, մեկ շնչի հաշվով աճել է՝ 4 000 ԱՄՆ դոլարից հասնելով 58 248 ԱՄՆ դոլարի:

1960-ականների սկզբից մինչև 1990-ականների վերջը կրթված և հմուտ աշխատուժը խթանեց տնտեսության 
բազմազանեցումը և արտահանման արդիականացումը: Կրթությանն ուղղված սկզբնական ներդրումների 
առանցքում հիմնականում աշխատատար մշակող արդյունաբերության համար հիմնական կրթության ծածկույթի 
մեծացումն էր: Սակայն աստիճանաբար կառավարությունը շեշտը տեղափոխեց հիմնական կրթության 
ծածկույթից միջնակարգ կրթության բարձր դասարանների, բարձրագույն և մասնագիտական կրթության որակի 
բարելավման վրա՝ խթանելով տեխնոլոգիատար արդյունաբերության աճը:  Մարդկային ռեսուրսի զարգացումը 
այդ ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր ռազմավարական տնտեսական ծրագրի առանցքային տարրն էր: 
Ստեղծվեց պետական կառույց՝ Աշխատուժի նախարարություն, որի նպատակն էր ղեկավարել մարդկային 
կապիտալի ստեղծմանն ուղղված քաղաքականության մշակումը: «Աշխատուժ 21» հայեցակարգով ուրվագծվում 
էր Սինգապուրն աշխարհի բարձրակարգ մասնագետների մայրաքաղաքը դարձնելու ծրագիրը՝ աշխատողների 
հմտությունները և գիտելիքները մշտապես կատարելագործելու միջոցով: Օրինակ՝ հմտությունների զարգացման 
հիմնադրամի միջոցով գործատուները պարտավոր էին մասնակցել հմտությունների զարգացմանը: 
Ուսմանն ուղղված ներդրումներին զուգահեռ գործադրվում էին առողջապահական համակարգի զարգացման՝ 
բուժօգնության հասանելիությունը խթանող ջանքեր: Պետական կարգավորման միջոցով բուժսպասարկման 
ծախսերը նվազեցին և  հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտները պակասեցին: 

Բուժհաստատությունները հիմնականում պետական են, բժիշկների գործատուն պետությունն է. փոխհատուցվող 
դեղորայքը նախապես է սահմանվում: Արագ աճող տնտեսության լայնածավալ ֆորմալացումը Սինգապուրին 
անհատական առողջության խնայողական հաշիվներին ուղղվող աշխատավարձի հարկերի հաշվին 
ֆինանսավորող  առողջության ապահովագրության համակարգ իրականացնելու հնարավորություն տվեց:  
Ծածկույթը սահմանափակելով հոսպիտալացմամբ և պետական ծախսերի առավելագույն սահմանով՝ ավելի 
զսպվեցին «Medisave»-ի հաշիվներից կատարվող առողջապահական ծախսերը: «Medishield»-ի միջոցով 
խմբավորվում են բոլոր ապահովագրվողների ֆինանսական միջոցները՝ լուրջ կամ երկարատև հիվանդության 
ծախսերը հոգալու համար, իսկ «Medifund»-ի միջոցով խոցելի խմբերի ծածկույթն ապահովվում է պետական 
կառավարման համակարգի ծախսերի հաշվին:  

Սինգապուրն այսօր բարձր եկամտով երկիր է, իսկ մարդկային կապիտալի արդյունքներով աշխարհում լավագույնն 
է: Սինգապուրում այսօր ծնված երեխան չափահաս տարիքում կհասնի իր լիարժեք արտադրողականության 88 
տոկոսին ներկայիս առողջական և կրթական միջավայրում: Սինգապուրյան օրինակը ցույց է տալիս հնարավոր 
օգուտները, որոնք կարելի է քաղել մարդկային կապիտալի ներդրումների ռազմավարական շեշտադրման շնորհիվ

«Սինգապուրյան աճի հրաշքը՝ սնուցված 
մարդկային կապիտալի ուղղությամբ 
ռազմավարական ներդրումներով»
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Մարդկային կապիտալի ձևավորման զգալի շահավետության մասին վկայող լուրջ 
փաստեր կան: Բազմաթիվ և հարաճուն թվով հետազոտությունները ցույց են տալիս, 
որ կրթության և առողջապահության ոլորտում պետական   ներդրումները ներառական 
աճի էական շարժիչ ուժ են45: Բացի այս ապացույցներից, Համաշխարհային բանկի 
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ  երբ  երկրներն, ինչպես վերջերս Հայաստանը, 
ավելի մեղմ ֆինանսավորումից անցնում են գրեթե շուկայական փոխարժեքով 
ֆինանսների ձեռքբերմանը, նկատվում է կրթության, առողջապահության և սոցիալական 
պաշտպանության համար վարկավորման  մասնաբաժնի անհամաչափ անկում46: Որպես 
«Մարդկային կապիտալ» ծրագրի վաղ որդեգրող՝ Հայաստանը պատրաստ է խուսափել այս 
մեծ սխալից: Բախվելով ծերացող բնակչության, հարկաբյուջետային սահմանափակումների 
և աշխատաշուկայում տեխնոլոգիաներով պայմանավորված փոփոխություններին՝ 
Հայաստանը պարտավորվում է ապահովել ներկա և ապագա աշխատող սերունդների 
մրցունակությունը, որը բնականորեն կարևոր է և համարվում է մակրոառանցքային 
նպատակ: Մարդկային կապիտալի ձևավորման այս գերակայությունը պետք է արտացոլվի 
ոչ միայն նշված քաղաքական պարտավորությունների, այլև տնտեսական աճի 
ֆինանսավորման և ծրագրման մեջ:
 
Ինչպես Սինգապուրում, Հայաստանի հիմնական ռեսուրսը նույնպես իր ժողովուրդն է: 
Ուստի սույն գնահատմամբ ներկայացվում  են բազմաոլորտային ռազմավարության 
մշակման, ծրագրման և ֆինանսավորման առաջարկություններ՝ դրանց հմտությունների 
և կարողությունների ստեղծման համար: Մենք ուսումնասիրել ենք Հայաստանում 
մարդկային կապիտալի կուտակման ներկա վիճակը՝ ընդգծելով երեխաների գոյատևման և 
սնունդի կարգավիճակի ուղղությամբ հաջողությունները, միաժամանակ  առանձնացնելով 
ընդգրկվածության, ուսումնառության վերջնարդյունքների և առողջ կյանքի սպասվող 
տևողության զիջող ցուցանիշները: Մենք ընդգծել ենք մարդկային կապիտալի 
զարգացմանը զարկ տալու հնարավորությունը, որը բխում է թավշյա հեղափոխությունից 
հետո կառավարության՝ լավ կառավարման հանձնառությունից, միևնույն ժամանակ 
հաշվի առնելով հարկաբյուջետային սակավ հնարավորություններով պայմանավորված  
սահմանափակումները, հիմնական առողջապահական, կրթական, սոցիալական 
պաշտպանության և աշխատանքի միջամտությունների ծածկույթի և որակի խնդիրները և 
տնային տնտեսությունների կողմից մարդկային կապիտալին ուղղվող ծախսերի անկումը:

Ի վերջո, պետության քաղաքականություն մշակողների հետ գործակցելով,  մենք ընդգծել 
ենք որոշ կարևոր խթանող ներդրումներ Հայաստանում առողջության բարելավման և 
ուսումնառության ավելացման առանցքային սահմանափակումները հաղթահարելու համար:
Անհրաժեշտ է, որ Հայաստանում մարդկային կապիտալի քաղաքականության շուրջ 
երկխոսությունը հաջորդ փուլում ուղղվի այս օրակարգի կենսագործմանը: Դա ենթադրում 
է՝ (1) առաջարկվող խթանող միջամտությունների իրականացման ծրագրի մշակում, 
(2) յուրաքանչյուր միջամտության ծախսերի հաշվարկում, (3) ռազմավարության  
իրականացման ընթացքի և մարդկային կապիտալի արդյունքների հետագա 
փոփոխությունների մշտադիտարկման մեխանիզմների սահմանում, (4) մարդկային 
կապիտալի ավելի թույլ արդյունքներով սոցիալական խմբերում կամ մարզերում 
ներդրումների թիրախավորման չափանիշների և մեխանիզմների սահմանում  և (5) այդ 
բարեփոխումների ֆինանսավորման ուղիների բացահայտում, այդ թվում՝ հարկային 
վարչարարության բարելավումը, նոր հարկերի սահմանումը, պետական բյուջեում 
մարդկային կապիտալին ուղղվող  ծախսերի առաջնահերթության վերասահմանումը 
և ոլորտային ծախսերի արդյունավետության բարձրացումը: Համաշխարհային բանկը 
շարունակում է հանձնառու լինել նշված հավակնոտ ռազմավարության կյանքի կոչման և 
իրականացման համար տեխնիկական և ֆինանսական աջակցության տրամադրմանը:

Հայաստանի մարդկային կապիտալի ստեղծման համար միջոցառումներ չձեռնարկելը 
գին է ունենալու: Քրոնիկ հիվանդությունների աճող բեռը, աշխատուժի ոչ բավարար 
հմտությունները և անհամապատասխանությունը մարդկային կապիտալի 
ձևավորման տեմպի բարձրացմանն  ուղղված բարեփոխումների բացակայության 
պայմաններում, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում  կխորացնեն  աճի 
և նորարարության էական մարտահրավերները: Օրինակ՝ Հայաստանի տնտեսության 
համար քրոնիկ հիվանդությունների ընդհանուր  տարեկան արժեքը, որն առաջանում է 
արտադրողականության կորստի և բուժման ծախսերի հետևանքով,  կազմում է 362.7 
միլիարդ ՀՀ դրամ, ինչը համարժեք է երկրի՝ 2017 թվականի տարեկան ՀՆԱ-ի 6.5 

Ինչպես Սինգապուրում, 
Հայաստանի հիմնական 
ռեսուրսը իր ժողովուրդն է
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տոկոսին47: Փաստորեն Հայաստանը կանգնած է կարևոր ճամփաբաժանում: Մարդկային 
կապիտալին ուղղված ներդրումները կարող են հնարավորությունների անհավասարության 
կրճատման, տնտեսական ցնցումների ժամանակ պահանջարկի կայունացման, 
սահուն սպառման և կառուցվածքային փոփոխությունների ընթացքում խոցելի 
խմբերի պաշտպանության ուղի լինել:  Որակյալ առողջապահության հասանելիության, 
ուսման հնարավորությունների, սոցիալական պաշտպանության և աշխատաշուկայի 
միջամտությունների ուղղությամբ ներդրումներ կատարելու մասին այսօր կայացված 
որոշումներով  կպայմանավորվի վաղվա համաշխարհային շուկայում Հմայակի և Մարինեի 
նման երեխաների մրցելու կարողությունը:
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