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Ներածություն
Արդի տնտեսական հարաբերություններում ներդրումները հանդիսանում են
տնտեսական ակտիվության և տնտեսական աճի վրա ազդող կարևորագույն
գործոններից մեկը: Թե՛ միկրո, և թե՛ մակրո մակարդակներում մեծ կարևորություն է
տրվում գործարար հատվածի ներդրումային ակտիվությանը, շուկայում տիրող
իրադրությանն ու առկա հնարավոր ռիսկերին: Այս ցուցանիշների բարելավումը
ամուր հիմքեր են ստեղծում տնտեսության տարբեր հատվածներում ներդրումներ
ներգրավելու

համար՝

միաժամանակ

նպաստելով

տնտեսական

ներուժի

պահպանմանն ու բարձրացմանը: Վերջինս իր հերթին բարենպաստ ազդեցություն է
թողնում ձեռնարկությունների ներդրումային գործունեության վրա, որն էլ բերում է
համախառն ազգային արդյունքի աճին ու արտաքին շուկաներում երկրների
մրցունակության բարձրացմանը:
Ներդրումային գրավչության գնահատման մոտեցումները թույլ են տալիս ավելի
խորը պատկերացումներ կազմել տվյալ տնտեսական հասկացության, ինչպես նաև
ներդրումային

գրավչության

արդյունավետ

կառավարման

հնարավորության

վերաբերյալ:
Պետք է հաշվի առնել այն փաստը, որ երկրի տարածքային զարգացման
գործընթացում կարևորվում են այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք հատուկ են ոչ միայն
տվյալ երկրին, այլ նաև երկրի ներսում ձևավորված առանձին տարածքային
միավորներին և քաղաքներին: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում գնահատելու
նաև առանձին քաղաքի ներդրումային գրավչությունը:
Գյումրի
մակարդակով,

քաղաքն
որի

աչքի

է

ընկնում

պատճառներից

մեկն

տնտեսական
էլ

ակտիվության

հանդիսանում

են

ցածր

անբավարար

ներդրումները: Ելնելով վերոնշյալից՝ Գյումրի քաղաքի ներդրումային միջավայրի
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գնահատման

խիստ

անհրաժեշտություն

կա,

որով

էլ

պայմանավորված

է

հետազոտության հրատապությունն ու կարևորությունը:
Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, հաշվի
առնելով Գյումրի քաղաքի և ՀՀ առանձնահատկությունները՝ գնահատել Գյումրի
քաղաքի ներդրումային միջավայրը:
Այս նպատակն իրագործելու համար առաջադրվել և լուծվել են հետևյալ

խնդիրները:
1. Ուսումնասիրել ներդրումային գրավչության գնահատման տեսամեթոդական
հիմքերը:
2. Ուսումնասիրել

քաղաքների

ներդրումային

գրավչության

գնահատման

միջազգային փորձը:
3. Սահմանել Գյումրի և Երևան քաղաքների ներդրումային միջավայրը բնութագրող
քանակական

և

որակական

ցուցանիշների

համակարգ:

Ձևավորել

փորձագիտական խումբ՝ որակական ցուցանիշների և ներդրումային միջավայրը
բնութագրող յուրաքանչյուր բաժնի ու դրա ցուցանիշների կարևորությունը
գնահատելու համար:
4. Ներդրումային միջավայրը բնութագրող յուրաքանչյուր ցուցանիշի՝ գործոնի,
համար իրականացնել համեմատական վերլուծություն Գյումրի, Երևան և Լոնդոն
քաղաքների համար:
5. Ընտրված գործոնների հիման վրա ինտեգրալային ցուցանիշով գնահատել Գյումրի
և Երևան քաղաքներում ներդրումային միջավայրը (գրավչությունը), ինչպես նաև
հաշվել այդ ցուցանիշների հարաբերությունները:
6. Հիմք ընդունելով փորձագիտական գնահատումները՝ իրականացնել Գյումրու
ներդրումային միջավայրի SWOT վերլուծություն:
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ԳԼՈՒԽ 1. Ներդրումային միջավայր. Ներդրումային միջավայրի
գնահատման մեթոդները
1.1 Ներդրումների էությունն ու տեսակները
Գոյություն

ունեն

տարբեր

սահմանումներ,

որոնք

արտահայտում

են

ներդրումների տնտեսագիտական բովանդակությունը բացահայտելուն ուղղված
մոտեցումների բազմազանությունը: Վերջինս պայմանավորված է տնտեսական
էվոլյուցիայով,

զարգացման

տարբեր

փուլերով,

տնտեսավարման

ձևերով

և

մեթոդներով:
«Ներդրումներ»

հասկացությունը

շատ

շուտ

է

մտել

համաշխարհային

տնտեսագիտության բառացանկի մեջ, որին հաճախ փոխարինում էր «կապիտալ
ներդրում»

հասկացությունը:

Այլ

կերպ

ասած՝

«ներդրումներ»

կատեգորիան

սահմանվում էր բավականին նեղ իմաստով՝ որպես ծախսերի ամբողջություն, որոնք
կապիտալի

երկարաժամկետ

ներդրումների

տեսքով

կատարվում

են

արդյունաբերության, շինարարության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, առևտրի
և տնտեսական գործունեության այլ ոլորտներում: Քանի որ երկարաժամկետ
ներդրումները կապված են հիմնական կապիտալի վերարտադրության հետ, ապա
«ներդրումներ» հասկացությունը հաճախ նույնացվում էր կապիտալ ներդրումների
հետ: Նման մոտեցումը ճիշտ համարել չի կարելի, քանի որ հիմնական ֆոնդերն
առանց շրջանառու միջոցների չեն կարող նորմալ գործարկվել

ու ինքնուրույն ո՛չ

կարող են ապրանք թողարկել, ո՛չ էլ կուտակել: Կազմակերպության շահույթի
հավելաճը չի կարող միայն հիմնական ֆոնդերի գործարկման հետևանք հանդիսանալ:
Ուստի, միջազգային ստանդարտներով ներդրումը եկամուտ ստանալու նպատակով
հիմնական և շրջանառու կապիտալներում միջոցների ներգրավումն է: Իսկ կապիտալ
ներդրումներն ուղղակի եկամուտ ստանալու ներդրումային միջոցների ձևերից մեկն
են:
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Ներդրումները շահույթ կամ սոցիալական արդյունք ստանալու նպատակով
ձեռնարկատիրության ոլորտում կատարվող երկարաժամկետ ծախսերն են, որոնք
կարող են իրագործվել ֆինանսական` փող, արժեթղթեր, գույքային (շինություններ,
սարքավորումներ,

մեքենաներ)

և

ինտելեկտուալ՝

արտոնագիր,

լիցենզիա,

եղանակներով 1:
Շուկայական տնտեսության պայմաններում ներդրումների էությանը բնորոշ
հիմնական գծերն են՝
 ներդրումների

կապը

եկամուտ

ստանալու

հետ՝

որպես

ներդրումային

գործունեության խթան,
 ներդրումների

դիտարկումը

երկու

բաղադրիչների

միասնության

մեջ՝

ռեսուրսներ (կապիտալ արժեքներ) և ներդրումներ (ծախսեր),
 ներդրումների

վերլուծությունը

ոչ

թե

կայունության,

այլ

շարժման

(դինամիկայի) մեջ, որն էլ թույլ է տալիս «ներդրումներ» կատեգորիայի մեջ
ամփոփել

ռեսուրսները,

ծախսերը

և

ներդրված

միջոցների

դիմաց

փոխհատուցումը,
 ներդրման օբյեկտների կազմի մեջ այնպիսի տեսակների ընդգրկում, որոնք
տնտեսական (սոցիալական) ազդեցություն ունեն 2:
Ներդրումների օբյեկտներ են նոր գործարկվող, վերազինվող, վերակառուցվող և
ընդլայնվող հիմնական միջոցները, արժեթղթերը, սեփականության այլ օբյեկտները,
գիտատեխնիկական արդյունքները, ինտելեկտուալ սեփականության իրավունքները:
Ներդրման օբյեկտից ելնելով՝ ձեռնարկությունը

կարող

է ներդրումային

գործունեություն իրականացնել հետևյալ ոլորտներում՝ իրական, ֆինանսական և
ինտելեկտուալ:

Իրական ներդրումներ ասելով հասկանում ենք կապիտալ ներդրումներ իրական
ակտիվների ստեղծման համար (ինչպես նյութական, այնպես էլ ոչ նյութական), որը

1

Нешитой А. С. - Инвестиции Учебник. — 5-е изд., перераб. и испр. 2007 c. 73

2

Топсахалова Ф. М-Г., «Инвестиции», Монографии изданные в издательстве Российской Академии Естествознания,
уч. пособие, 2010, http://www.rae.ru/monographs/70-2651
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կապված է տնտեսական սուբյեկտների օպերատիվ գործունեության հետ: Իրական
ներդրումները կատարվում են նյութական, հիմնականում՝ անշարժ ակտիվների
ստեղծման կամ ձեռք բերման համար (սարքավորումներ, ձեռնարկություններ,
շինություններ, հող):

Ֆինանսական ներդրումներ ասելով հասկանում ենք կապիտալի ներդրում
ֆինանսական գործիքներում, օրինակ` արժեթղթերում: Ֆինանսական ներդրումները
ֆինանսական շուկայի գործիքներում կատարվող երկարաժամկետ ծախսերն են
(բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլն): Իրական ներդրումներից ներուժայինները
օգտագործվում են ոչ նյութական բարիքների ստացման համար: Մասնավորապես,
ուղղվում են աշխատակազմի որակավորման բարձրացմանը, գիտատեխնիկական և
փորձակոնստրուկտորական

աշխատանքների

իրականացմանը,

ապրանքանիշի

ձեռքբերմանը և այլն: Նյութականը ենթադրում է ներդրումներ առաջին հերթին
արտադրության միջոցների մեջ:

Ինտելեկտուալ

ներդրումներն

իրականացվում

են

գիտության,

կրթության,

կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման բնագավառում 3:
Իրականացման

նպատակից

կախված`

ներդրումները

կարելի

է

ստորաբաժանել հետևյալ խմբերի.
 հարկադրված

ներդրումներ,

օրինակ,

ուղղված

սոցիալական

հարցերի

լուծմանն, արտադրությունում անվտանգության տեխնիկայի հուսալիության
բարձրացմանը, որոնց դեպքում շահույթի նորմայի նկատմամբ պահանջները
բացակայում են,
 շուկայում դիրքերի պահպանմանն (օրինակ` ինչպես արտադրանքի, այնպես էլ
ձեռնարկության մրցունակության ապահովմանը) ուղղված ներդրումներ,
որոնց դեպքում շահույթի նորման պետք է լինի ոչ պակաս, քան բանկային
տոկոսադրույքը,

Вахрин П. И., Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник. В22 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпо
рация «Дашков и К0», 2009.c. 83
33

7

 հիմնական արտադրական ֆոնդերի նորացմանն ուղղված ներդրումներ, որոնց
դեպքում շահույթի նորման պետք է լինի ոչ պակաս, քան բանկային
տոկոսադրույքը,
 ընթացիկ ծախքերի կրճատմանն ու եկամուտների ավելացմանն ուղղված
ներդրումներ, որոնց դեպքում շահույթի նորման պետք է լինի ոչ պակաս, քան
ձեռնարկությունում ավանսավորված կապիտալի գինը,
 ռիսկային ներդրումներ, որոնց դեպքում շահույթի նորման պետք է բարձր լինի
ավանսավորված կապիտալի գնից:

1.2 Ներդրումային միջավայր և ներդրումային գրավչություն
Մինչ քաղաքի կամ մարզի ներդրումային միջավայրի գնահատման մեթոդները
դիտարկելը

նախ

անհրաժեշտ

է

բնորոշել

«ներդրումային

գրավչություն»

և

«ներդրումային միջավայր» հասկացությունները: Տնտեսագիտական գրականության
մեջ

գոյություն

ունեն

ներդրումային

գրավչության

վերաբերյալ

բազմաթիվ

սահմանումներ:
Ըստ տնտեսագետ Ռոյզմանի. «Ներդրումային գրավչությունը հատկանիշների,
բնութագրիչների, միջոցների հնարավորությունների ամբողջություն է, որով էլ
պայմանավորված է հիմնական կապիտալում ներդրումների նկատմամբ ներուժային
վճարունակ պահանջարկը 4»:
Բլանկը տալիս է հետևյալ սահմանումը. «Ներդրումային գրավչությունը
կոնկրետ

ներդրողի

տեսանկյունից

առանձին

ճյուղերում

և

օբյեկտներում

առավելությունների ու թերությունների համընդհանուր բնութագիրն է 5»:
Ըստ Տոլմաչևի «Ներդրումային գրավչությունը դինամիկ եզրույթ է, որը
ներկայացնում է ձեռնարկության ներդրումային զարգացման որոշակի վեկտորը»:
Ройзман И.И., Гришина И.В. Сложившаяся перспективная инвестиционная привлекательность крупнейших
отраслей отечественной промышленности // Инвестиции в России. 1998. № 1. С. 37-39.
5
Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. СПб.: Ника-Центр, 2005. С. 265.
4
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Ներդրումային գրավչությունը հաճախ հեղինակները կապում են ներդրողների

ներդրումային միջոցների նպատակային օգտագործման հետ, որն այս հասկացության
առավել տարածված մեկնաբանությունն է: Որպես կանոն այս դեպքում խոսվում է
օբյեկտը որոշակի հատկությունների, միջավայրի պայմանների մասին, որոնք թույլ են
տալիս

կայացնելու

ներդրումային

որոշումներ:

Օրինակ՝

Մոզգոևն

իր

աշխատությունում նշում է, որ «Ներդրումային գրավչությունը ներդրման օբյեկտի
արտաքին և ներքին միջավայրերի բնութագրիչների ամբողջությունն է, որը բնորոշում
է ներդրումային ռեսուրսների սահմանային անցումը ներդրումների6»:
Ըստ

Մաշկինայի

«Ներդրումային

գրավչությունը

այնպիսի

պայմանների

առկայութունն են, որոնք ազդում են ներդրողի նախապատվության վրա՝ ներդրման
այս կամ այն օբյեկտի ընտրության հարցում 7»:
Տրյասիցինայի

կարծիքով

«Ներդրումային

գրավչությունը

ձեռնարկության

գործունեության ցուցանիշների ամբողջությունն է, որով որոշվում է առավել
նախընտրելի ներդրումային վարքագիծը»:
Հատկանշական

է,

որ

այս

սահմանումները

համարվում

են

առավել

համընդհանրական և թույլ չեն տալիս բնորոշել որոշակի չափանիշներ, որոնցով
կարող է առաջնորդվել ներդրողը՝ ներդրումային որոշումներ կայացնելիս: Բացի
դրանից այս սահմանումները հնարավորություն չեն տալիս ենթադրել, թե ինչպես
բարձրացնել այս կամ այն օբյեկտի ներդրումային գրավչությունը:
Որոշ հեղինակներ ներդրումային գրավչությունը դիտարկում են որպես
տնտեսական
գրավչությունը

հարաբերությունների
տնտեսավարող

հարաբերությունների

ամբողջություն

ամբողջություն,

ըստ

սուբյեկտների
է,

որն

ուղղված

որի

միջև
է

ներդրումային
տնտեսական

գործարարության

Мозгоев А. О некоторых терминах, используемых в инвестиционных процессах // Инвестиции в России.
2002. № 6. С. 48.
7 Машкин В.А. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики региона //
Север промышленный. 2007. № 9.
6
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արդունավետ զարգացման ու նրա մրցակցության ապահովմանը: Սակայն, այս
սահմանումն ավելի շուտ բնորոշում է ներդրումային շուկան:
Հատկանշական է, որ տնտեսագիտական գրականության մեջ «ներդրումային
միջավայրը» բնորոշող միասանական սահմանում ևս չկա: Հետազոտողների մեծ մասը
նեդրրումային միջավայրը դիտարկում են որպես գործոնների ամբողջություն, որը
կարող է ազդել ներդրողի որոշման վրա:
Համաշխարհային բանկը տալիս է հետևյալ սահմանումը. «Ներդրումային
միջավայրը

տարածքային

գործոնների

ամբողջությունն

է,

որից

կախված

է

ընկերության հնարավորությունները, ինչպես նաև այն խթանում է ներդրումները,
նպաստում է աշխատատեղերի ստեղծմանը և ընկերությունների գործունեության
ընդյալնմանը:
Ըստ «Էքսպերտ ՌԱ» գործակալության «ներդրումային գրավչությունը» և
«ներդրումային

միջավայրը»

միևնույն

հասկացությունն

է,

որը

ներառում

է

ներդրումային ներուժը (երկրի, տարածքի ներդրումային հնարավորությունները) և
ներդրումային ռիսկը (ներդրողի գործունեության պայմանները): Այս սահմանումը վեր
է հանում այն չափանիշները, որով առաջնորդվում է ներդրողը: Դիտարկելով
գոյություն ունեցող ներդրումային օբյեկտները՝ ցանկացած ներդրող գնահատում է
դրա ներուժային եկամտաբերությունն ու ռիսկը, ըստ այդմ էլ ընտրում է ներդրումային
լավագույն տարբերակը: Սահմանումը կարելի է ընդունել, քանի որ ներդրումային
գրավչությունն իրականում որոշվում է ռիսկով և եկամտաբերությամբ: Սակայն, չի
կարելի նույնականացնել այս երկու հասկացությունները, քանի որ ներդրումային
միջավայրն ավելի ընգրկուն հասկացություն է, քան ներդրումային գրավչությունը:
Այսպես՝ տնտեսագետներ Ռոյզմանը և Շախնազարովը ներդրումային գրավչությունը
դիտարկում են որպես ներդրումային միջավայրի բնութագրիչներից մեկը: Այս
տեսության կողմնակիցները գտնում են, որ ներդրումային միջավայրը որոշվում է
ներդրումային

գրավչությամբ

և

ներդրումային

10

ակտիվությամբ:

Վերջինս

ներկայացնում

է

մարզի,

տարածքի

հիմնական

կապիտալում

ներդրումների

ներգրավման ինտենսիվությունը:
Ներդրումային

միջավայրը

ներառում

է

քաղաքի

հնարավորությունները

(ներդրումային ներուժը) և գործունեության պայմանները (ներդրումային ռիսկ) և թույլ
է տալիս համեմատել այս ցուցանիշները: Եթե ներդրումային ներուժը գերազանցում է
քաղաքի ներդրումային ռիսկը, ապա կարելի է խոսել ներդրումային գրավչության
մասին և ներդումային նախագիծն ընդունելի է: Եթե նեդրումային ներուժը փոքր է
ներդրումային ռիսկից, ապա նախագիծն ընդունելի չէ: Այսպիսի մոտեցումը
կիրառվում է քաղաքի ներդրումային գրավչության էքսպրես գնահատման ժամանակ,
սակայն, հավասարակշռված որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել
ներդրողի տեսակը, դիտարկել ներդրումային գրավչությունն ու ներդրումային
միջավայրը երկարաժամկետ ժամանակահատվածում:

1.3 Ներդրումային միջավայրի գնահատման հիմնական
մոտեցումներն ու մեթոդները
Ներդրումային
ներդրումային

միջավայրի
միջավայրը

գնահատման
բնորոշող

առաջին

հիմնական

մոտեցումը

գործոնի

վեր

հիմնվում

է

հանման

և

ուսումնասիրման վրա: Այդպիսի գործոն կարող է հանդիսանալ օրինակ՝ քաղաքի
իմիջը, գործող ինստիտուտները, թողարկված համախառն արդյունքը և այլն: Այս
մոտեցումը շատ պարզ է և դրա թերությունն այն է, որ անտեսում է մյուս գործոնները:
Ի տարբերություն նեղ մոտեցման, գործոնային մոտեցումը հիմնվում է բոլոր
հնարավոր գործոնների ուսումնասիրման վրա: Ընդ որում ոչ թե առանձին գործոնն է
ուսումնասիրվում այլ բոլոր գործոնների համախումբը:
Ասպիսի գործոնների շարքին են դասվում.

1. Բնական գործոնները – քաղաքի բնական ռեսուսներով ապահովվածությունը,
արտադրական ներդրումների համար ազատ տարածքների առկայությունը,
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աշխատանքային ռեսուրսներով ապահովվածությունը, գիտատեխնիկական
ներուժի և ենթակառուցվածքի զարգացվածության աստիճանը:

2. Ընդհանուր տնտեսվարման գործոնները - էկոլոգիական անվտանգությունը,
նյութական արտադրության ճյուղերի զարգացվածության մակարդակը:

3. Քաղաքում շուկայական հարաբերությունների մակարդակը - բնակչության
մասնակցության աստիճանը ներդրումային գործընթացներին, մրցակցային
միջավայրի

առկայությունը,

արտահանման

իրացման

շուկայի

հնարավորությունները,

տարողունակությունը,

օտարերկրյա

կապիտալի

քաղաքային

առկայությունը:

4. Քաղաքական

գործոնը

-

բնակչության

վստահությունը

սոցիալ

մշակութային

գործոններ

իշխանություններին:

5. Սոցիալական

և

-

բնակչության

կենսամակարդակը, կենցաղային պայմանները, բժշկական ծառայությունների
մատուցման

մակարդակը,

միգրացիայի

ազդեցությունը

նեդրումային

գործընթացի վրա, ազգային կրոնական հարաբերությունները:

6. Կազմակերպա-իրավական գործոններ – իշխանությունների վերաբերմունքը
օտարերկրյա ներդրողների հանդեպ, ձեռնարկության գրանցման պայմաններն
ու

ժամկետները,

տեղեկատվության

թափանցիկությունը,

աշխատուժի,

կապիտալի շարժի պայմանները:

7. Ֆինանսական գործոնները բյուջեի եկամուտները, ինչպես նաև մեկ բնակչի
հաշվով արտաբյուջետային միջոցների ծավալը, բանկային տոկոսադրույքի
մակարդակը, միջբանկային համագործակցությունը, 1000 բնակչի հաշվով
բանկային վարկերի ու ավանդների ծավալը:
Աղյուսակ 1
Քաղաքի ներդրումային միջավայրի վրա ազդող գործոնները

Տնտեսական
գործոններ

 Քաղաքի տնտեսության կառուցվածքը
 Քաղաքի տնտեսական զարգացման միտումները
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 Վաճառքի պայմանները, ապրանքների և ծառայությունների
գները
 Ինֆլյացիայի մակարդակը
 Ձեռնարկությունների մրցակցային միջավայրի զարգացումը
 Արտահանման ներուժի առկայությունը
Ֆինանսական
գործոններ

 Արժեթղթերի թողարկման հաշվին ֆինանսական միջոցները
մոբիլիզացնելու հնարավորություն
 Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ վարկերի ստացման
հնարավորություն
 Բանկային տոսոսադրույքի մակարդակը
 Քաղաքի բյուջեի հավասարակշռության մակարդակը
 Հարկային համակարգը
 Քաղաքի ձեռնարկությունների շահութաբերությունը

Քաղաքական
գործոններ

 Բնակչության վստահության մակարդակը քաղաքի
իշխանության նկատմամբ
 Օրենսդիր և գործադիր մարմինների կայունության ընդհանուր
գնահատականը
 Իշխանության բաշխումը տարբեր քաղաքական խմբերի և
կուսակցությունների միջև
 Քաղաքականության սահմանափակող միջոցառումները, որոնք
անհրաժեշտ են իշխանության պահպանման համար

Օրենսդրական
գործոններ
Աշխարհագրական
գործոններ

 Օրենսդրական դաշտի զարգացման մակարդակը
 Ներդրումների պաշտպանության մեխանիզմների առկայություն
 Քաղաքում բնական ռեսուրսների առկայություն
 Բնական ռեսուրսների հիմնական տեսակներով միջին
ապահովվածություն
 Քաղաքի տնտեսա-աշխարհագրական դիրքը
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 Բնակլիմայական ներուժ
Արտադրական
գործոններ

 Քաղաքի տնտեսական գործունեության համախառն արդյունքը
 Հիմնական արտադրական ֆոնդերի վատթարացման
մակարդակը
 Արտադրության համար անհրաժեշտ բաղադրիչների
առկայությունը և տեղադրումը (Էլեկտրաէներգիա,
ենթակառուցվածք, սարքավորումներ)

Սոցիալական
գործոններ

 Սոցիալական կայունություն(սոցիալական լարվածության
մակարդակ)
 Սոցիալական կոնֆլիկտների առկայություն (գործադուլներ,
հանրահավաքներ, էթնիկ կամ կրոնական կոնֆլիկտներ)
 Բնակչության կյանքի մակարդակը (բնակչության խտությունը,
կենսանվազագույնը, բնակարանային կոմունալ պայմանները,
բժշկական ապահովագրության մակարդակը և այլն)
 Քաղաքի բնակչության ընդհանուր գնողունակությունը

Աշխատանքային
գործոններ

 Աշխատանքային ռեսուրսների առկայություն
 Աշխատանքային ռեսուրսների մասնագիտացված-կրթված
մակարդակը
 Որակավորված աշխատուժի առկայություն

Բնապահպանական

 Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակ

գործոններ

 Բնապահպանական անվտանգության մակարդակ

Քրեական

 Իշխանության կառուցվածքի կոռումպացվածությունը

գործոններ

 Քաղաքում հանցավորության վտանգի մակարդակը՝ կախված
հանցանքի ծանրությունից
 Ալկոհոլիզմի և թմրամոլության տարածվածությունը

Նորարարական
գործոններ

 Գիտության զարգացվածության մակարդակ
 Գիտա-տեխնոլոգիական առաջընթացի մշակման և
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նվաճումների իրականացման մակարդակը
Ենթակառուցված

 Ենթակառուցվածքային հագեցվածություն և ապահովվածություն

քային գործոններ
Ինստիտուցիոնալ
գործոններ

 Շուկայական տնտեսության առաջատար հաստատությունների
զարգացման մակարդակ
 Սեփականեցման ազդեցությունը ներդրումային ակտիվության
վրա

Ռիսկային մեթոդի կողմնակիցները ևս վերլուծում են գործոնների շատ լայն
ընտրանի, և նույնականացնում են ներդրումային միջավարն ու ներդրումային
գրավչությունը: Այս դեպքում ներդրումային գրավչությունը դիտարկվում է որպես
ագրեգատացված ցուցանիշ՝ որը բնորոշվում է երկու բնութագրչներով՝ ներդրումային
ռիսկով և ներդրումային ներուժով: Այս մեթոդը կիրառում է Էքսպերտ ՌԱ
վարկանիշային գործակալությունը: Այս մեթոդի առավելությունն այն է, որ թույլ է
տալիս առանձին գնահատել ներդրումային ռիսկը և ներդրումային ներուժը:
Ժամանակային մեթոդը կարելի է բնորոշել որպես ընդլայնված ռիսկային
մեթոդ՝

այստեղ

հստակ

տարանջատվում

է

ներդրումաին

գրավչություն

և

ներդրումային միջավայր հասկացությունները:
Կարելի է ենթադրել, որ քաղաքի նեդրումային միջավայրի վրա ազդում են
ներդրումային ներուժը և ներդրումային ռիսկը, ինչպես նաև ժամանակի գործոնը:
Եթե հակված լինենք այն կարծիքին, որ քաղաքի ներդրումային միջավայրը նրա
ներդրումային գրավչությունն է դինամիկ տեսանկյունից, ապա վերը թվարկված
գործոնների կողքին ավելի մեծ ազդեցություն կարող է թողնել նաև ժամանակի
գործոնը: Եզրակացություններ անելու համար, թե, արդյոք քաղաքի ներդրումային
միջավայրը բարենպաստ է, միայն կարելի է երկարաժամկետ դիտարկումների
արդյունքում` նվազագույնը հինգ տարի:
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Նեդրումային գրավչության վրա ազդող երկարաժամկետ գործոններից է նաև
քաղաքի վարկանիշը (իմիջը): Այն որակական գործոն է, որը շատ բարդ է գնահատելը:
Միայն կարելի է նշել, որ քաղաքի իմիջի վրա բացի վերը թվարկված գործոններից
ազդում են նաև ՝
 Քաղաքի

ակտիվ

մասնակցությունը

տնտեսական

ֆորումներին,

համաժողովներին, տարբեր միջոցառումներին, ինչպես երկրում, այնպես էլ
արտասահմանում,

ներդրողների

և

գործարարների

ոչ

ֆորմալ

հանդիպումներին
 Քաղաքում միջոցառումների կազմակերպմանը, որն ուղղված է քաղաքը
ներուժային ներդրողներին ներկայացնելուն
 Արհեստավարժ աշխատանքը մասնագիտացված ԶԼՄ-ների հետ
 Ինտերնետ պորտալի առկայությունը, որը հագեցված կլինի անհրաժեշտ
տեղեկատվությամբ համապատասխան նպատակային լսարանի համար:
Այսպիսով` ներդրումային միջավայրի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ:
Նրանց կազմն անհատական է` ելնելով ներդրումի տեսակից: Օրինակ` եթե
ներդրումներն

օտարերկրյա

չեն,

ապա

քաղաքի

ներդրումային

միջավայրի

գործոնների կազմում չեն ներառում կապիտալի և շահույթի արտահանումը և
օտարերկրյա

ներդրողների

իրավունքների

երաշխիքները,

տեղի

բնակչության

վերաբերմունքը արտասահմանցիների նկատմամբ: Կարճաժամկետ ներդրումներ
իրականացնելիս ներդրողը ուշադրություն է դարձնում քաղաքի միայն ներդրումային
գրավչության վրա, իսկ ավելի երկարաժամկետ ներդրումներ իրականացնելիս
անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել ներդրումային միջավայրը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ դիտարկված գործոնների բնորոշումը, խմբավորումը և
ուսումնասիրությունը հանդիսանում են կարևոր և պատասխանատու` քաղաքի
ներդրումային միջավայրը գնահատելիս:
Դիտարկենք ներդրումային միջավայրի գնահատման մեթոդները, որոնք կարելի է
բաժանել երեք խոշոր խմբերի.
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տնտեսա-մաթեմատիկական,



գործոնային վերլուծություն,



փորձագիտական գնահատումներ:

20-րդ դարի 60-ական թթ. կապիտալ ներդրումների գնահատման բնագավառում
գերիշխող էին տնտեսամաթեմատիկական մոդելները, որն իրականացվում էր
կորելացիոն,

դիսպերսիոն

վերլուծությունների

օգնությամբ:

Այս

մեթոդի

առանձնահատկությունն այն էր, որ տեղեկատվությունը չափվում էր օբյեկտիվ և
քանակական ձևով, սակայն հնարավորություն չէր տալիս գնահատել որակական
ցուցանիշները:
Գործոնային վերլուծությունն անխուսափելի է, երբ հետազոտողը գործ ունի
հսկայական թվով ցուցանիշների հետ:
Ժամանակակից
փորձագիտական

պայմաններում

գնահատումների

շատ
մեթոդը:

տարածված
Որպես

մեթոդ

կանոն,

է

համարվում

փորձագիտական

գնահատումները սուբյեկտիվ են, սակայն, ունեն առավելություն, որ փորձագետը
կարող է օգտվել որակական ցուցանիշներից: Փորձագիտական մեթոդներից կարելի ՝է
առանձնացնել «Ուղեղների գրոհ» և «Դելֆիի» մեթոդները:
«Ուղեղների գրոհ» մեթոդը ծագել է 30-ական թթ. ԱՄՆ-ում և իր անվանումը
ստացել է 1953թ. Ալեքս Օսբորնի «Կառավարվող երևակայություններ» գրքում, որում էլ
նշվել է «brain-storming» արտահայտությունը: Այս մեթոդի հիմնական փուլերն են՝
 գաղափարների առաջ մղումը
 այդ գաղափարների վերլուծությունը:
«Դելֆիի»

մեթոդը

մշակված

է

ամերիկյան

«Research

and

Development»

ընկերության աշխատակիցների կողմից, որը թույլ է տալիս հաշվի առնելու
փորձագետների խմբի բոլոր անդամների կարծիքը՝ քննարկվող հարցի վերաբերյալ
գաղափարների, առաջարկությունների և ենթադրությունների միավորման միջոցով:
Մեթոդն անցկացվում մի քանի փուլերով.
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Գծապատկեր 1
Գնահատումն ըստ «Դելֆիի» մեթոդի

Խմբերի ձևավորում

Խնդիրների ձևակերպում

Հնարավոր պատասխանների
վերլուծություն

Արդյունքների ընհանրացում

Որոշումների ընդունում

Արդյունքների հրապարակում

1. Ձևավորվում է մշտական աշխատանքային խումբ, որն ապահովում է
փորձագետների կարծիքների հավաքումն ու ընդհանրացումը:
2. Իրականացվում է անհրաժեշտ փորձագետների կազմի ընտրություն:
3. Կազմվում է անկետա, որում նշում են քննարվող հարցերը: Հարցերի
ձևակերպումը պետք է լինի հստակ և մեկնաբանվող, ենթադրի միանշանակ
պատասխան:
4. Մեթոդիկային համապատախան իրականացվում է փորձագետների հարցում:
5. Ընդհանրացվում են փորձագիտական եզրակացությունները և դրված խնդրի
առնչությամբ տրվում են եզրակացություններ:

18

«Դելֆիի» մեթոդն աջակցում է խմբի անդամների անկախությանը և ապահովում է
օբյեկտիվ ու հանգիստ ուսումնասիրություն:
Հետազոտական խմբի կողմից ներդրումային միջավայրի գնահատման համար
ընտրվել է երկու մեթոդ՝ գործոնային վերլուծության և փորձագիտական, վերջինիս
համար օգտագործվել են վերընշված երկու մոտեցումները:
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ԳԼՈՒԽ 2. Միջազգային փորձ
2.1 Ներդրումային միջավայրի գնահատման միջազգային փորձը
Ներդրումային միջավայրն այն ընդհանուր մթնոլորտն է, որը տնտեսական,
իրավական, քաղաքական և սոցիալական գործոնների ազդեցության ներքո կարող է
ներդրումների արտադրողականության վրա ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն
ունենալ:
Տարբեր երկրների ներդրումային միջավայրի գնահատմանն ուղղված առաջին
հետազոտություններից

մեկն

իրականացվել

աշխատակիցների

կողմից՝

փորձագիտական

սանդղակը,

ներդրողների

համար

1969թ:

է

Հարվարդի

Հետզոտության

որը ներառել

իրավական

բիզնեսի

հիմք

է ազգային և

հիմքերը,

է

դպրոցի

հանդիսացել

արտասահմանյան

կապիտալի

արտահանման

հնարավորությունը, ազգային արժույթի փոխարժեքի կայունությունը, քաղաքական
իրավիճակը,

ինֆլյացիայի

փորձագիտական

մակարդակը:

գնահատականների

հետազոտությունների

իրականացնելիս

Բոլոր

ցուցանիշները

վրա,

հետագայում

օգտագործվել

են

հիմնվել

են

նմանատիպ
քանակական,

վիճակագրական ցուցանիշներ:
Ազգային

տնտեսությունների

ներդրումային

միջավայրի

գնահատմամբ

զբաղվում են մի շարք հայտնի վերլուծական կազմակերպություններ.
1. Աշխարհի երկրների ներդրումային գրավչությունը Ernst & Young ընկերություն,
2. Երկրների ներդրումային ռիսկ և հուսալիություն Euormany ամսագիր,
3. Երկրների ներդրումային ռիսկի ինդեքսը Economist Intelligence Unit The
Economist ամսագիր,
4. Ընկերությունների ՕՈՒՆ-ի ինդեքսը- FDI Confidence Index Ankearney:
Գոյություն ունեն նաև համաշխարհային վարկանիշեր, որոնց դիրքորոշումն ազդում
է երկրի ներդրումային գրավչության վրա, որոնցից առավել հայտնի են.
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1. Վարկային վարկանիշային գործակալություններ՝ Fitch, Standart & Poors, Moody
s Investors Service,
2. Բիզնեսի վարման պայմանների ինդեքսը Doing Business (Համաշխարհային
բանկ)
3. Տնտեսական ազատության ինդեքսը՝ Index of Economic Freedom (Wall Street
Journal և The Heritage Foundation):
Ներդրումային

միջավայրի

գնահատման

հիմնական

ցուցանիշները,

որոնք

կիրառվում են Համաշխարհային բանկի կողմից և հրապարակվում են Կառավարման
և սոցիալական զարգացման ռեսուրսային կենտրոնի կողմից (Governance and Social
Development Resource Centre (GSDRC)), հետևյալներն են՝
 Business Environment Snapshots-Այն ուղղված է Համաշխարհային բանկի
ընդհանուր ղեկավարությանը տեղեկատվությամբ ապահովմանը: Սրա մեջ
ներառվում

են

ձեռնարկությունների

տվյալները,

մակրոտնտեսական

ցուցանիշները: Այն որևէ բիզնես միջավայր դիտարկելիս հարմարավետ
ցուցանիշ է համարվում:
 Investing

Across

Borders-Հարցաթերթիկների

հիմնական

տվյալները

հավաքագրվում են տեղական փորձագետներից և համեմատվում տվյալ
տարածքի սահմաններից դուրս առկա համանման տվյալների հետ: Այն
գործարար միջավայրը առավել ճշգրիտ ու լայնածավալ կերպով է բնութագրում:


Enterprise Surveys- Այն կենտրոնանում է տնտեսության մասնավոր հատվածի
վրա և գնահատում է ֆինանսների, կաշառակերության, ենթակառուցվածքի,
հանցագործության,

մրցակցության

և

կատարողականի

հետ

կապված

ցուցանիշները:
Առավել հեղինակավոր է Համաշխարհային բանկի խմբի կողմից ամենամյա
հրապարակվող Doing Business-ի զեկույցը, որն աշխարհի 189 երկրների համար
գնահատում

է

ձեռնարկատիրական

գործունեության
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իրականացման

կարգը:

Վերլուծությունների ու գնահատումների համար Doing Business-ը հաշվի է առնում
հետևյալ 10 չափորոշիչները՝
1. Ձեռնարկության ստեղծում ներկայացնում է գրանցման ընթացակարգերի
քանակը, դրանց վարման ժամանակն ու արժեքը, որոնք անհրաժեշտ են
ընկերության կազմակերպա-իրավական ձևի գրանցման, համար նախքան
ձեռնարկատիրական գործունեության սկսելը:
2. Շինարարություն կատարելու թույլտվություն, որը ներառում է շինարարական
թույլտվությունների
շինարարության

ստացման

ամբողջ

ընթացակարգերն

ժամանակահատվածում

ու

ժամանակը,

որակի

նկատմամբ

վերահսկողությունը, շինարարության իրավական պատասխանատվությունն ու
ապահովագրությունը, մասնագետների որակավորման մակարդակը:
3. Միացումն էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համակարգին, որը ներառում է
ընթացակարգեր, որով անցնում է ձեռնարկությունը՝ էլեկտարէներգիայի
համակարգին միանալու համար: Այդ գործընթացները ներառում են դիմումի
ներկայացումը,

պայմանագրերի

կնքումը,

թույլտվությունների

ստացումը:

Doing

էլեկտրաէներգիայի

մատակարարման

Business–ը

բոլոր

անհրաժեշտ

նաև

ապահովության

ներմուծել

ու

է

սակագների

«թափանցիկության» և էլեկտրաէներգիայի գնի ինդեքսները:
4. Սեփականության գրանցում, ներկայացնում է առևտրային նշանակությամբ
անշարժ

գույքի

սեփականության

գրանցման

համար

անհրաժեշտ

ընթացակարգերի քանակը, դրանց վարման ժամանակն ու ծախսերը, որոնք
ձեռնարկատերը պետք է իրականացնի անշարժ գույքը ձեռք բերելուց հետո:
5. Վարկի

ստացում,

որի

շրջանակներում

գնահատվում

է

վարկառուի

և

վարկատուի օրենսդրական իրավունքները, կարգավորվում է վարկային
տեղեկատվության փոխանցման կարգը:
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6. Ներդրողների պաշտպանվածություն, օգտագործելով ցուցանիշների մի խումբ՝
շահերի բախման ժամանակ գնահատում է մինորիտար բաժնետերերի շահերը
և կորպորատիվ կառավարման մեջ ներդրողների իրավունքները:
7. Հարկերի վճարում, որոշվում է հարկային վարչարարության որակը, հարկային
վճարումների քանակը, հարկվող եկամուտների պատրաստման, ներկայացման
և վճարման ժամանակահատվածը, մինչև ամբողջական հարկումը շահույթից
գանձվող համախառն հարկերը:
8. Միջազգային առևտուր, որոշում է արտահանման և ներմուծման համար
անհրաժեշտ ժամանակային և ֆինանսական ծախսերը, որոնք իրականացվում
են

հետևյալ

երեք

վերահսկողության

փուլերում՝
և

փաստաթղթերի

տրանսպորտային

ձևավորման,

փոխադրումների

մաքսային

պահանջների

իրականացման ժամանակ:
9. Պայմանագրերի իրականացման ապահովում, գնահատում է դատարանում
առևտրային

վեճերի

լուծման

ընթացակարգերը,

ժամանակը,

ծախսերը:

Ներառում է նաև դատավարության որակի ինդեքս:
10. Անվճարունակության ճանաչում, ուսումնասիրում է անվճարունակության
գործընթացի

հետ

կապված

ժամանակահատվածը:Ինչպես
սնանկացման

և

ֆինանսական
նաև

ծախսերը

հետազոտում

վերակազմակերպման

է

և

անհրաժեշտ

ձեռնարկությունների

գործընթացներում

կիրառվող

իրավաօրենդսրական դաշտ:
Doing Business-ը ներկայացնում է ներդրումային միջավայրի տարրերը, որոնք
օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման համակարգի
արդյունավետության
պաշտպանության

գնահատման

ապահովման

և

համար:
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սեփականության
Doing

Business-ը

չի

իրավունքների
կենտրոնանում

օտարերկրյա ներդրումների կանոնակարգման վրա և չի գնահատում ֆինանսական
համակարգի կամ շուկայական կարգավորումների ուժը:8

2.2 Քաղաքի ներդրումային միջավայրի գնահատման միջազգային փորձը
Ինչպես արդեն նշվեց արտաքին ներդրումային գործունեություն իրականացնելիս
ձեռնարկությունները կարևորում են ոչ միայն ընդհանուր երկրի այլև մարզի և
քաղաքի ներդրումային գրավչության գնահատումը:
Տարածքի կամ քաղաքի ներդրումային գրավչությունը գնահատվում է ազգային
կամ տարածքային վարկանիշային գործակալությունների կողմից, օրինակ՝
1. Foreign Direct Investition ամսագիրը վարկանշում է եվրոպական մարզերի
ներդրումային գրավչությունը,
2. «Эксперт РА» ազգային վարկանիշային գործակալությունն ամեն տարի կազմում
է Ռուսաստանի մարզերի ներդրումային գրավչություն,
3. «Эксперт Украина» վարկանիշային կենտրոնը վերլուծություն է իրականացնում
Ուկրաինայի մարզերի ներդրումային գրավչության համար,
«Эксперт РА» ռուսական վարկանիշային գործակալությունը ինչպես արդեն նշել ենք
ներդրումային գրավչության գնահատման հիմքում դնում է ներդրումային ներուժ և
ներդրումային ռիսկ հասկացությունները: Ներդրումային ներուժն արտահայտում է
ներդրողների համար ստեղծված հնարավորությունները, իսկ ներդրումային ռիսկերը՝
ներդրման գործընթացում սպառնալիքները, կորուստները:
Վերջին երկուսի հարաբերակցության արդյունքում ձևավորվում է ներդրումային
գրավչությունը, որն էլ հիմք է հանդիսանում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից
ներդրումային ակտիվության դրսևորման համար:

8

Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC) (17.08.2012) Helpdesk Research Report:
Indicators for investment and business climate, http://www.gsdrc.org/docs/open/hdq827.pdf
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«Ներուժ» եզրը լայն իմաստով նշանակում է աղբյուրներ, հնարավորություններ,
պաշարներ, որոնք կարող են գործարկվել, օգտագործվել ինչ-որ խնդիրների լուծման,
նպատակների իրագործման համար: Առավել նեղ իմաստով «ներուժը» գիտական
գրականության մեջ օգտագործվում է որպես հնարավորությունների հոմանիշ:

Քաղաքի նեդրումային ներուժը օբյեկտիվ տնտեսական, սոցիալական, բնականաշխարհագրական և քաղաքի այլ բնութագրիչների համախումբն է, որը մեծ
նշանակություն ունի ներդրումների ներգրավման հարցում:
«Эксперт

РА»

գործակալությունն

առանձնացնում

է

ներդրումային

ներուժը

բնութագրող հետևյալ 9 մասնակի ցուցանիշները՝
1. Բնաաշխարհագրական

ներուժ-հանդիսանում

է

տարածքի

բնառեսուրսային

ներուժի և աշխարհագրական դիրքի ամբողջությունը: Կարևորվում են հանքային
(նավթ, բնական գազ, ածուխ, տորֆ), հումքային (շինարարական հումք, գրաֆիտ,
ասբեստ) ջրային (ջրամատակարարում, հիդրոէներգիա, ձկնային տնտեսություն),
հողային,

անտառային,

բուսական,

կենդանական

ֆոնդերը:

Ներդրումային

գրավչության նպատակների սահմանման համար ռեսուրսահումքային ներուժը
առանձնակի կարևորություն ունի, քանի որ բնութագրում է բնական ռեսուրսների
հիմնական

տեսակների

հաշվեկշռային

պաշարներով

միջին

կշռված

ապահովվածության աստիճանը:
2. Աշխատանքային

ներուժ,

որի

կարևոր

բաղադրիչներից

է

տարածքի

ժողովրդագրական ներուժը: Ներուժային ներդրողի համար էական է աշխատուժի
ոչ միայն քանակական, այլև որակական բնութագրերը: Որակական բնութագրերից
են

բնակչության

մասնագիտական

պատրաստվածության

մակարդակը,

կրթությունը, տարիքը, սեռը, առողջական վիճակը:
3. Արտադրական
համախառն

ներուժ-սրա

տարածքային

գնահատման
արդյունքը

շրջանակներում

(արտահայտում

է

կարևորվում

է

թողարկման

և

միջնաժամկետ սպառման միջև տարբերությունները): Կարևոր չափանիշներից է
նաև արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը:
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4. Նորարարական ներուժը- ներկայացնում է գիտական զարգացման մակարդակը և
գիտատեխնիկական առաջընթացի ձեռքբերումների կիրառումը:
5. Ինստիտուցիոնալ

ներուժն

արտահայտում

է

շուկայական

տնտեսության

առաջատար ինստիտուտների զարգացման մակարդակը: Վերջինիցս էլ կախված է
ապրանքային, ռեսուրսային և ֆինանսական շուկաների արդյունավետությունն ու
հուսալիությունը:

Հիմնական

յուրահատկությունները՝

բնութագրերից

հարկման,

են

տեղի

օրենսդրության

ձեռնարկատիրության

տարածքային

կարգավորման ոլորտում, յուրահատուկ տարածքային նորմերի և կանոնների
առկայությունը,

տեղի

(հովանավորչություն),

ձեռնարկատիրության

սեփականության

պրոտեկցիոնիզմը

իրավունքի

պաշտպանությունը,

կորպորատիվ կառավարման կատարելագործումը, բիզնեսի տեղեկատվական
ապահովման բարելավումը, հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության
վերաձևափոխումը:
6. Ենթակառուցվածքային

ներուժը

տնտեսաաշխարհագրական

ցույց

դիրքն

է

տալիս

ու

տարածքի

ենթակառուցվածքային

ապահովվածությունը (էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի և այլ արտադրական
ռեսուրսների

մատակարարումը,

օդանավակայանների,

նավահանգիստների

առկայությունը, երկաթուղիները, ավտոտրանսպորտային ճանապարհը):
7. Ֆինանսական ներուժ, առանձնացվում են տարածքում շահույթով և կորստով
կազմակերպությունների

տեսակարար

կշիռը,

նաև

հաշվարկվում

է

շահութաբերության մակարդակը, որից էլ կախված է հարկման բազայի ծավալը,
որն էլ որոշիչ է՝ որպես տարածքային բյուջեի եկամտային բաղադրիչ, և,
հետևաբար,

սոցիալական

հատվածի

զարգացման

հնարավորությունը,

սոցիալական կայունությունը: Էական են նաև վարկերի ծավալն, ազգային
արժույթով, արտարժույթով

ավանդների ծավալն, իրավաբանական անձանց

ավանդների ծավալը՝ ազգային արժույթով, արտարժույթով:
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8. Սպառողական

ներուժը

բնակչության

ընդհանուր

գնողունակությունն

է:

Վճարունակ պահանջարկը այն դրամական միջոցների ամբողջությունն է, որը
ժամանակի տվյալ պահին կարող է ուղղվել ապանքների և ծառայությունների
ձեռքբերմանը:
9. Զբոսաշրջային ներուժը զբոսաշրջիկների և հանգիստը վայելողների կողմից
այցելվող վայրերի առկայությունը, ինչպես նաև զվարճանքի վայրերի թիվը և այլն9:
Դիտարկենք
ներդրումային
անորոշության

նաև
ռիսկը:

քաղաքի

ներդրումային

Ներդրումային

պայմաններում

գրավչության

ռիսկը

մյուս

ներդրումային

ֆինանսական

տարրը`

գործունեության

կորուստների

առաջացման

հնարավորությունն է: Ներդրումային ռիսկի առկայության պայմաններում առաջանում
է ներդրումային ներուժի ոչ ամբողջովին օգտագործելու հավանականությունը:
Ցանկացած մասնակի գործոն միաժամանակ կարող է ունենալ ինչպես դրական
քանակական արտահայտություն (դրական ցուցանիշի միջոցով՝ ներդրումային
անվտանգության ամփոփ մակարդակը որոշելու համար), այնպես էլ բացասական
(բացասական ցուցանիշի միջոցով՝ ներդրումային ոչ կոմերցիոն ռիսկի ամփոփ
մակարդակը որոշելու համար):
1. Օրենսդրական ռիսկեր: Այս ռիսկի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում
ինչպես պետական, այնպես էլ տարածաշրջանային օրենքներն ու նորմատիվային
ակտերը,

ներդրումային գործունեությանն անուղղակիորեն առնչվող կամ

կարգավորող փաստաթղթերը: Ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններից
են այս կամ այն ոլորտում ներդրումների կատարման իրավական պայմանները,
օրենսդրական

հիմքերի

պաշտպանվածության

և

զարգացման
երաշխիքային

աստիճանը,

ներդրումների

մեխանիզմների

առկայությունը,

արտադրության առանձին գործոնների օգտագործման կարգը:
2. Քաղաքական ռիսկեր: Կարևոր գործոններից, որոնց վրա կարելի է ուշադրություն
դարձնել,

հանդիսանում

են

վերջին

9

պառլամենտական

ընտրությունների

А. Н. Асаул, Н. И. Пасяда, Инвестиционная привлекательность региона, СПб.СПбГАСУ, Санкт -Петербург-2008,
http://asaul.com/spisokpechatnihtrudov/118-monograph/301-investicionnaja-privlekatelnost-regiona
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արդյունքում բնակչության քաղաքական համակրանքի տեղաբաշխումը, տեղի
իշխանությունների
կառուցվածքների

հեղինակությունը,
կայունության

օրենսդրական

ընդհանուր

և

կատարողական

գնահատականը,

տարբեր

քաղաքական խմբերի և կուսակցությունների միջև իշխանության բաշխումը,
տարբեր

էթնիկական

հարաբերությունների

և

կրոնական

խմբերի

կարգավիճակը,

ազդեցությունը,

իշխանությունը

միջազգային

պահելուն

ուղղված

քաղաքական բնույթի սահմանափակող միջոցառումների ամբողջությունը:
3. Սոցիալական ռիսկեր: Այս ռիսկի բաղադրիչներից են բնակչության քանակական
և սեռատարիքային կազմը, ընտանիքների քանակն ու կազմը, արտագաղթն ու
վերաբնակեցումը: Սրանք սերտորեն կապված են աշխատանքային ներուժի հետ:
Բնակչության կյանքի մակարդակն ու կենսաձևը բնութագրվում են մի շարք
ցուցանիշներով, որոնցից են եկամտի հիմնական աղբյուրներն ու մակարդակը,
գնողունակությունը, ծախսերի և սպառման մակարդակն ու կառուցվածքը,
առավել հարուստների և առավել աղքատների միջև ճեղքվածքը, տրանսպորտի և
կապի առկայությունը, կրթությունն ու մշակույթը:
4. Տնտեսական ռիսկեր: Սրանք բացասաբար են անդրադառնում տնտեսական
զարգացման,

ֆինանսավարկային

գործունեության

վրա

(տնտեսական

քաղաքականության ուղղություները, ընկերության կապիտալում օտարերկրյա
մասնակցության

թույլատրելի

չափը,

շահաբաժինների

փոխանցման

հնարավորությունները,

երկարաժամկետ

վարկերի

ձեռք

ազգային

բերման

սահմաններից

դուրս

կարճաժամկետ

հնարավորությունները,

և

գնաճի

մակարդակը, ազգային արժույթի փոխարկելիությունը և այլն):
5. Ֆինանսական ռիսկեր: Հիմնական ցուցանիշներից են համայնքային բյուջեի և
ձեռնարկությունների ֆինանսների հաշվեկշռվածության աստիճանը: Բնորոշելով
ֆինանսական ռիսկերը` անհրաժեշտ է գնահատել
 Բյուջետային, ֆինանսական, ներդրումային հարկային քաղաքականության
ընթացիկ իրավիճակը
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 Բանկային համակարգի իրավիճակը և արդյունավետությունը
 Կապիտալի և շահույթի արտահանման սահմանափակությունները
 Կապիտալի ներմուծման և դրա` ազգային տնտեսությունում ներդրման
խթանների առկայությունը:
6. Էկոլոգիական ռիսկեր: Ուսումնասիրության կարևոր ուղղություններից են՝
 Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության աստիճանը
 Բնակլիմայական պայմանները
 Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտվածության մակարդակը:
7. Քրեական ռիսկը: Պոտեցիալ ներդրողներին հետաքրքրում է տեղեկատվական,
տնտեսական, ֆիզիկական անվտանգությունը, հանցավորության մակարդակը10:
Մի կողմից ներդրումային ռիսկերն ազդում են ներդրումային ներուժի վրա, մյուս
կողմից` ներդրումային ներուժը կարգավորում է ներդրումային ռիսկերը: Այսինքն այս
ցուցանիշները փոխկապակցված են և դրանց միջոցով էլ որոշվում է քաղաքի
ներդրումային գրավչությունը:
Ժամանակակից
տնտեսության

աշխարհում

զարգացման

քաղաքները

«լոկոմոտիվները»:

հանդիսանում

Խոշորագույն

են

երկրի

քաղաքներում

են

կենտրոնացված ռազմավարական նշանակության ձեռնարկությունները, ինչպես նաև
այստեղ

են

կենտրոնացված

ֆինանսական

և

ներդրումային

ռեսուրսները

արհեստավարժ որակավորմամբ և գեիտելիքների բարձր մակարդակով մարդկային
կապիտալը:
Քաղաքների ներդրումային գրավչության վարկանիշավորումն իրականացվում
է

ելնելով

տարբեր

չափորոշիչներից՝

էկոլոգիական

միջավայրից

մինչև

համաշխարհային տնտեսության վրա քաղաքի ազդեցության ինդեքսից 11:

10

А. Н. Асаул, Б. М. Карпов, В. Б. Перевязкин, М. К Старвойтов, Модернизация экономики на основе технологических инноваций, СПб: АНО ИПЭВ, 2008.-606с., http://www.aup.ru/books/m5/5_4.htm
11
Ковалев М.М., ШашкоА. Инвестиционниый основных городов Белоруси // Белорусский банковский
бюллетень, 2003, N 19. С. 36-44

29

Աղյուսակ 2
Քաղաքների ներդրումային գրավչության համաշխարհային վարկանիշները

Կազմակերպություն

Վարկանիշի

Հետազոտման

Քաղաքների

Ցուցանիշների

անվանում

ոլորտ

թիվ

թիվ

The Mori Memorial

Global Power City

Բոլորը

40 (2015)

70

Foundation

Index

MasterCard

Worldwide Centers of

գործարար

132(2014)

74

ֆինանսներ

82 (2015)

105

Leading World Cities

բոլորը

52(2004)

16

Business-readiness

գործարար

30 (2014)

59

Indicators for the 21st

ոլորտ

30

Commerce Index
City of London

Global Financial
Centres Index 7

Globalization and World
Cities (Loughborough
University)
Price water house Coopers

Century
Economist Intelligence Unit

Liveability Ranking

կենսաձև

140(2010)

Munich Re Group

Natural Hazard Index

Աղետներ

50(2005)

Mercer LLC

Cost-of-Living Survey

կենսաձև

214(2010)

(EIU)

200 ապրանք և
ծառայութ-յուն

Mercer LLC

Quality of Life Survey

կենսաձև

221(2010)

39

UBS

Price and Income

կենսաձև

73(2010)

122 ապրանք,

Survey

ծառ., բնակվարձ

Chinese Academy of Social

Global Urban

Գործարար

Sciences

Competitiveness Report

Ոլորտ

The Financial Times FDI

FDI Cities & Regions of

Ներդրում

Magazine

the Future

500(2010)

9

223 (2010-2011)

96

Քննարկենք առավել հայտնի համաշխարհային վարկանիշները, որոնք գնահատում
են քաղաքների ներդրումային միջավայրը:
30

The Mori Memorial Foundation
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կազմակերպության «Քաղաքների զարգացման

ռազմավարությունների ինստիտուտ»-ը (the Institute for Urban Strategies (IUS))
իրականացնում է քաղաքային ռազմավարությունների հետազոտություն մի շարք
ոլորտներում, ներառյալ հասարակությունն ու տնտեսությունը և այլն, որն էլ դուրս է
գալիս քաղաքաշինության շրջանակներից՝ ելնելով ոչ միայն ներքին, այլև գլոբալ
բնույթի հեռանկարների կարևորությունից:
The Global Power City Index (GPCI) գնահատում և վարկանշավորում է աշխարհի
խոշորագույն քաղաքներին՝ ելնելով նրանց «համապարփակ ուժից», որը թույլ է տալիս
գրավել բազմաթիվ տաղանդավոր անձանց ու կազմակերպությունների, մոբիլիզացնել
նրանց ակտիվները՝ խթանելով տնտեսական, սոցիալական և շրջակա միջավայրի
զարգացումը:
The Global Power City Index (GPCI)-ին բնորոշ առանձնահատկություններն են՝
1. Ի տարբերություն առանձին ոլորտների (ֆինանսներ, կյանքի որակ) վերաբերող
վարկանիշների, սա կենտրոնանում է բազմատեսակ գործառույթների վրա՝
քաղաքի համաշխարհային ներուժն ու ազդեցությունը գնահատելու համար:
2. The

GPCI-ն

գնահատում

համապարփակ
(տնտեսություն,

է

աշխարհի

գերակայությունը

6

գիտահետազոտական

առաջատար
հիմնական

և

40

քաղաքների

ուղղություններով

նախագծակոնստրուկտորական

աշխատանքներ, մշակութային փոխազդեցություն, կյանքի որակ, շրջակա
միջավայր և հասանելիություն): Բացի այդ, նույն քաղաքները ուսումնասիրվում
են նաև 4 համաշխարհային դերակատարների (կառավարիչ, գիտաշխատող,
արտիստ և այցելու) և մեկ տեղական դերակատարի՝ ռեզիդենտի տեսակետների
հիման վրա: Նրանք տարաբնույթ կարիքներ ու նախապատվություններ ունեցող
քաղաքացիների ներկայացուցիչներն են: Նման կրկնակի գնահատումն հաշվի է
առնում առկա բոլոր տեսակետները:

The Mori Memorial Foundation, http://www.mori-mfoundation.or.jp/english/aboutus2/index.shtml#about_strategies
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3. The GPCI-ն բացահայտում է քաղաքների և՛ ուժեղ, և՛ թույլ կողմերը, ու դրանով
իսկ երևան բերում առանձնահատուկ հիմնախնդիրներ:
4. Համաթվի

վարկանշային

աղյուսակը

վերանայվում

է

երրորդ

կողմի՝

միջազգային մասնագետների կողմից:
Համաթիվը մշակվել է հետազոտական մարմնի կողմից, որն էլ իր հերթին բաղկացած է
2 խմբերից՝ կոմիտեից և աշխատանքային խմբից: Կոմիտեն վերահսկում է
վարկանշավորման գործընթացը, իսկ աշխատանքային խումբը նաև խորհուրդներ է
վերցնում

ամբողջ

աշխարհի

փորձագետ-գործընկերներից՝

համաշխարհային

դերակատարների տեսակետները հաշվի առնելու նպատակով:

Աղյուսակ 3
The Mori Memorial Foundation կազմակերպության վարկանիշավորվող քաղաքները13

Տարածաշրջան

Քաղաքներ

Եվրոպա

Մադրիդ, Բարսելոնա, Լոնդոն, Փարիզ, Բրյուսել, Ամստերդամ, Ջենովա,
Ֆրանկֆուրտ, Բեռլին, Ցյուրիխ, Միլան, Կոպենհագեն, Վիեննա, Ստոկհոլմ,
Ստամբուլ, Մոսկվա

Աֆրիկա
Ասիա

Կահիրե
Մումբայ, Բանգկոկ, Կուալա Լումպուր, Սինգապուր, Հոնկ կոնգ, Պեկին,
Շանհայ, Թայբեյ, Սեուլ, Ֆուկուոկա, Օսակա, Տոկիո

Օվկիանա
Հս. Ամերիկա

Սիդնեյ
Վանկուվեր, Սան Ֆրանցիսկո, Լոս Անջելես, Չիկագո, Տորոնտո, Վաշինգտոն,
Կոլումբիա, Նյու Յորք, Բոստոն

Լատինական

Մեխիկո, Սան Պաուլո

Ամերիկա

13

The Global Power City Index 2015, Edited and published by Institute for Urban Strategies, The Mori Memorial
Foundation, Target cities, p. 7, http://www.mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2015_en.pdf
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Ուղղությունները, ցուցանիշները և դրանց խմբերը (70)
1. Տնտեսություն - շուկայի մասշտաբ, շուկայի գրավչություն, տնտեսական
կենսունակություն,

մարդկային

կապիտալ,

գործարար

միջավայր,

գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինություն:

Ցուցանիշներ – անվանական ՀՆԱ, մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ, ՀՆԱ-ի
հավելաճ, տնտեսական ազատության մակարդակը, ֆոնդային բորսայում
ցուցակված արժեթղթերի համախառն շուկայական արժեքը, աշխարհի թոփ 300
ընկերությունները,

համախառն

կազմակերպությունների

զբաղվածություն,

սպասարկող

արդյունաբերական

աշխատողների

թվաքանակ,

աշխատավարձի մակարդակ, մարդկային ռեսուրսների պաշտպանության
մակարդակ, մեկ գրասեղանի հաշվով օֆիսային տարածքներ, կորպորատիվ
հարկային տոկոսադրույք, քաղաքական, տնտեսական և գործարար ռիսկերի
մակարդակներ (ընդհանուր՝ 13):
2. Գիտահետազոտական և նախագծակոնստրուկտորական աշխատանքներ –
գիտական ռեսուրսներ, հետազոտական նախապատմություն, հետազոտական
նվաճումներ:

Ցուցանիշներ – գիտահետազոտողների քանակ, աշխարհի առաջին 200
համալսարաններ,

մաթեմատիկայում

ներկայացվածություն,

օտարերկրյա

պատրաստակամություն,

և

գիտությունում

ակադեմիական

հետազոտողներին

ընդունելու

գիտահետազոտական

և

նախագծակոնստրուկտորական աշխատանքների հետ կապված ծախսեր,
գրանցված արդյունաբերական սեփականության իրավունքների(պատենտներ)
քանակ, բարձր հեղինակային մրցանակներ ստացածների քանակ (Գիտության
և

Տեխնոլոգիաների

ոլորտում),

հետազոտողների

փոխազդեցության

հնարավորություններ (ընդհանուր՝ 8)14:

14

The Global Power City Index 2015, Edited and published by Institute for Urban Strategies, The Mori Memorial
Foundation, Ranking method, p. 8, 9, http://www.mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2015_en.pdf
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3. Մշակութային փոխազդեցություն – հեռանկարային ներուժ, մշակութային
ռեսուրսներ,

այցելուներին

ներկայացվող

ծառայություններ,

այցելուների

համար գրավչություն, փոխազդեցության մակարդակ:

Ցուցանիշներ – անցկացված միջազգային համաժողովների քանակ, անցկացված
համաշխարհային

դասի

«մշակութային

խոշոր

մշակութային

ռեսուրսների»

միջոցառումների

աուդիովիզուալ

և

քանակ,

նմանատիպ

այլ

ծառայությունների առևտրային արժեք, ստեղծագործական աշխատանքների
դաշտ, համաշխարհային ժառանգության հուշարձանների քանակ (100 կմ
շրջանակներում),

մշակութային,

պատմական

փոխազդեցության

հնարավորությունները

ծառայությունների

գծով,

թանգարանների

քանակ,

մարզադաշտերի

քանակ,

թատրոնների

շքեղ

ավանդական

այցելուներին
և

այցելուների

և

ներկայացվող

համերգասրահների
համար

հյուրանոցային

գրավչության
համարների

քանակ,
գծով
քանակ,

հյուրանոցների քանակ, գնումներ կատարելու ընտրանքների գրավչություն,
փոխազդեցության
ռեզիդենտների

մակարդակի

քանակ,

գծով

արտաքին

ռեստորանների
աշխարհից

գրավչություն,

այցելուների

ոչ

քանակ,

օտարերկրացի ուսանողների քանակ (ընդհանուր՝ 16):
4. Կյանքի որակ – աշխատանքային դաշտ, գոյատևելու ծախսեր, անվտանգություն
և ապահովություն, բնակավայր, կենդանի օբյեկտներ:

Ցուցանիշներ – գործազրկության մակարդակ, աշխատանքային ժամաքանակ,
աշխատողների իրենց կյանքից բավարարվածություն, միջին տնավարձ, գների
մակարդակ, մի բնակչի հաշվով սպանությունների թիվ, աղետների նկատմամբ
խոցելիություն,

60

տարեկանում

կյանքի

սպասվելիք

տևողությունը,

հասարակության բացությունն ու արդարամտություն, մի բնակչի հաշվով
բժիշկների թիվ, բնակչության խտություն, միջազգային դպրոցների քանակ,
մանրածախ

խանութների

բազմազանություն,

բազմազանություն (ընդհանուր՝ 14):
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ռեստորանների

5. Շրջակա միջավայր – բնապահպանություն, աղտոտում, բնական միջավայր:

Ցուցանիշներ

–

ISO

14001

հավաստագրով

ընկերությունների

թիվ,

օգտագործվող էնէրգիայի վերականգնվող աղբյուրների բաժին, վերամշակվող
թափոնների

մասնաբաժին

(տոկոս),

CO2

արտանետումներ,

կախովի

մասնիկների խտություն, ծծմբի երկօքսիդի խտություն (SO2), ազոտի երկօքսիդի
խտություն (NO2), ջրի որակ, կանաչապատման մակարդակ, ջերմաստիճանի
մակարդա-կի հարմարավետություն (ընդհանուր՝ 9):
6. Հասանելիություն

–

միջազգային

տրանսպորտային

ցանց,

միջազգային

տրանսպորտային ենթակառուցվածք, ներքին քաղաքային տրանսպորտային
ծառայություններ, երթևկության հարմարավետություն

Ցուցանիշներ – ուղիղ միջազգային թռիչքներով քաղաքների թիվ, միջազգային
բեռնափոխադրումների ծավալ, միջազգային չվերթների գծով ժամանումների,
մեկնումների քանակ, թռիչքուղիների քանակ, երկաթուղային կայանների
խտություն, հանրային փոխադրումների ճշտապահություն և լուսաբանում,
փոխանակային

հարմարավետություն,

ներքաղաքային

տարածքների

և

միջազգային օդանավակայանների միջև ճանապարհների ժամաքանակ, մի
բնակչի հաշվով տրանսպորտային աղետների քանակ, տաքսիների ուղեվարձ
(ընդհանուր՝ 10):
Քաղաքի ներդրումային գրավչության հայտնի վարկանիշ է The Financial Times
«FDI Magazine» ամսագրի կողմից տրվող գնահատականը, որը կազմվում է
եվրոպական,

ամերիկյան,

ասիական

և

աֆրիկյան

քաղաքների

համար:

Այս

մեթոդիկան հաշվարկում է 96 անկախ ցուցանիշներ՝ աշխարհի 223 քաղաքների
համար: Ամբողջ տեղեկատվությունը խմբավորված է յոթ միկրոինդեքսներում՝
1. տնտեսական ներուժ,
2. մարդկային ռեսուրսներ,
3. ծախսերի արդյունավետություն,
4. կենսակերպ,
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5. ենթակառուցվածք,
6. բիզնեսի վարման պայմաններ,
7. ՕՈՒՆ-ի ներգրավման համագործակցություն:
Յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար քաղաքները գնահատվում են 10 բալային
սանդղակով, որոնցից յուրաքանչյուրին ընդհանուր ինդեքսի մեջ տրվում է կշիռ:

Աղյուսակ 4
Եվրոպական քաղաքների ներդրումային գրավչությունը ըստ The Financial Times «FDI
Magazine ամսագրի 2016-2017թթ.

Համարը

Քաղաքը

Երկիրը

1.

Լոնդոն

Մեծ Բրիտանիա

2.

Փարիզ

Ֆրանսիա

3.

Դուբլին

Իռլանդիա

4.

Ֆրանկֆուրտ

Գերմանիա

5.

Մյունխեն

Գերմանիա

6.

Ցյուրիխ

Շվեյցարիա

7.

Ամստերդամ

Նիդերլանդներ

8.

Ստոկհոլմ

Շվեդիա

9.

Լյուքսեմբուրգ

Լյուքսեմբուրք

10.

Քեմբրիջ

Մեծ Բրիտանիա

PricewaterhouseCoopers & Partnership for New York city Cities of opportunity Business readiness indicators for the 21th century Ընդգրկված քաղաքները 11-ն են՝ Ատլանտա,
Չիկագո,

Ֆրանկֆուրտ,

Լոնդոն,

Լոս

Անջելես,

Նյու

Յորք,

Փարիզ,

Շանհայ,

Սինգապուր, Տոկիո և Տորոնտո15:
15

2007 PricewaterhouseCoopers LLP, The Partnership for New York city, Cities of opportunity: Business –
readiness indicators for the 21th century
http://www.pwc.fr/assets/files/pdf/2007/1/pwc_cities_of_opportunities.pdf
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Վերոնշյալ

քաղաքների

գործարարությամբ

զբաղվելու

պատրաստակամությունը գնահատելու համար հետազոտման ընթացքում կիրառվել
են 9 ցուցանիշների խումբ և 32 փոփոխականներ: Գնահատումը կատարվել է 11
բալային համակարգով:
Ինտելեկտուալ կապիտալ – թոփ 500 համալսարաններ, բարձրագույն կրթությամբ
բնակիչների թվաքանակ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ:
Տեխնոլոգիա և նորարարություն – համացանցի օգտատերերի լայն զանգվածներ,
բարձր տեխնոլոգիական ծառայությունների ոլորտում զբաղվածության մակարդակ,
ինքնազբաղվածություն, արտոնագրեր:
Տրանսպորտային
ավիաուղով

միջոցներ

–

տեղափոխվողներ,

գրանցված

տաքսիներ,

ուղևորափոխադրումներ,

ստորգետնյա

ուղիներ,

օդանավակայանային

բեռնափոխադրումներ:
Ժողովրդագրական առավելություններ – բնակչության խտություն, աշխատանքային
տարիքի բնակչություն, բազմազանություն
Ֆինանսական ներուժ – գլոբալ 500 գլխամասային գրասենյակներ, ֆինանսական և
բիզնես ծառայությունների ոլորտում զբաղվածության մակարդակ, ներքին շուկայի
կապիտալիզացիան, մասնավոր կապիտալի արժեք
Ծախսեր – բիզնես զբաղվածության արժեքը, կյանքի արժեքը, գնողունակություն
Ապրելակերպ – ժամանց, ժամանցային վայրեր, հյուրանոցային մահճակալների թիվ
Անվտանգություն և պաշտպանություն – հիվանդանոցային մահճակալների թիվ,
քրեական ռիսկի վիճակագրություն, անձմական անվտանգություն և պաշտպանություն
Բիզնեսով զբաղվելու դյուրինություն – կորպորատիվ հարկային տոկոսադրույք,
վարձելու դյուրինություն, աշխատանքային / ոչ աշխատանքային եկամուտներ,
բաժանմանը ներկայացվող պահանջներ
Price water house Coopers Cities of opportunity 6: Cities of opportunity 6 գնահատում է 30
քաղաքների

ներդրումային

միջավայրը
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(ֆինանսական

համակարգ,

առևտուր,

մշակույթ և այլն) և նրանց ընթացիկ վիճակի հիման վրա զարգացման նոր ուղիներ է
բացահայտում: Կիրառվում է 30 բալային համակարգ:
Գնահատվող քաղաքներն են՝
Պեկին, Բեռլին, Բուենոս Այրես, Չիկագո, Դուբայ, Հոնկ կոնգ, Ստամբուլ, Ջակար-տա,
Յոհաննեսբուրգ, Կուալա Լումպուր, Լոնդոն, Լոս Անջելես, Մադրիդ, Մեխիկո, Միլան,
Մոսկվա, Մումբայ, Նաիրոբի, Նյու Յորք, Փարիզ, Ռիո դե Ժանեիրո, Սան Ֆրանցիսկո,
Սան Պաուլո, Սեուլ, Շանհայ, Սինգապուր, Ստոկհոլմ, Սիդնեյ, Տոկիո, Տորոնտո:
Առանձնացվում են 10 ուղղություններ և 59 ցուցանիշներ16:
Ինտելեկտուալ կապիտալ և նորարարություն – հանրային հասանելիությամբ գրադարաններ, մաթեմատիկական /գիտական հմտությունների ձեռքբերման մակարդակ,
գրագիտություն

և

ընդգրկվածություն,

բարձրագույն

կրթությամբ

բնակչության

տոկոսային մեծություն, համալսարանների գլոբալ վարկանիշ, քաղաքի ինովացիոն
ինդեքս,

մտավոր

հեղինակության

պաշտպանվածություն,

ձեռնարկատիրական

միջավայր:
Տեխնոլոգիական զինվածություն – դպրոցներում համացանցի հասանելիություն,
թվայնացված տնտեսություն, ծրագրային ապահովման զարգացում և մուլտիմեդիա
դիզայն:
Քաղաքային մուտք - հյուրանոցային սենյակների թիվ, միջազգային զբոսաշրջիկներ,
քաղաքում միջազգային հանդիպումների քանակը, ժամանում /մեկնում ուղևորահոսք,
օդանավակայա-նից

բիզնես

կենտրոն

հասանելիությունը,

թոփ

100

օդանավակայաններ, ժամանակին թռիչքային մեկնումներ:
Տրանսպորտ
(մետրոների,

և

ենթակառուցվածքներ

երկաթուղու,

–

ավտոբուսի,

հանրային
տաքսու,

տրանսպորտի

համակարգ

տրամվայի,

տրոլեյբուսի,

հեծանըվաուղիների առկայություն), մասսայական տրանզիտի ընդգրկվածություն
(զանգվածային տարանցիկ ուղու կիլոմետրերի քանակը քաղաքի ներսում զարգացած
և զարգացող յուրաքանչյուր 100կմ տարածքի հաշվով), հանրային տրանսպորտի
16

2014 PwC, Cities of opportunity 6, http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity/2014/assets/cities-ofopportunity-2014.pdf
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արժեքը, լիցենզավորված տաքսիներ, հիմնական շինարարական գործունեություն,
բնակարանային ապահովվածություն:
Առողջություն,

անվտանգություն

և

պաշտպանություն

–

հիվանդանոցներ

և

առողջապահական զբաղվածություն, առողջապահական համակարգ (համեմատվում
է

սպասվելիք առողջ կյանքը և առողջապահական ծախսերը մեկ շնչի հաշվով),

կյանքի խնամքի մակարդակ, քրեականություն (կանխամտածված սպանությունների
քանակ՝ 100 000 քաղաքացու հաշվով), քաղաքական միջավայր:
Կայունություն և բնական միջավայր – բնական աղետների ռիսկ, կլիմայական
հարմարավետություն

(հաշվարկվում

է

օդային

խոնավությունը,

ինչպես

նաև

քաղաքում յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում եղանակի ջերմային ինդեքսի և
օպտիմալ սենյակային ջերմաստիճանի տարբերությունը և այնուհետև միջինացվում՝
ստանալով սենյակային ջերմաստիճանից միջին շեղումը), վերամշակված թափոններ,
օդի աղտոտում, հանրային զբոսայգիների տարածք:
Ժողովրդագրություն

և

կյանքի

որակ

–

մշակութային

բազմազանությունը

(ռեստորանների որակն ու բազմազանությունը, թատրոններ և համերգասրահներ,
թանգարաններ), կյանքի որակը, աշխատանքային տարիքի բնակչություն, երթևեկության գերբեռնվածություն, ուղևորափոխադրումների դյուրինություն, վերաբնակեցվածության մակարդակ (թվարկվում են այն քաղաքները, որոնցում ապրելը գրավիչ է):
Տնտեսական

հատված

ֆինանսական

և

–

գլոբալ

բիզնես

500

ոլորտում

գլխամասային
զբաղվածության

գրասենյակների
մակարդակ,

քանակ,

ՕՈՒՆ-ների

ներգրավում(դիտարկվում է ՕՈՒՆ-ների հաշվին ֆինանսավորվող աշխատաստեղծ
ծրագրերի

արժեքն

ու

աշխատաստեղծ

ծրագրերի

քանակի

գումարը),

արտադրողականություն (ՀՆԱ-ի և զբաղվածության հարաբերություն), իրական ՀՆԱ-ի
հավելաճի տեմպ:
Գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինություն – բիզնես սկսելու դյուրինություն,
անվճարունակության լուծում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում,
մուտքի դյուրինություն (մուտքի վիզա ունեցող երկրների քանակ), օտարերկրյա
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դեսպանատներ

կամ

հյուպատոսություններ,

բաժնետերերի

շահերի

պաշտպանվածություն (ինդեքսը այն ինդեքսների միջինն է, որոնք չափում են
դրամական փոխանցումների թափանցիկությունը, բաժնետերերի կամ ներդրողների
պատասխանատվությունը

կամ

պաշտոնյաներին

և

տնօրեններին

սաստելու

կարողությունը), գործառնական ռիսկի մակարդակ, աշխատուժի կառավարման ռիսկ:
Ծախսեր – կորպորատիվ հարկային տոկոսադրույք, բիզնեսի վարման արժեք,
ապրելու համար անհրաժեշտ ծախսեր, iPhone-ի ինդեքս (iPhone գնելու համար
պահանջվող աշխատանքային ժամաքանակ, ապրանքի գնի հարաբերությունը զուտ
ժամային աշխատավարձին), գնողունակություն (հաշվարկվում է զուտ ժամային
աշխատավարձի

ինդեքսը՝

զուտ

ժամային

աշխատավարձը

բաժանելով

ողջ

սպառողական զամբյուղի (122 ապրանքատեսակ և ծառայություններ) արժեքի վրա,
բացառությամբ՝ ռենտայի):
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ԳԼՈՒԽ 3. Գյումրի քաղաքի ներդրումային միջավայրի
վերլուծություն
3.1 Գյումրի քաղաքի ընդհանուր նկարագիր
Գյումրին բնակչության քանակով ու մշակութային նշանակությամբ Հայաստանի
Հանրապետության երկրորդ քաղաքն է, գտնվում է հյուսիսարևմտյան մասում՝
Շիրակի բարձրավանդակի կենտրոնում՝ ծովի մակերևույթից 1550 մ բարձրության
վրա, Ախուրյան գետի ձախ ափին, ՀՀ մայրաքաղաք Երևանից 126 կմ հեռավորության
վրա: Քաղաքն ունի շուրջ 4429 հեկտար տարածք (44,29կմ2), ընդլայնվելու համար
աշխարհագրորեն հարմարավետ տեղանքում է գտնվում17:
Քաղաքն ունի աշխարհագրական հարմար դիրք, որն ակոսվում է Չերքեզի, Ջաջուռի
և այլ ձորերով: Ռելիեֆը հարթավայրային է, կլիման ցամաքային՝ համեմատաբար
տաք ամառներով ու ցուրտ ձմեռներով: Գտնվում է 8-9 բալանոց սեյսմիկ գոտում:
Քաղաքը տարեկան ստանում է մոտ 2500 ժամ արեգակնային լույս և ջերմություն:
Մեծ է հորդաբուխ աղբյուրների քանակը, որոնք միասին մեկ վայրկյանում տալիս են
1200 լ ջուր18:
2011թ. մարդահամարի տվյալներով Գյումրիում առկա բնակչության ընդհանուր
թվաքանակը կազմել է 114 420, որից 51 753-ը՝ տղամարդ, 62 667-ը՝ կին, մշտական
բնակչության ընդհանուր թվաքանակը՝ 121 976, որից 57 132-ը՝ տղամարդ, 64 844-ը՝
կին19: 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Գյումրիում մշտական բնակչությունը 117 700
է20:
Կրթական հաստատություններ՝

Տե'ս Գյումրու քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջ:
URL: http://www.gyumricity.am/index.php/hy/gyumri/tourism
18
Տե'ս Գյումրի պատմական ակնարկ հետևյալ հղումով, էջ 2:
URL : http://shirak.mtaes.am/u_files/gyumri.pdf
19
Մարդահամար 2011, ՀՀ Շիրակի մարզի առկա և մշտական բնակչությունն ըստ վարչատարածքային
միավորների և սեռի: URL : http://armstat.am/file/doc/99485583.pdf
20
Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016թ.հունվարի 1-ի
դրությամբ, էջ 5, URL : http://armstat.am/file/article/nasel_01.01.2016.pdf
17
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ա) դպրոցներ- 4 միջնակարգ, 25 հիմնական, 11 ավագ
բ) քոլեջներ և վարժարաններ – 12
գ) ուսումնարաններ և տեխնիկումներ – 3
դ) բուհեր -10
Մշակութային հաստատություններ՝
ա) երաժշտական, արվեստի դպրոցներ և գեղագիտական կենտրոններ – 9
բ) թանգարաններ – 8, գրադարաններ – 8, թատրոններ – 2, մշակույթի տներ -1,
հեռուստա և ռադիոընկերություններ - 4
գ) հյուրանոցներ – 6
Մարզական հաստատություններ – մարզական դպրոցներ, ակումբներ և այլն – 31
Արտադրական ձեռնարկություններ – 92, որից թ/ա-13, սննդի -31, ջրերի և ոչ
ալկոհոլային խմիչքներ -5, ծ/ա և մետաղամշակում -26, փայտամշակում -8, այլ -1021
Գյումրուն առավել մոտ է «Շիրակ» մարզային օդանավակայանը, որը քաղաքի
կետրոնից 7 կմ հեռավորության վրա է տեղակայված: Օդանավակայանը կանոնավոր
չվերթներ է իրականացնում դեպի Ռուսաստան:
Կան մի շարք նախադրյալներ, որոնք, այսպես ասած, պատճառ հանդիսացան
Գյումրու թուլացման համար: Այդ դժվարությունների թվին կարելի է դասել նախ
1988թ. Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը, որը խլեց 25 հզ մարդու կյանք, և անօթևան
մնաց 500հզ մարդ, փլատակների վերածվեցին Սպիտակը և Գյումրին: Երկրաշարժի
հետևանքով Հայաստանը կորցրեց իր արդյունաբերական ներուժի մոտ 40%-ը:
Երկրորդը

ԽՍՀՄ

փլուզումն

էր,

որի

հետևանքով

արդյունաբերական

ձեռնարկությունների մեծ մասը փակվեց՝ անհրաժեշտ հումքի բացակայության
պատճառով:

Հայաստանի

արդյունաբերությունը

գրեթե

ամբողջությամբ

(95%)

աշխատում էր հումքի ներկրման հաշվին: Ուստի՝ ՀՆԱ-ի ամենամեծ կորուստը ԱՊՀ
երկրների շարքում ունեցավ Հայաստանը՝ շուրջ 59%22: Տուժեց և Գյումրին, որը խոշոր
Տե'ս Շիրակի մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջ, Համայնքներ, Համայնքի մասին, Գյումրի
հետևյալ հղումով: URL : http://shirak.mtaes.am/about-communities/576/
22
Պետրոսյան Ա. Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանում
օտարերկրյա ներդրումների վրա, էջ 3
21
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արդյունաբերական կենտրոն էր: Մինչև օրս էլ այս ամենի հետևանքները չեն վերացել,
որի ապացույցն են անօթևանների մեծ թիվը, աշխատատեղերի, գործարանների
բացակայությունը,

աղքատության

բարձր

մակարդակը

և

բնակչության

ցածր

գնողունակությունը:
2015թ. ընթացքում Գյումրիում աշխատանքի տեղավորվածների թիվը կազմում է 692
մարդ, որից 417-ը՝ կանայք: Գրանցված գործազուրկների ընդհանուր թիվը 10 549
մարդ, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 2759 մարդով23:

Աղյուսակ 5
Տեղեկատվություն զբաղվածության տարածքային կենտրոնների գործառույթների վերաբերյալ

ԶՏԿ

Աշխատանք փնտրող

Գործազուրկներ

Աշխատանքի
տեղավորվածներ

Ընդամենը

կանայք

ընդամենը

կանայք

ընդամենը

Կանայք

Գյումրի

12057

8640

10549

7629

692

417

Արթիկ

1449

942

971

656

55

38

Մարալիկ

835

430

686

374

23

16

Ամասիա

266

144

169

107

17

7

Աշոցք

624

330

493

289

33

20

Մարզով

15231

10486

12868

9055

820

498

ՀՀ Շիրակի մարզի 2015թ. սոցիալ- տնտեսական իրավիճակի և մարզպետի գործունեության մասին
տարեկան հաշվետվություն, Գյումրի 2016, էջ 37
23
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Աղյուսակ 6
Սոցիալական աջակցության տարածքային մարմիններում հաշվառված ընտանեկան և
սոցիալական նպաստ ունեցող ընտանիքներ

Ընտանեկան և սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքներ
ՍԱՏՄ անվանումը

01.01.2015թ. դրությամբ

01.01.2016թ. դրությամբ

Ընտանեկան

Սոցիալական

Ընտանեկան

Սոցիալական

նպաստ

նպաստ

նպաստ

նպաստ

Գյումրի -1 ՍԱՏԲ

3205

1210

3092

1208

Գյումրի -2 ՍԱՏԲ

4096

1441

3982

1439

Շիրակի մարզ

11780

3479

11616

3487

61%

76%

60%

75%

Տեսակարար կշիռը

2002թ.-ից ի վեր ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Հայաստանի
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամը,
որի կառավարման գլխավոր մարմինը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գլխավորած
Հոգաբարձուների խորհուրդն է: ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործունեությունն իրականացվում է ՀՀ
ամբողջ տարածքում գործող մարզային մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների
լայն ցանցի միջոցով24: ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Շիրակի մասնաճյուղը գործում է սկսած 2003թ.՝
Գյումրիում: Վերջինիս գոյությունը էական նշանակություն ունի Գյումրիի մի շարք
ՓՄՁ

սուբյեկտների

համար,

որոնք

տարբեր

տեսակի

աջակցություններ

(ֆինանսական, տեղեկատվական, խորհրդատվական) են ստանում, մասնավորապես.
2012թ. – 13 մասնակից, 8-ը՝ ֆինանսավորվել է, ընդհ.՝ 20մլն դրամ, գործում են 5-ը
2013թ. - 14 մասնակից, ֆինանսավորվել է 9-ը, ընդհ.՝ 26մլն դ, գործում են 6-ը
2014թ. - 19 մասնակից, 11-ը ֆինանսավորվել է, գումարը 38 468 000դ,
2015թ. – 21 մասնակից, 15 ֆինանսավորված, 52 370 000:

Աղբյուր՝ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի պաշտոնական
կայքէջ: URL : http://www.smednc.am/am/content/general_information/
24
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Աղյուսակ 7
Գյումրիում աջակցություն ստացած ՓՄՁ-ների քանակը

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ընդ.

12

19

30

18

17

0

13

14

123

3

4

4

7

3

0

5

11

37

ծավ.

1

0

1

4

2

0

7

15

դադարեցրել են

2

1

3

2

0

0

0

8

լուծարվել են

0

1

0

0

0

0

0

1

ստացել են ֆին.

1

2

3

7

3

0

7

0

0

0

մասնակցել են
ստացել են
պետգրանցում

9
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աջակցություն

մարել են

1

ստեղծվել են նոր

1

4

0

4

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0
8

22

աշխատատեղեր
դադարեցվածներից ստ
են ֆին աջակց և դեռևս
չեն մարել
ունեն մարումների հետ
խնդիրներ

Աշխատողները թիվը

8

13

Աղբյուր՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Շիրակի մասնաճյուղ

Քաղաքի ընդհանուր իրավիճակի վերլուծության համար օգտագործվել է SWOT
(Strenghts–ուժեղ

կողմեր,

Weaknesses–թույլ

կողմեր,

Opportunities–

հնարավորություններ, Threats-սպառնալիքներ) վերլուծության մեթոդաբանությունը:
Մեթոդաբանությունն ուղղված է համակարգի ներքին ուժեղ և թույլ կողմերի,
ինչպես նաև արտաքին հնարավորությունների և սպառնալիքների բացահայտման ու
դրանց միջև կապերի հաստատմանը:
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3.2 Գյումրի քաղաքի ներդրումային միջավայրի գործոնային

համեմատական վերլուծություն
Երկրի տարածքային զարգացման գործընթացում կարևորվում են այնպիսի
հիմնախնդիրներ, որոնք հատուկ են ոչ միայն տվյալ երկրին, այլ նաև երկրի ներսում
ձևավորված

առանձին

ժամանակակից

տարածքային

պայմաններում

մեծ

միավորներին
ուշադրություն

և
է

քաղաքներին:
հատկացվում

Ուստի
քաղաքի

ներդրումային գրավչության գնահատման հիմնահարցերին:
Գյումրու ներդրումային միջավայրի գնահատան համար հետազոտական թիմի
կողմից ընդունվել է գործոնային վերլուծության մոտեցումը, իսկ համադրության
համար ընտրվել են Երևան և Լոնդոն քաղաքները:
Ուսումնասիրության հիմքում ունենալով գործոնային մոտեցում, ինչպես նաև,
միջազգային փորձ, հետազոտական խմբի կողմից առանձնացվել և վերլուծվել է
քաղաքի ներդրումային միջավայրի վրա ազդող հնարավոր գործոններն՝ ըստ հետևյալ
բաժինների
1. Տնտեսություն,
2. ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ,
3. գիտություն, տեխնոլոգիա, նորարարություն,
4. գործարար հատված,
5. ժողովրդագրություն, աշխատանքային ռեսուրսներ, կրթություն,
6. առողջապահություն, անվտանգություն և պաշտպանություն,
7. բնական ռեսուրսներ, շրջակա միջավայր:
Ընդ որում բաժիններում ներառված են և՛ քանակական (տե’ս հավելված 1), և՛
որակական

ցուցանիշներ,

տնտեսագետներից,

վերջիններս

ձեռներեցության

կազմակերպությունների,

ՏԻՄ

և

գնահատվել

ոլորտում
մարզային
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են

գործարարներից,

գործունեություն
պատասխանատու

իրականացնող
կառույցների

ներկայացուցիչներից բաղկացած փորձագիտական խմբի կողմից (տե’ս հավելված 2):
Յուրաքանչյուր գործոնի համար իրականացվել է համեմատական վերլուծություն
Գյումրի, Երևան և Լոնդոն քաղաքների համար:
Որպեսզի արդյունքները լինեն համադրելի, որոշ ցուցանիշներ հաշվարկվել են մեկ
շնչի

հաշվով՝

բացարձակ

ցուցանիշը

հարաբերելով

քաղաքի

բնակչության

թվաքանակին, իսկ որոշ ցուցանիշներ՝ մեկ քառակուսի մետրի հաշվով՝ բացարձակ
ցուցանիշը

հարաբերելով

պայմանավորված

է

այն

քաղաքի

տարածքին:

հանգամանքով,

որ

Քաղաքների

Երևանը

ընտրությունը

համարվում

է

մեր

հանրապետությունում գործարար ակտիվության կենտրոնը, իսկ Լոնդոնը վերջին
տարիներին աշխարհում ներդրումային գրավչությամբ առաջատարն է:
Փորձենք առավել հանգամանորեն վերլուծել յուրաքանչյուր խմբի և գործոնի
կարևորությունը:
Տնտեսության խմբում ներառվել է 9 քանակական և 2 որակական ցուցանիշներ:

Աղյուսակ 8.
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող տնտեսության բաժինը բնութագրող
ցուցանիշները՝ Երևան, Գյումրի Լոնդոն քաղաքների համար 2015թ.

Ցուցանիշներ

Գյումրի

Երևան

Լոնդոն

Հարաբերական գործակիցը25
Երևան/Գյումրի Լոնդոն/
Երևան/Լոնդոն/ Գյումրի

Սպառողական գների ինդեքս (%)
Միջին ամսական աշխատավարձ
(դրամ)
Բանկերի

և

վարկային

99,9

99,2

119

1.08

1,19

1.29

128 344

195 099

1661280

1,52

8.2

12.5

79,9 մլն ՀՀ

1,321 մլն

29,9 մլրդ

1,81

1.31

2.37

25 Վիճակագրական տվյալները վերցվել են համապատասխան գերատեսչություններից:

Որպեսզի
գործոնները լինեն համադրելի որոշ ցուցանիշներ հաշվարկվել են մեկ շնչի հաշվով՝ բացարձակ ցուցանիշը
հարաբերելով քաղաքի բնակչության թվաքանակին, իսկ որոշ ցուցանիշներ՝ մեկ քառակուսի մետրի հաշվով՝
բացարձակ ցուցանիշը հարաբերելով քաղաքի տարածքին: Լոնդոնի հետ համեմատելիս հավարկները կատարվել
են տարեկան միջին փոխաժեքով՝ 1ֆունտ-728 դրամ:
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կազմակերպությունների

կողմից

դրամ

ՀՀ. Դրամ

ֆունտ

120

3811

22729

տրամադրվող վարկերի ծավալ
Ներմուծող կազմակերպությունների
քանակ
ՀՀ

տարածք

ներմուծումների

մաքսային արժեքն առանց խոշոր

ապրանքների

0.74

2.57

6,17

19.8

122,2

1,5

3.11

36,5

70,5

69 660
5,6 մլրդ

316 մլրդ

հարկատուների
Հայկական

3.49

մլրդ
ֆունտ

ծագում

ունեցող

արտահանողների

24

3587

16,42

4,95

10,3

15,41

2,08

97,15

147,29

-

1,52

109 250

211 000

16031 ֆ

1,93

4,14

7,14

-

1,72

-

5,14

6,64

-

1,29

-

քանակ
Հանրային

սննդի

կետերով

ապահովվածության ինդեքս
Առևտրային ձեռնարկություններով
ապահովվածության ինդեքս
Բազմաբնակարան

շենքերի

բնակարանների շուկայական միջին
գներ
Տնտեսական ակտիվության
հեռանկար 26
Հարկաբյուջետային (ֆիսկալ)
ամրություն,

Սպառողական

գների

ինդեքսը

Երևան

և

Գյումրի

քաղաքներում

համապատասխանաբար կազմել են 99,9% և 99,2%: Իհարկե, գների բարձր
մակարդակը չի խրախուսվում, սակայն, այս ցուցանիշները փաստում են, որ Երևան
քաղաքում ավելի բարձր է գնողունակությունը, իսկ այս ցուցանիշի ցածր մակարդակը
Գյումրիում հանդիսանում է ցածր պահանջարկի հետևանք: Ուստի ներդրումային
գրավչության տեսանկյունից Երևան քաղաքն այս ցուցանիշով ունի առավելություն:
Տնտեսությունը բնութագրող հաջորդ ցուցանիշը՝ միջին անվանական աշխատավարձը,
փոխկապակցված է նախորդ ցուցանիշի հետ և, բնականաբար, Գյումրի քաղաքն այս
26

Աղյուսակի վերջին երկու ցուցանիշները տրվել են փորձագիտական գնահատումներին համաձայն
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ցուցանիշով ևս զիջում է: Կարելի է նկատել, որ Երևան քաղաքի միջին անվանական
աշխատավարձի մեծությունը 1,52 անգամ գերազանցում է Գյումրու քաղաքի
համանման

ցուցանիշին,

ինչը

խոսում

է

Գյումրի

քաղաքի

բնակչության

գնողունակության ցածր մակարդակի և ցածր պահանջարկի մասին: Միևնույն
ժամանակ

էժան

մրցակցային

աշխատուժով

առավելություն

են

պայմանավորված
ապահովում

ցածր

Գյումրի

գործարար
քաղաքում

ծախսերը
գործող

և

ներդրումներ իրականացնող կազմակերպությունների համար: Համեմատության
համար նշենք, որ աշխարհում ներդրումային գրավչությամբ առաջատար քաղաքներից
Լոնդոնում այս ցուցանիշը 12.5 անգամ մեծ է Գյումրի քաղաքի համանման
ցուցանիշից:
Տնտեսության ակտիվությունը բնութագրող կարևոր ցուցանիշներից բանկերի և
վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերի ծավալն է, ուստի
որքան մեծ է, այնքան հասանելի են ներդրումներ համար անհրաժեշտ ֆինանսական
միջոցները: Վարկերի մեծ ծավալը նաև ենթադրում է որոշակի հավելյալ պահանջարկ:
Երևան քաղաքը մեկ բնակչի հաշվով բանկերի և վարկային կազմակերպությունների
կողմից տրամադրվող վարկերի ծավալի ցուցանիշով զգալի առավելություն ունի
Գյումրի քաղաքի նկատմամբ և գործակիցը կազմում է 1.82: Սա պայմանավորված է
նաև նրանով, որ տարբեր է Գյումրի և Երևան քաղաքների բանկերի և վարկային
կազմակերպությունների վարկային պորտֆելի կառուցվածքը՝ հիմնական բիզնես
վարկերը կենտրոնացված են Երևան քաղաքում:
Ներմուծող կազմակերպությունների մեծ քանակը խոսում է տնտեսական
ակտիվության

մասին

և

ապահովում

է

մրցակցություն:

Գործակցի

բարձր

մակարդակը` 5,2 վկայում է ներմուծող կազմակերպությունների մայրաքաղաքում
կենտրոնացվածության

և

Գյումրի

քաղաքում

ներմուծման

սահմանափակ

հնարավորությունների մասին: Ավելին, «Առանց խոշոր հարկատուների ներմուծման
մաքսային արժեք» ցուցանիշի նկատմամբ հաշվարկված գործակցի պարագայում`
6.17, կարելի է ենթադրել, որ Գյումրի քաղաք ներմուծող մեկ կազմակերպության
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կողմից ներմուծման ծավալը միջինում զիջում է Երևան քաղաք ներմուծող
կազմակերպության ներմուծման ծավալը: Համեմատության համար նշենք նաև, որ
Լոնդոն քաղաքին այս ցուցանիշով Գյումրին զիջում է 122,2 անգամ:
Հատկանշական է մեր կողմից դիտարկվող 64 գործոնների նկատմամբ
հաշվարկված ամենաբարձր հարաբերական գործակիցներից մեկը Գյումրի և Երևան
քաղաքների

համար

ստացվել

է

«Հայկական

ծագում

ունեցող

ապրանքների

արտահանումների ծավալ» ցուցանիշով՝ կազմելով 16,42: Սա փաստում է այն մասին,
որ

արտահանման

կենտրոնացված

է

ձեռնարկություններով

ուղղված
Երևանում:

ապրանքատեսակների
Հանրային

ապահովվածության

սննդի

արտադրությունը

կետերով

ցուցանիշներով

և

ևս

առևտրային

Երևան

քաղաքը

համապատասխանաբար 2.08 և 1.52 անգամ գերազանցում է Գյումրի քաղաքին, որը մի
կողմից արտացոլում է Գյումրի քաղաքի ցածր գործարար ակտիվությունը, մյուս
կողմից զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ցածր զարգացվածությունը:
Երևան քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների շուկայական բարձր
գները վկայում են բնակչության բարձր գնողունակության և գործարար բարձր
ակտիվության մասին: Մեկ այլ տեսանկյունից կարելի է պնդել, որ Գյումրի քաղաքը
մրցակցային առավելություն ունի ցածր միջին գների և հետևաբար ցածր գործարար
ծախսերի առումով: Համեմատության համար նշենք, որ այս ցուցանիշը Լոնդոն
քաղաքում 70,5 և 36,5 անգամ բարձր է համապատասխանաբար Գյումրիից և Երևանից:
Այս բաժնում առավել կարևոր ցուցանիշներից է աղքատության մակարդակը, որով
Գյումրին երկու անգամ գերազանցում է Երևան քաղաքին:
Ինչ վերաբերում է տնտեսական աճի հեռանկարին և հարկաբյուջետային ֆիսկալ
ամրությանն, ապա այս ցուցանիշները գնահատվել են ոլորտի փորձագիտական խմբի
կողմից, և այստեղ ևս Երևան քաղաքն ունի առավելություն: Այսպիսով, մեր կողմից
կատարվել է յուրաքանչուր բաժնի գնահատում, ըստ որի «Տնտեսություն» բաժնի
ցուցանիշներով Երևան քաղաքը Գյումրի քաղաքի նկատմամբ ունի 3.55 անգամ
առավելություն:
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Ընդհանրացնելով, նշենք, որ մեր կողմից առանձնացված տնտեսությունը
բնութագրող 11 ցուցանիշներով էլ Երևան քաղաքն ունի բացարձակ առավելություն,
միայն երկու ցուցանիշներն են, որ դրանց ցածր մակարդակը կարող է օգտակար լինել
նեդրումների ներգրավման համար՝ որը կապահովի արտադրվող ապրանքի կամ
ծառայության ցածր ինքնարժեքը:
Ենթակառուցվածքները և ինստիտուտները բնութագրող բաժնում ներառվել են
ութ քանակական և տաս որակական ցուցանիշներ:
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Աղյուսակ 9
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ բաժինը բնութագրող ցուցանիշները՝ Երևան,
Գյումրի Լոնդոն քաղաքների համար 2015թ
Ցուցանիշներ

Գյումրի

Երևան

Լոնդոն

Հարաբերական գործակիցը
Երևան/Գյումրի
Լոնդոն/Երևան
Լոնդոն/Գյումրի

Օդանավակայանից ուղևորափոխադրումների քանակ/մարդ/,

39328

1879667

135,1 մլն

5,25

9,66

50,7

Օդանավակայանից բեռնափոխադրումների ծավալ /տոննա/

50,8

10123

1,50մլն

32,6

25,5

831,7

0,19

0,17

Լիցենզավորված տաքսիների քանակ

41

2322

22 500

9,27

1,37

12,7

Տարածքի ավտոմայրուղիներով ապահովվածություն կմ

30

224

402,25

1,22

1.13

1.38

Հյուրանոցներում ննջատեղերի թիվ

420

6000

136791

1,57

2,48

4,86

Մանրածախ առևտրի օբյեկտների թվաքանակ

1092

9124

43 000

0,91

0,58

0,53

23

985

2785

4,70

0,34

1,64

56

947

40000

0.23

5,2

9,7

4,36

6,29

1,44

Ճանապարհատրանսպորտային ցանցերի որակով բավարարվածություն

4,07

6,71

1,65

Հեռահաղորդակցային ծառայությունների որակով բավարարվածություն

6,08

8,08

1,33

Առկա գետնանցումների հարաբերությունը քաղաքի ընդհանուր մակերեսին

Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների և ԱՁ-ների
թվաքանակը
Ֆինանսական և բիզնես ծառայությունների ոլորտում գործող
կազմակերպությունների թվաքանակ
Ձեռներեցությանը զարգացմանն ուղղված պետական ու համայնքային
ծառայություններով բավարարվածություն

0,89

Համայնքի ներդրումային ենթակառուցվածքներով (տեխնոպարկեր,

4,93

6,50

1,32

Կադաստրային աշխատանքներով բավարարվածություն

5,67

6,62

1,17

Համացանցի հասանելիություն և որակ

6,08

7,77

1,28

4,07

4,57

1,12

4,00

5,36

1,34

2,54

3,62

1,42

1,42

5,71

7,79

1,36

1,36

արդյունաբերական հրապարակներ) բավարարվածություն

Ներդրողների իրավունքները պաշտպանության և ներդրումային
գործունեության աջակցության համայնքային օրենսդրության առկայություն և
որակ
Համայնքում գործող պետական աջակցությունից (հարկային
արտոնություններից, համայնքային երաշխիքային հիմնադրամի երաշխիքներից,
պետական սուբսիդիաներից) բավարարվածություն
Ներդրումային միջավայրի զարգացման խորհրդի առկայություն և
գործունեության որակ
Զբոսաշրջային վայրերի առկայություն
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Ինչպես

և

զարգացվածության

ենթադրվում

էր,

մակարդակով

Երևան

քաղաքը

նշանակալիորեն

ենթակառուցվածքների

գերազանցում

է

Գյումրի

քաղաքին: Դա փաստում է օդանավակայաններից բեռնափոխադրումների ցուցանիշի
հարաբերական գործակիցը, որով Երևան քաղաքն ունի զգալի առավելություն Գյումրի
քաղաքի նկատմամբ, մոտ 32 անգամ, իսկ Լոնդոն քաղաքն այս ցուցանիշով Երևանից
ավել է 25,5 իսկ Գյումրիից 831անգամ: Հատկանշական է, որ մեկ շնչին բաժին ընկնող
օդանավակայանից

ուղևորափոխադրումների

ծավալով

Երևանը

5.25

անգամ

գերազանցում է Գյումրի քաղաքին: Լրացուցիչ հետազոտության արդյունքում պարզ
դարձավ

որ

Գյումրի

քաղաքի

օդանվակայանի

թռիչքուղին

չի

սպասարկում

բեռնափոխադրող ինքնաթիռներ, ուստի մեր կողմից ներդրումային միջավայրի
ինտեգրալային ցուցանիշը հաշվարկվում է և ըստ այս ցուցանիշի և առանց դրա:
Ենթակառուցվածքները բնութագրող ցուցանիշներից կարևորել ենք նաև
տարածքի՝ ավտոմայրուղիներով ապահովվածությունը և լիցենզավորված տաքսիների
քանակը, որոնց համեմատական գործակիցները համապատասխանաբար կազմել են
9,27 և 1,57: Այս խմբի գործոններից երեքն են, որոնց գործակից Երևան քաղաքի համար
բարձր

է

«Լիցենզավորված

տաքսիների

քանակը»՝

9.27,

«օդանավակայանից

բեռնափոխադրումների ծավալը»՝ 5.5 և «զբոսաշրջանային գործունեությամբ զբաղվող
կազմակերպությունների և ԱՁ-ների քանակը»՝ 4.7: Հատկանշական է, որ Շիրակի
մարզն իր մարզկենտրոն Գյումրի քաղաքով մեծ տուրիստական ներուժ ունի, սակայն
տուրիստական կազմակերպությունների թվով այն մոտ 5 անգամ զիջում է Երևանին:
Բաժնի որակական ցուցանիշների մեջ ամենացածր 2,54 գնահատականը
ստացել է «Ներդրումային միջավայրի զարգացման խորհրդի առկայություն և
գործունեության որակ» ցուցանիշը: Հարկ է նշել, որ նմանատիպ խորհուրդ Գյումրիում
ձևավորվել է, սակայն առայժմ չի գործում: Որակական ցուցանիշների մեջ Գյումրի
քաղաքում ցածր են գրանցվել ներդրողների իրավունքները պաշտպանության և
ներդրումային

գործունեության

աջակցության

ներդրողներին պետական աջակցության որակը:

համայնքային

օրենսդրության

և

«Ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ» բաժնի ցուցանիշներով Երևան քաղաքը
Գյումրի քաղաքի նկատմամբ ունի 1,84 անգամ առավելություն:
Տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

և

նորարարությունների

դերն

այսօր

անվիճելի է տնտեսության զարգացման գործում, ուստի ներդրումային միջավայրի
բազմագործոն բոլոր գնահատումներում այն ունի իր ուրույն տեղը:
Աղյուսակ 10
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող «գիտություն, տեխնոլոգիա և նորարարություն»
հատվածը բնութագրող ցուցանիշները՝ Երևան, Գյումրի Լոնդոն քաղաքների համար 2015թ

Ցուցանիշներ

Գյումրի

Երևան

Լոնդոն

Հարաբերական գործակից
Երևան/Գյումրի
Լոնդոն/ Երևան
Լոնդոն/Գյումրի

ՏՏ ոլորտում զբաղվածների թվաքանակ

117

5878

Գրանցված արտոնագրերի քանակ

11

94

ՏՏ ընկերությունների թիվ

17

396

40 000

55,3 մլն ՀՀ

5,4 մլրդ

62,4 մլրդ

դրամ

ՀՀ դրամ

ֆունտ

2,93

5,36

1,83

3,07

5,21

1,70

3,00

5,07

1,69

4,21

5,21

1,24

Ծրագրավորման և ծառայությունների
ոլորտի շրջանառությունը
Գիտահետազոտական

կենտրոնների

և

բիզնեսի միջև կապի առկայություն
Հեղինակային

իրավունքի

առակայություն/knowhow,

328 223
2766

5,52

6,9

38.07

0,94

3,64

3,41

2,56

4,52

11,57

10,73

692

7426

օբյեկտների
պատենտներ,

լիցենզիաներ/ և դրանց առևտրայնացման
աստիճան
ԲՈՒՀ-երի

գիտահետազոտական

գործունեության

և

բիզնեսի

կապի

առկայություն
Մտավոր

սեփականության

պաշտպանվածության աստիճան
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ՏՏ ոլորտում զբաղվածների թվաքանակով և ընկերությունների թվաքանակով
ևս Գյումրի քաղաքը զգալիորեն զիջում է Երևան քաղաքին և հարաբերական
գործակիցները համապատասխանաբար կազմել են 5,52 և 2,56, իսկ ՏՏ ոլորտի
շրջանառությամբ այս գործակիցը կազմում է 10.73: Հարկ է փաստել, որ Գյումրի
քաղաքն ունի ներուժ այս ոլորտում զգալի հաջողություններ գրանցելու առումով՝
տեխնոպարկի առկայությամբ պայմանավորված:
«Գիտություն

տեխնոլոգիա

և

նորարարություն»

խմբում

առանձնացված

չորս

գործոնների համեմատական վերլուծության արդյունքում ևս Երևան քաղաքն ունի
զգալի առավելություն: Ընդհանուր առմամբ Երևան քաղաքն այս ոլորտում Գյումրի
քաղաքի նկատմամբ 3,26 անգամ առավելություն ունի: Հարկ է նշել, որ մեր կողմից
վերլուծված բոլոր ցուցանիշներից ամենամեծ շեղումը նկատվեց ծրագրավորման և
ծառայությունների ոլորտի շրջանառությունը ցուցանիշի նկատմամբ, որով Գյումրի
քաղաքը 7426 անգամ հետ է Լոնդոնից:
Փորձագետների կողմից ամենացածր գնահատականը տրվել է գիտահետազոտական
կենտրոնների և բիզնեսի միջև կապի առակայության ցուցանիշին, ցածր է գնահատվել
նաև բուհերի գիտահետազոտական գործունեության առևտրայնացումը, որը կարծում
ենք, ժամանակից գիտատար աշխարհում ներդրումներ ներգրավելու լավագույն
միջոցներից է:
Ինչպես

մյուս

բոլոր

բաժիններում,

փորձագետների

կողմից

Երևանի

բոլոր

գնահատված ցուցանիշները գերազանցում են Գյումրու համանուն ցուցանիշներին:
Գործարար հատվածը փորձել ենք վերլուծել 4 քանական և 6 որակական
ցուցանիշների օգնությամբ, որոնցից առավել բարձր գործակիցը մեկ շնչին բաժին
ընկնող շահութահարկի ծավալով է կազմել 3.74՝, իսկ մեկ բնակչի հաշվով
շրջանառության

հարկի

մեծության

և

ԱՁ

ստուգումների

համապատասխանաբար գործակիցները կազմել են 1.37 և 0.68:
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միջին

քանակով

Աղյուսակ 11
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող գործարար հատվածը բնութագրող ցուցանիշները՝ Երևան, Գյումրի Լոնդոն քաղաքների
համար 2015թ
Ցուցանիշներ

Գյումրի

Երևան

Լոնդոն

Հարաբերական գործակիցը
Երևան/Գյումրի,

Լոնդոն/

Երևան, Լոնդոն/Գյումրի
Գրասենյակների վարձակալական վճար

1700

4200

24,52 Ֆունտ

2,47

2,8

6,91

ԱՁ-ների թվաքանակի հարաբերությունը բնակչության թվաքանակին27

0,054

0,048

0,087

0,88

1,81

1,61

177,26

324,26

14,63

1,83

-

Մեկ բնակչի հաշվով շահութահարկի ծավալ29

4568

17079

-

3,74

-

Մեկ բնակչի հաշվով շրջանառության հարկի մեծություն

4878

6677

-

1,37

-

-

5,38

5,64

1,05

-

-

5,00

6,14

-

1,23

-

-

4,38

5,23

-

1,19

-

-

4,79

6,14

-

1,28

-

-

Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությունից բավարարվածություն

3,64

4,50

-

1,24

-

-

Տեղեկատվության հասանելիություն /թափանցիկություն

4,79

5,57

-

1,16

-

-

Ոչ խոշոր հարկատուների մակարդակի համաթիվ (ոչ խոշոր
հարկատուներ/տարածք)28

Էլեկտրացանցերին

միանալու

գործընթացների

արդյունավետությունից

բավարարվածություն
ՓՄՁ

աջակցության

խորհրդատվական

և

կրթական

ծառայություններով

բավարարվածություն
ՏԻՄ-ի կողմից ՓՄՁ-ին տրվող վարձակալական տարածքների ձեռքբերման
գործընթացներով բավարարվածություն
ՓՄՁ վարկային ռեսուրսներով բավարարվածություն, դրա հասնելիություն և
մատչելիություն

27

-

Հաշվարկը կատարվել է ԱՁ-երի թվաքանակը հարաբերելով բնակչության թվաքանակին Լոնդոն՝ 761000/8673713, Երևան՝ 51993/1071500, Գյումրի՝ 6472/117700
Հաշվարկը կատարվել է ոչ խոշոր հարկատուների քանակը հարաբերելով քաղաքի տարածքին Լոնդոնի համար՝ 23 000 /1572, Երևանի համար՝ 72311/223 և Գյումրիի
համար՝ 6470/36.5
29 Հաշվարկը կատարվել է շահութահարկի ծաալը հարաբերելով բնակչության թվաքանակին, Լոնդոն՝ 38600/8538689, Երևան՝ 18300863094/1071500, Գյումրի
537683812/117700
28

Որակական յոթ ցուցանիշների գծով Երևան քաղաքն ունի 1,42 անգամ
առավելություն, որը, մեր կարծիքով, այդքան էլ մեծ շեղում չի: Հարկ է նշել,որ Գյումրի
քաղաքի համար փորձագետների կողմից ամենացածր գնահատականը տրվել է
«Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությունից բավարարվածություն»
ցուցանիշին, ուստի անհարաժեշտ է պետական պատկան կառույցների կողմից
մասնավոր հատվածի հետ փոխգործակցության մեխանիզմների մշակում և ներդում:
Ժողովրդագրություն, աշխատանքային ռեսուրսներ,

կրթություն բաժինը

խմբավորել ենք յոթ ցուցանիշներում, որոնցից ամենամեծ շեղումը նկատվում է
աշխատունակ տարիքի բնակչությամբ, գրանցված գործազուրկների քանակով և
բնակչության բնական աճով պայմանավորված, համապատասխանաբար կազմելով
8,82, 6,72 և 5,73: Իսկ մյուս 3 ցուցանիշների համեմատական տարբերությունն այդքան
էլ մեծ չէ:
Աղյուսակ 12
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող ժողովրդագրություն, աշխատանքային
ռեսուրսներ, կրթություն հատվածը բնութագրող ցուցանիշները՝ Երևան, Գյումրի Լոնդոն
քաղաքների համար 2015թ
Ցուցանիշներ

Գյումրի

Երևան

Լոնդոն

Հարաբերական
գործակիցը
Երևան/Գյումրի
Լոնդոն/ Երևան
Լոնդոն/Գյումրի

Բնակչության խտություն

3246

4804

5518

1,48

1.15

1,7

Բնակչության բնական աճ

1,1

6,3

1,45

5,73

0,23

1,31

79500,0

701700

5600000

0,97

0,98

0,95

12374

16771

300000

6,72

2,2

0.33

17,90

33

-

1,84

-*

-
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115

310

1,95

2,69

5,25

Աշխատունակ տարիքի բնակչություն
/1000 մարդ
Գրանցված գործազուրկների քանակը
Հետբուհական կրթություն ունեցող
մասնագետների մասնաբաժինը
գործազուրկների մեջ %
Ուսանողների թիվ 1000բնակչի հաշվով

Առողջապահություն, անվտանգություն և պաշտպանություն խմբում ներառված
երեք ցուցանիշներ:
Այս խմբում և Լոնդոնի և Երևան քաղաքի նկատմամբ Գյումրին առավելություն
ունի մեկ շնչին բաժին ընկնող ծանր հանցագործությունների քանակով:

Աղյուսակ 13
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող Առողջապահություն, անվտանգություն և
պաշտպանություն բաժինը բնութագրող ցուցանիշները՝ Երևան, Գյումրի Լոնդոն քաղաքների
համար 2015թ
Ցուցանիշներ

Գյումրի

Երևան

Լոնդոն

Հարաբերական
գործակիցը
Երևան/Գյումրի
Լոնդոն/Երևան
Լոնդոն/Գյումրի

Հիվանդանոցային մահճակալների
թվաքանակ
Գրանցված հանցագործությունների
թիվը 1000 բնակչի հաշվով

878

7835

0,98

5,1

7,8

1,53

2,1

1,3

0,62

Ծանր հանցագործությունների
կշիռը ընդհանուր
հանցագործությունների մեջ

Բնական ռեսուրսներ և շրջակա միջավայր խմբում առանձնացրել ենք երեք
քանակական ցուցանիշներ, որոնց համեմատական գործակիցը գրեթե հավասար է:
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Աղյուսակ 14
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող ժողովրդագրություն, Առողջապահություն,
անվտանգություն և պաշտպանություն հատվածը բնութագրող ցուցանիշները՝ Երևան, Գյումրի
Լոնդոն քաղաքների համար 2015թ

Հարաբերական գործակիցը
Ցուցանիշներ

Գյումրի

Երևան

Լոնդոն

Երևան/Գյումրի
Լոնդոն/Երևան Լոնդոն/Գյումրի

Աղտոտող նյութերի
արտանետումներ
Օդի աղտոտման մակարդակ
Տարածքի սեյսմիկ
կայունություն

29851

48865

0,25

0,19

8,50

7,50

1,64

0,14

0,22

0.21

1,32

1,1

0.84

2,3

1,13

0,33

0.29

6723

Այսպիսով, միջազգային փորձի հիման վրա մեր կողմից կառուցվել Գյումրի
քաղաքի ներդրումային միջավայրի վրա ադզող գործոնների համակարգ ըստ ութ
ուղղությունների՝ առանձնացնելով 64 քանակական և որակական գործոններ, որոնցից
յուրաքանչյուրն իր ուրույն դերն ունի ներդրումային գրավչության բարձրացման
գործում: Կարող ենք ասել, որ Գյումրի քաղաքի ներդրումային միջավայրը
բնութագրող ցուցանիշների ճնշող մեծամասնությունը էապես զիջում է Երևան
քաղաքի համանուն ցուցանիշներին, առավել ևս Լոնդոնին, ուստի ներդրումային
միըջավայրի բարելավման համար անհրաժեշտ են համակարգային լուծումներ:
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3.3 Գյումրի և Երևան քաղաքների ներդրումային միջավայրերի

համեմատական վերլուծություն
Ինչպես արդեն նշել ենք, հաշվի առնելով ներդրումային միջավայրի գնահատման
միջազգային փորձը և փորձագետների գնահատականը, մեր կողմից մշակվելէ ՀՀ
քաղաքների ներդրումային միջավայրը բնութագրող ցուցանիշների համակարգ:
Ներդրումային միջավայրի գնահատման համար ընտրված ցուցանիշների բաժանվում
են երկու խմբի` 22 որակական և 42 քանակական :
Որակական ցուցանիշների գնահատման համար ընտրվել է փորձագիտականբալային մեթոդը. ընտրված 15 փորձագետներ30 10 բալային սանդղակով գնահատել են
ներդրումային միջավայրին վերաբերող ցուցանիշները Գյումրի և Երևան քաղաքների
համար, ինչպես նաև Հայաստանի ներդրումային միջավայրը գնահատող 22
ցուցանիշներ: Փորձագետների կողմից բացի որակական ցուցանիշների գնահատումից
իրականացվել է նաև ներդրումային միջավայրը գնահատող ընտրված ոլորտների և
բոլոր ցուցանիշների կարևորության գնահատում՝ախ գնահատվել է վերը նշված
բաժինների մեջ ցուցանիշների կարևորությունը միմյանց նկատմամբ, այնուհետև
գնահատվել է բաժինների կարևորության աստիճանը միմյանց նկատմամբ:

Աղյուսակ 15
Փորձագիտական խմբի կողմից ոլորտների կարևորության գնահատման միջինացված
ցուցանիշներ

Ոլորտ

Կարևորություն

30

Փորձագետների ընտրությունն իրականացվել է բիզնես ոլորտի նեկայացուցչականություն
ապահովելու սկզբունքի հիման վրա՝ 1 ներկայացուցիչ գործող փոքր, 1 ներկայացուցիչ՝խոշոր բիզնեսից,
1-ական ներկայացուցիչ Գյումրու քաղաքապետարանից և Շիրակի մարզպետարանից, 1 ներկայացուցիչ
Գումրու տեխնոլոգիական կենտրոնից, 3 ներկայացուցիչ բիզնես աջակցությամբ զբաղվող
կազմակերպություններից,
3
ներկայացուցիչ
բիզնես
խորհրդատվությամբ
զբաղվող
կազմակերպություննից, 4 ներկայացուցիչ ակադեմիական հատվածից՝ 3 տնտեսագիտության թեկնածու
և մեկ ասպիրանտ:
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Տնտեսություն

8.357

Ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ

8.5

Գիտություն, տեխնոլոգիա, նորարարություն

8.285

Գործարար հատված

8.928

Ժողովրդագրություն, աշխատանքային ռեսուրսներ, կրթություն

7.785

Առողջապահություն, անվտանգություն և պաշտպանություն

7.142

Բնական ռեսուրսներ, շրջակա միջավայր

6

Կենսամակարդակ և սոցիալական պաշտպանություն

7.071

Ինչպես երևում է աղյուսակից, փորձագետները միջինացված ցուցանիշներով
ներդրումային միջավայրի գնահատման առումով ամենամեծ կարևորությունը տվել են
գործարար հատվածին, որի մեջ մտնում են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են,

գրասենյակների վարձակալական վճար, ԱՁ-ների թվաքանակ, մեկ բնակչի հաշվով
ընկերությունների կողմից վճարվող շահութահարկի և շրջանառության հարկի
մեծություն, ՓՄՁ աջակցության խորհրդատվական և կրթական ծառայություններով
բավարարվածություն, պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությունից
բավարարվածություն, ՓՄՁ-ներին ռեսուրսների հասանելիություն և այլն:
Փորձագետների

կողմից

կարևորությամբ

երկրորդ՝

8.5

միավոր

ստացել

է

«Ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ» բաժինը, որի մեջ մտնում են այնպիսի
կարևոր

ցուցանիշներ,

ուղևորափոխադրումներ,

ինչպիսիք

են

մայրուղիների

օդանավականի

բեռնափոխադրումներ,

առկայություն,

մանրածախ

առևտրի

օբյեկտներ, տուրիստական ընկերութուններ (հարկ է նշել, որ մեկ բնակչի հաշվով
տուրիստական կազմակերպություների Գյումրու ցուցանիշը էապես զիջում է Երևանի
համանուն ցուցանիշին):
Հատկանշական է, որ ներդրումների ներգրավման տեսանկյունից փորձագետները
գրեթե

հավասար

կարևորություն

են

տվել

«տնտեսություն»

և

«գիտություն

տեխնոլոգիա և նորարարություն» բաժիններին: Այս առումով նշենք, որ չնայած
պետությունը մեկ շնչի հաշվով Գյումրու ՏՏ ոլորտի համար մի քանի անգամ ավել
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միջոցներ է ծախսել, քան Երևանում, սակայն, ըստ պաշտոնական վիճակագրության,
մեկ շնչի հաշվով Գյումրիում ՏՏ ընկերությունների քանակը 2.5 անգամ քիչ է
Երևանում գործող ընկերությունների քանակից, ՏՏ ոլորտում զբաղվածների թիվը մեկ
շնչի հաշվով Գյումրիում Երևանից քիչ է 5.52 անգամ, իսկ մեկ շնչի հաշվով
ծրագրավորման և ծառայությունների ոլորտի շրջանառությունը՝ 10,73 անգամ:
Փորձագետների կողմից կարևորության ամենացածր գնահատականը ստացել է
«Բնական ռեսուրսներ և շրջակա միջավայր» բաժինը, որի մեջ ներառվում է «Աղտոտող
նյութերի արտանետումներ», «Օդի աղտոտման մակարդակ» և «Տարածքի սեյսմիկ
կայունություն ցուցանիշները»:
Բաժնի կարևորությունից փորձագետների կողմից գնահատվել է նաև տվյալ բաժնի
ցուցանիշիների կարևորությունը միմյանց նկատմամբ: Ինչպես արդեն նշել ենք,
ներդրումային

միջավայրի

գնահատման

համար

միջազգային

տարբեր

կազմակերպություններ օգտագործում են ցուցանիշերի տարբեր համախումբ, մեր
կողմից ընտրված ցուցանիշների միջոցով հետազոտական թիմի կողմից համեմատվել
է Գյումրու և Երևանի ներդրումային միջավայրերը վերը նշված ցուցանիշների
միջոցով: Համեմատության համար կազմվել է ինտեգրալային ցուցանիշ, որը
հաշվարկվում է Երևան և Գյումրի քաղաքների համար և դրանց հարաբերության
միջոցով որոշվում է, թե մի քաղաքի ներդրումային գրավչությունը քանի անգամ է
տարբերվում մյուսից, այսինքն մեր կողմից փորձ է արվում հասկանալ թե վերը նշված
64 ցուցանիշների համադրման արդյունքում որ քաղաքի ներդրումային միջավայրն է
ավելի գրավիչ և ինչքանով: Դրա համար հետազոտական թիմի կողմից կազմվել է
երկու

քաղաքների

ներդրումային

միջավայրը

բնութագրող

ցուցանիշների

հարաբերության շարք, որից հետո իրականացվել է ցուցանիշների նորմավորում (տես
հավելված 3), նորմավորումից հետո Երևան քաղաքի առավելություն ունեցող
ցուցանիշների հանրագումարը հարաբերվել է Գյումրի քաղաքի առավելություն
ունեցող ցուցանիշների հանրագումարին: Մեր կողմից իրականացվել է նաև տվյալ
ցուցանիշների ճշգրտում՝ հաշվի առնելով բաժնի և դրա ներսում առանձին
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ցուցանիշների կարևորության գնահատականները՝ տրված փորձագետների կողմից,
այսինքն փորձագետների երկու գնահատականների հիման վրա յուրաքանչյուր
ցուցանիշ ճշգրտվել է համապատասխան գործակցով, որից հետո կատարվել է վերը
նշված ցուցանիշների հարաբերություն: Հատկանշական է, որ, դիտարկված 64
ցուցանիշներից 52-ում Երևան քաղաքն ունի առավելություն, իսկ 12-ում՝ հակառակը:
Բացի կշռված ցուցանիշից մեր կողմից իրականացվել է ևս մեկ ճշգրտում՝
առանձնացվել են միջինից կրկնակի անգամ շեղում ունեցող ցուցանիշները և
կատարվել լրացուցիչ վերլուծություն: (տես աղյուսակ 16)
Աղյուսակ 16
Միջինից կրկնակի շեղում ունեցող ցուցանիշներ
N

Ցուցաննիշի անվանում

Միջին ցուցանիշից կրկնակի
Շեղում

1

Հայկական ծագում ունեցող ապրանքներ արտահանումների

16.45412844

քանակ

2

Օդանավակայանից բեռնափոխադրումների քանակ /տոննա/

32.61621235

3

Լիցենզավորված տաքսիների քանակ

9.269714536

4

Ծրագրավորման և ծառայությունների ոլորտի շրջանառությունը

10.72637352

5

Գրանցված գործազուրկների քանակը

6.716868799

«Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումների քանակ» ցուցանիշը
վերաբերում է ծագման սերտիֆիկատ պահանջող երկրներին: Քանի որ Հայաստանը
հանդիսանում է ԵԱՏՄ անդամ, խիստ կարևորվում է այլ երկրներ արտահանումների
քանակը, ուստի այս ցուցանիշը մեր կողմից փոփոխության չի ենթարկվել:
Հաջորդ ցուցանիշը՝ «Օդանավակայանից բեռնափոխադրումների քանակ» 64
ցուցանիշների մեջ ամենամեծ տարբերությունն ունի և միջին տարբերությունից
64

շեղված է մոտ 13 անգամ: Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց
տվեցին,

որ ցուցանիշի

մեծ լինելը

մեծապես

պայմանավորված

է Գյումրու

օդանավակայանի բեռնատար ինքնաթիռների սպասարկման անհնարինության հետ:
Հաշվի առնելով այս երկու հանգամանքը՝ այս գործոնը գնահատման ճշտված
ցուցանիշի մեջ չի ներառվել:
Քանի որ մեր դիտարկումները և ուսումնասիրությունները փաստում են, որ
Գյումրիում բազմաթիվ անհատներ տաքսի ծառայություն են մատուցում առանց
լիցենզավորման

առկայության,

ուստի

«լիցենզավորված

տաքսիների

քանակ»

ցուցանիշի արժանահավատությունը և ոլորտի բնորոշման աստիճանը խիստ ցածր է և
վերանայման կարիք ունի: Այլընտրանքային ցուցանիշ կարող է լինել է տաքսի
ծառայության մեկ կիլոմետրի արժեքը, քանի որ այս ցուցանիշը Գյումրիում և
Երևանում համադրելի է, որոշվել է այս ցուցանիշների ազդեցությունը ևս չդիտարկել:
«Ծրագրավորման

ծառայությունների

ոլորտի

և

շրջանառության»,

«Գրանցված

գործազուրկների» ցուցանիշները լինելով ոլորտը բնութագրող բազային ցուցանիշներ
մեր կողմից ճշգրտման չեն ենթարկվել:
Ի տարբերություն սկզբնական ցուցանիշի ճշտված ինտեգրալային ցուցանիշը 64-ի
փոխարեն կազմված է 62 ցուցանիշների հիման վրա, քանի որ հանվել են վերը նշված
երկու ցուցանիշները:
Այսպիսով,

մեր

կողմից

երկու

քաղաքների

ներդրումային

միջավայրերը

բնութագրող ինտեգրալային ցուցանիշների հարաբերությունը հաշվարկվել է չորս
տարբերակով. առաջին՝ հիմնվելով 64 ընտրված ցուցանիշների վրա, երկրորդ՝ 64
ցուցանիշներում

կատարելով

փորձագետների

կողմից

տրված

կարևորության

ճշգրտումը, երրորդ՝ ճշգրտված 62 ցուցանիշներով (առանձնացնելով ամենամեծ
շեղում գրանցած ցուցանիշները) , և չորրորդ՝ ճշգրտված ցուցանիշի և փորձագետների
կողմից սահմանած կարևորությունը հաշվի առնելով: Հետազոտական թիմի կողմից
որպես հետազոտության հիմնական արդյունք դիտարկվում է չորրորդ սկզբունքով
հաշվարկված

ցուցանիշը:

Արդյունքներն
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արտացոլվել

ենաղյուսակ

17-ում:

Աղյուսակ 17
Երևան և Գյումրի քաղաքաների ներդրումային միջավայրը բնութագրող ինտեգրալային ցուցանիշների հարաբերություն:

Պարզ միջին

Ներդրումային

Ներդրումային

Ներդրումային

Երևանի և Գյումրու միջին

միջավայրերի

միջավայրերի

միջավայրի

առավելությունների

հարաբերական

հարաբերական

համեմատական

հարաբերություն

ցուցանիշ

ցուցանիշ՝

ցուցանիշ՝

42քանակական

22որակական

ցուցանիշներով

ցուցանիշներով

հաշվարկված

հաշվարկվաշ

2.710028615

3.346070365

1.366251

2.430695827

2.679535814

3.232349143

1.538707

2.52636984

2.161503298

2.55484013

1.366251

1.917928133

2.546828104

1.521714

2.060301375

64 ցուցանիշ
Կշռված միջին
64 ցուցանիշ
Պարզ միջին
62 ցուցանիշ
Կշռված միջին
62 ցուցանիշ

2.201820182
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Ինչպես երևում է աղյուսակից, Երևանի ներդրումային միջավայրը բնութագրող 64
ցուցանիշներով հաշվարկված ինտեգրալային ցուցանիշը 2.71 անգամ գերազանցում է
Գյումրի քաղաքի ինտեգրալային ցուցանիշին: Հատկանշական է, որ երբ ուսումնասիրում
ենք

միայն

քանակական
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ցուցանիշների

հիման

վրա

հաշվարկված

Գյումրու

ներդրումային գրավչության ինտեգրալային ցուցանիշը Երևանին զիջում է 3.35 անգամ,
իսկ միայն որակական 22 ցուցանիշներով ինտեգրալային ցուցանիշը՝ 1.37 անգամ: Սա
նշանակում է, որ փորձագետների կողմից ներդրումային միջավայրը բնութագրող
ցուցանիշների հարաբերությունը Գյումրի և Երևան քաղաքներում էապես զիջում է նույն
քաղաքներում ներդրումային
հարաբերությանը:

միջավայրը

Աղյուսակից

նաև

բնութագրող քանակական

երևում

է,

որ

ցուցանիշների

ներդրումային

միջավայրի

հարաբերական գնահատականը Երևան և Գյումրի քաղաքներում, հաշվի առնելով
յուրաքանչյուր

ցուցանիշի

փորձագետների

կողմից

տրված

կշիռները,

նույնպես

տարբերվում է դրա պարզ միջին ցուցանիշից՝ 2.679, 2.71-ի փոխարեն:
Հարկ է նշել, որ ամենամեծ տարբերությունն առաջացել է ցուցանիշների ճշգրտման
ժամանակ՝

2.71,

2.68

ցուցանիշների

փոխարեն

ճշգրտված

ցուցանիշները

համապատասխանաբար կազմել են 2.16, 2.2: Հետազոտական թիմի կողմից երկու
քաղաքների ներդրումային միջավայրերի համեմատական վերջնական ցուցանիշ ընտրվել
է փորձագետների կողմից ցուցանիշների կարևորությամբ վերանայված ցուցանիշներով
ճշգրտված ցուցանիշը՝ 2.2: Սա նշանակում է, որ Երևանի ներդրումային միջավայրը 2.2
անգամ ավելի բարվոք է, քան Գյումրի քաղաքում, միայն քանական ցուցանիշներով այն
կազմում է 2.55, իսկ միայն որակական ցուցանիշներով՝ 1.5:
Մեր կողմից նաև գնահատվել է Գյումրու՝ Երևանի նկատմամբ առավելություն ունեցող
12 և Երևանի՝ Գյումրու նկատմամբ առավելություն ունեցող 52 ցուցանիշների միջին
առավելության ցունանիշներ, որոնք համապատասխանաբար կազմում են 1.28, 2.64: Սա
նշանակում

է,

որ

Երևանի

ցուցանիշների

առավելությունը

Գյումրու

համանման

ցուցանիշների նկատմամբ 2.06 անգամ ավելի է Երևանի ցուցանիշների նկատմամբ
Գյումրու ցուցանիշների առավելությունից:
Բացի վերոնշյալ միջին առավելությունը բնութագրող ցուցանիշից, ներդրումային
միջավայրի համեմատումը Երևան և Գյումրի քաղաքներում մեր կողմից իրականացվել է
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նաև ըստ յուրաքանչյուր բաժնի, այսինքն հաշվարկվել է թե յուրաքանչյուր բաժնում քանի
անգամ է ներդրումային միջավայրը Երևան քաղաքում բարվոք Գյումրիից, կամ
հակառակը (տես աղյուսակ 18): Այս ցուցանիշների հաշվարկը նույնպես կատարվել է
բազային ցուցանիշներով և ճշգրտումներով: Հարկ է նշել, որ ճշգրտված երկու
ցուցանիշներն էլ «Ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ» ոլորտից են, որի պատճառով
ոլորտի ճշգրտված ցուցանիշը մոտ երկու անգամ տարբերվում է բազային միջին
ցուցանիշից: Այսուհանդերձ, ինչպես ընդհանուր գնահատման, այնպես էլ ոլորտային
գնահատման մեջ հետազոտական թիմի կողմից որոշում է կայացվել հետազոտության
համար հիմք ընդունել վերջնական ճշգրտված ցուցանիշը՝ վերանայված ցուցանիշներով և
փորձագետների կարևորության գնահատականով:

Աղյուսակ 18
Ըստ բաժինների Երևան և Գյումրի քաղաքների ներդրումային միջավայրը բնութագրող
ինտեգրալային ցուցանիշների հարաբերություն

N

Ոլորտ

Միջին

1

Տնտեսություն

3.467950567

2

Ենթակառուցվածքներ

և

Գիտություն,

տեխնոլոգիա,

1.215273999

5

Ժողովրդագրություն,

2.505508608

3.467950567

3.555356069

1.738739048

1.840474051

3.255720937

3.260943026

1.215273999

1.233531872

2.505508608

2.370002417

1.018539088

1.085927044

0.948352307

0.886645945

1.233019749

2.368847711

Առողջապահություն,

1.018539088
և

պաշտպանություն
Բնական ռեսուրսներ, շրջակա
միջավայր

3.552439172

ռեսուրսներ,

կրթություն

7

կշռված

3.258430246

Գործարար հատված

անվտանգություն

ցուցանիշ

3.255720937

4

6

Ճշգրտված

3.697850381

նորարարություն

աշխատանքային

62

Միջին կշռված

3.848257465

ինստիտուտներ
3

Ճշգրտված

1.086189133
0.948352307
0.886421903

68

Ինչպես երևում է աղյուսակից Գյումրու ներդրումային միջավայրը ամենաշատը 3.55
անգամ զիջում է Երևանին «Տնտեսություն» բաժնի ցուցանիշներով, որն ընդհանուր միջին
ցուցանիշից բարձր է 1.73 անգամ: Հատկանշական է, որ չնայած Գյումրին տեխնոլոգիական
և

գիտատար

քաղաք

դարձնելը

համարվում

է

ՀՀ

Կառավարության

առաջնահերթություններից մեկը, սակայն այս ոլորտում ներդրումային միջավայրը
գնահատող միջին ցուցանիշը Երևանին զիջում է 3.26 անգամ: «Գործարար հատված»
բաժինն ընդհանուր միջինից պակաս է 1.67 անգամ, ավելին՝ այս բաժնի ցուցանիշները
Գյումրի և Երևան քաղաքներում իրար շատ մոտ են, որը, մեր կարծիքով, հիմնականում
պայամանավորված է մարդկային գործոնով՝ Գյումրի քաղաքում գործարար հատվածի
ակտիվ գործունեությամբ: Ներդրումային միջավայրի գրեթե հավասար ցուցանիշներ են
արձանագրվել «Առողջապահություն, անվտանգություն և պաշտպանություն» բաժնում:
Միակ ոլորտը, որում Գյումրու ներդրումային միջավայրը ավելի բարվոք է, «Բնական
ռեսուրսներ, շրջակա միջավայր» բաժինն է` 1.12 անգամ:

3.4 ՈՒԹՀՍ(SWOT) Վերլուծություն
Հետազոտական և փորձագիտական խմբերի կողմից իրականացվել է նաև Գյումրու
ներդորւմային միջավայրի ՈՒԹՀՍ վերլուծություն, որի հիման վրա նաև մշակվել են
Գյումրու

ներդրումային

միջավայրի

բարելավման

առաջարկներ:

Արդյունքները

ներկայացնենք աղյուսակ 19-ում:
Աղյուսակ 19
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S-Ուժեղ կողմեր
W-Թույլ կողմեր

մ
մարզկենտրոն, տարածաշրջանային կենտրոն
հեռավորությունը մայրաքաղաքից

յ
յուրօրինակ ճարտարապետություն
կլիմայական պայմաններ (ցուրտ ձմեռ)

պ
պատմամշակութային ժառանգու-թյուն
բնական ռեսուրսների սակավություն

ա
արևային ջերմատվության բարձր մակարդակ
բնակչության խտության ցածր մակարդակ

ջ
ջրային ապահովվածության բարձր մակարդակ
ծերացող բնակչություն

ո
որոշակի հարկային արտոնու-թյուններ (հյուրանոցային հարկի
ներքաղաքային ոչ բարեկարգ ճանապարհներ
բացակայություն, արագացված ամորտիզացիա)


յ
քաղաքացիների վճարունակության ցածր մակարդակ
յուրահատուկ խոհանոց


է
ցածր կենսամակարդակ (գործա-զրկության, աղքատության
էժան աշխատուժ և մարդկային կապիտալ
բարձր մակարդակ

տ
տեխնոպարկի առկայություն
որակյալ կադրերի արտահոսք

ս
սպորտային ասպարեզում մեծաքանակ նվաճումներ
արհեստավարժ բիզնես-մենեջերների սակավություն

ե
երկաթուղու և օդանավակայանի առկայություն
կրթության ցածր մակարդակ

տ
քաղաքում տարածքային մաքսատան առկայություն
սահմանափակ թվով բնապահպա-նական միջոցառումների

մ
իրականացում
մատչելի բանկային համակարգ


ա ժամանցի սահմանափակ հնարավորություն
անշարժ գույքի ցածր գներ


ռ
քաղաքի բրենդավորման բացա-կայություն
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հ
բ
բ
բ
ծ
ն
ք
ց

ո
բ
կ
ս

ժ
ք

ուսական 102-րդ ռազմաբազայի առկայություն



ծ
ծառայությունների մատուցման մշակույթի բացակայություն



գ
գործարար հատվածին աջակցու-թյան բացակայություն



գ
գործարար-ակտիվ երիտասարդներ թույլ կապ



ք
քաղաքացիների և կազմակերպությունների վարկային վատ
պատմություններ



վ
վենչուրային կապիտալի բացա-կայություն



ք
քաղաքի կապիտալի արտահոսք (Երևան, Վրաստան)



ա
արդյունաբերական թաղամասերի բացակայություն



հ
հեծանվաուղիների բացակայու-թյուն



պ
պահպանողականություն



ա
արտագաղթի բարձր մակարդակ


O-Հնարավորություններ

Հյուսիս-հարավ ճանապարհ

«հին քաղաք» կոլորիտի վերականգնում

Խոհանոցի բազմազանությունը


ա

անօթևանների մեծ թիվ
T-Սպառնալիքներ
հ
մենաշնորհների առկայություն
«
վարկային վարչարարություն
խ
բարձր գների առկայություն
ս

մ
հ
բ
ա
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սթարթափ ծրագրեր


ս

թ

զ

սպորտի մայրաքաղաք

թեթև արդյունաբերության կենտ-րոն

թբոսաշրջության զարգացում (համապատասխան կառույցներ,
ենթակառուցվածքներ, ցուցանակներ)

սփյուռքի կապիտալի առկայություն և ներգրավում

զարգացման
գերակա
(բրենդավորում, մարքեթինգ)

ուղղութ-յունների

որոշում




ս

զ


արտաքին աշխարհի անիրազեկ-վածություն (զբոսաշրջիկների
պակաս)
զ
զարգացման ճշգրիտ ռազմավա-րության բացակայություն
ք
քաղաքի զարգացման հեռանկար-ների նկատմամբ բնակիչների
անվստահությունը
շ
շրջակա միջավայրի նկատմամբ անտարբերություն
տ
տարածքի սեյսմիկ անկայունություն
Թ
Թուրքիայի սահմանին մերձավո-րություն

տ
տվյալների բանկ՝ նախատեսված ներդրողների համար (վեբկայք)



բ
բիզնեսի աջակցման կենտրոն



ա
ազատ տարածքների քարտեզա-գրում



խ
խոշոր կազմակերպությունների ներգրավում



հ
հարկային արտոնություններ (հողի ցածր գին, մինչև որոշակի
մակարդակը
եկամտային
հարկից
ազատում,
վերաֆինանսավորող
գումարի
հարկից
ազատում,
կուտակայինից ազատում)



փ
ՓՄՁ ասոցիացիաների ձևավորում



ն
գորարար գաղափարների մրցույթների կազմակերպում
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Գյումրի քաղաքի ներդրումային միջավայրի բարելավմանն ուղղված
առաջարկներ
Ակնհայտ

է,

որ

գործազրկությունը,
մակարդակը,

Գյումրիում

առկա

աղքատությունը,

բնակարանային

ենթակառուծվածքների

թերզարգացվածությունը,

հիմնախնդիրները,

գործարարության

ու

մասնավորապես՝

ապահովվածության

ներդրումային

սահմանափակ

ցածր

ինստիտուտների

հնարավորությունները,

բացասաբար են ազդում թե ներդրողների, թե բնակչության, և թե գործարարությամբ
զբաղվողների կամ դրանով զբաղվելու ցանկություն ունեցող անձանց վրա: Ավելին,
ներդրումային գործունեության սահմանափակումներից է այն հանգամանքը, որ Գյումրու
ներքին շուկան կրճատման միտում ունի: Այդուհանդերձ, վերոնշյալ հիմնախնդիրների
մեջ կարող են թաքնված լինել նաև էական հնարավորություններ:
Փաստենք, որ ներդրումային միջավայրի ձևավորումը միայն մի անգամ կատարվող
գործողություն չէ, այլ երկարաժամկետ ջանքեր է պահանջում՝ ինչպես տեղական և
պետական պատկան մարմինների, այնպես էլ մասնավոր հատվածի և բնակչության
կողմից: Որպեսզի մի կողմից ներդրումային միջավայրը երկարաժամկետում կայուն լինի,
իսկ մյուս կողմից էլ՝ բավարար անհրաժեշտ է առանցքային համարել քաղաքի
«գործոններ-ռեսուրսներ» համակարգի դիտարկումը և դրա շարունակական բարելավումը:
Ստորև ներկայացնում ենք Գյումրու ներդրումային միջավայրի բարելավմանը միտված
հետազոտական և փորձագիտական խմբերի կողմից ներկայացված առաջարկությունները.
1. Աշխատավարձի ցածր մակարդակը Գյումրի քաղաքում արտադրանքի ցածր
ինքնարժեք ունենալու տեսանկյունից ներդրողների համար կարող է դիտվել որպես
լուրջ հնարավորություն, որը տվյալ արտադրությունը շուկայում կդարձնի ավելի
մրցակցային,

ուստի,

անհրաժեշտություն

է

առաջանում

ուսումնասիրել

աշխատանքային ռեսուրսներ պահանջող այն ոլորտները, որտեղ անհրաժեշտ է մեծ
մարդկային աշխատուժ և գնահատել այդ ոլորտում առկա որակյալ աշխատուժի
առկայությունը

և,

կրթական

կառույցների

հետ

համատեղ,

ներդրողների

ներգրավմամբ նպաստել շուկայական պահանջարկին համապատասխան որակյալ
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աշխատուժի շարունակական կրթությանն ու զարգացմանը: Սրա միջոցով կլուծեն
հիմնական երկու խնդիր. նախ տնտեսական գործունեությունը աշխատուժի
ծախսերի ցածր մակարդակով պայամանավորված կլինի ավելի մրցունակ, և
երկրորդ.

կստեղծվեն

նոր

աշխատատեղեր,

որի

արդյունքում

կկրճատվի

գործազրկությունը:
2. Քաղաքի բրենդավորում,

բրենդի և

ճանաչելիության

բարձրացում, քաղաքի

ներդրումային առաջնահերթությունների սահմանում և ներկայացում ներուժային
ներդրողներին,

քաղաքի

ակտիվ

մասնակցության

ապահովում

տնտեսական

ֆորումներին, համաժողովներին, տարբեր միջոցառումներին, ինչպես երկրում,
այնպես

էլ

արտասահմանում,

ներդրողների

և

գործարարների

ոչ

ֆորմալ

հանդիպումներին. մասնագիտացված ԶԼՄ-ների հետարհեստավարժ աշխատանքի
իրականացում՝

քաղաքի

առավելությունների

ու

հնարավորությունների

առավելագույնս հանրայնացման և ներկայացման նպատակով: Համացանցում
Գյումրու

ներդրումային

հնարավորությունները

ներկայացնող

էկեկտրոնային

հարթակի ձևավորում, որը հագեցված կլինի համապատասխան նպատակային
լսարանի համար անհրաժեշտ և լավ փաթեթավորված տեղեկատվությամբ:
3. ՏԻՄ կողմից բիզնեսի աջակցության կենտրոնի ստեղծում, որի հիմնական
գործառույթները կլինեն
 գործարար հատվածին վերաբերող տեղեկատվության համաչափ տարածում
տնտեսական գործունեություն իրականացնող կամ դրանով հետարքրված
բոլոր սուբյեկտների միջև,
 բիզնես խորհրդատվություն,
 գործարարության աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացում,
 համայնքում

գործարարության

զարգացման

պետական

ծրագրերի՝

հասցեականության բարձրացմանն աջակցություն,
 ներդրողների

իրավունքների

պաշտպանության

և

ներդրումային

գործունեության աջակցության համայնքային օրենսդրության ձևավորում,
 բիզնեսների և գիտահետազոտական, կրթական կենտրոնների միջև կապերի
ամրապնդման

խթանում,

աջակցություն

գիտական

նորույթների

առևտրայանացման գործուն մեխանիզմներին,
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 պետական մասնավոր հատվածի կառույցների միջև փոխգործակցության
մեխանիզմների մշակում և ներդում:
4. Համայնքային և պետական աջակցության հնարավորությունների որոշում և
կիրառում՝ հարկային արտոնություններ, համայնքային երաշխիքներ, պետական
սուբսիդիաներ:
5. Գյումրու

համայնքապետարանի

և

ԳՏԿ

միջև

համագործակցության

և

փոխաջակցության մեխանիզմների ձևավորում, ՏՏ ոլորտի աջակցման միասնական
գոծողությունների պլանի մշակում և իրականացում՝ հիմնվելով տեխնոլոգիական
կենտրոնների գործունեության միջազգային փորձի վրա:
6. Մշակել

Գյումրի

վերանորոգման,

քաղաքի

այն

կառուցման

ենթակառուցվածքների
կամ

վերակառուցման

ու

ինստիտուտների
գործողությունների

երկարաժամկետ պլան, որոնց առկայությունը նպաստում է ներդրումների աճին և
ներդրումային միջավայրի բարելավմանը:
7. Ներդրումների

ներգրավման

առումով

արևային

էներգիայի

օգտագործման

բնագավառի ուսումնասիրություն և արդյունքների հանրայնացում:
8. Գիտատեխնիկական ոլորտում ներդրումների ներգրավման հնարավորությունների
ստեղծման

ուղղությամբ

ուսումնասիրությունների

իրականացում

և

ռազմավարության մշակում:
9. Քաղաքի տուրիստական բրենդի ձևավորում՝ համայնքի կողմից տուրիստական
հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերի և շինությունների ցանկի հստակեցում,
դրանց՝ տուրիստների համար ավելի գրավիչ դարձնելու գործողությունների պլանի
մշակում և իրականացում: Տուրիստական ծառայությունների որակի բարելավման
համար միասնական տուրիստական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում,
ներառյալ

քաղաքի

ու

մարզի

տուրիստական

քարտեզներ,

տուրիստական

ենթակառուծվածքների զարգացման միասնական ծրագրով:
10. Համայնքում գործող բիզնեսների աջակցության հիմնադրամի ձևավորում, որտեղ
ֆինասավորման տարբեր սխեմաների միջոցով բիզնեսները կկարողանան ստանան
իրենց վճարունակության համար անհրաժեշտ ժամանակավոր ազատ միջոցներ և
մասնագիտական խորհրդատվության, իսկ հիմնադրամը կարող է ստանալ,
բաժնային կամ կոմիսիոն եկամուտներ:
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11. Ներդրումային միջավայրի զարգացման համար անհրաժեշտ է գործարարության
զարգացման խորհրդի ձևավորում և ակտիվ գործունեություն, որի հիմնական
նպատակը լինելու է Գյումրի քաղաքի գործարար միջավայրի բարելավումը և
քաղաքը ներդրողների համար ավելի գրավիչ դարձնելը:
12. Մշակել և

կիրառել

ՓՄՁ

աջակցության

ու

հնարավոր արտոնությունների

տրամադրման համալիր ծրագիր՝ այն ներառելով Գյումրու զարգացման հնգամյա և
կառավարության եռամյա զարգացման ծրագրերում:
13. Ուսումնասիրել

հյուսիս-հարավ

հնարավորությունները՝

քաղաքի

ճանապարհի
ներդրումային

կառուցման
միջավայրի

ընձեռած
զարգացման

ուղղությամբ, մշակել այդ հնարավորությունների՝ որպես բիզնեսի զարգացման
հիմք, օգտագործման ռազմավարություն:
14. Մշակել և իրականացնել հին քաղաքի կոլորիտի վերականգնման համալիր
ռազմավարություն՝

զբոսաշրջության

ոլորտում

ներդրումների

ներգրավման

նպատակով:
15. Մշակել և իրականացնել Գյումրու խոհանոցային առանձնահատկությունների
հիման վրա զբոսաշրջային վայրերի կառուցման և գործարկման ռազմավարություն:
16. Քաղաքապետարանի կողմից մրցութային տարբերակով ֆինանսավորել նորարար
գաղափարներ, բիզնես սթարթափ ծրագրերը, որոնք նպաստում են քաղաքի
զարգացմանը:
17. Քաղաքը հայտնի դարձնելու համար կիրառել սպորտի մայրաքաղաք լինելու
գաղափարը:
18. Մշակել

և

իրականացնել

քաղաքի

թեթև

արդյունաբերության

ներուժի

օգտագործմանն ու զարգացմանն ուղղված նախագծեր ու ռազմավարություններ:
19. Մշակել

և

իրականացնել

Գյումրվա

սփյուռքի

կապիտալի

ներգրավման

ռազմավարություն:
20. Ստեղծել տվյալների բանկ՝ նախատեսված ներդրողների համար (վեբ-կայքի կամ այլ
տարբերակներով ներկայացնելով ներդրումների հնարավոր ուղղությունները):
21. Իրականացնել

ազատ

տարածքների

քարտեզագրում՝

ներդրողներին

բիզնես

տարածքներ առաջարկելու նպատակով:
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22. Սահմանել համայնքի լիազորությունների շրջանակներում գտնվող հարկերի և
վճարների արտոնությունների համակարգ՝ ուղղված քաղաքում ներդրումներ
իրականացնող անձանց ու կազմակերպություններին (հողի սեփականաշնորհման
ցածր գին, տեղական վճարներից ու տուրքերից որոշակի ժամկետով ազատում և
այլն):
23. Ձևավորել և զարգացնել Գյումրի քաղաքի ՓՄՁ զարգացման ասոցիացիա:
24. Պետական

պատկան

կառույցների

կողմից

մասնավոր

հատվածի

հետ

փոխգործակցության մեխանիզմների մշակում և ներդում:
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