«Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն

«Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
30 սեպտեմբերի, 2015թ., Երևան
Մրցունակության համաշխարհային զեկույցի համաձայն Հայաստանն իր
մրցունակությամբ 82-րդն է աշխարհի 140 երկրների մեջ
Համաշխարհային մրցունակության զեկույցը իր վերլուծություններն ամփոփում և համեմատվող
երկրներին դասակարգում է Համաշխարհային մրցունակության ցուցչի (ՀԱՄ ցուցիչ) միջոցով: Վերջինս
մշակվել է Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի (ՀՏՖ) կողմից: ՀԱՄ ցուցիչը, հաշվարկվելով
մրցունակության 12 հենասյուների հիման վրա, երկրների մրցունակության ամփոփ գնահատական է
տալիս:
Վարկանիշերի հաշվարկման հիմքում ընկած են վիճակագրական տվյալներ և ընկերությունների
ղեկավարների հարցման արդյունքները: Ընկերությունների ղեկավարների հարցումը տարեկան
կտրվածքով իրականացվում է ՄՀԶ-ում ներառված երկրներում` ՀՏՖ-ի և Համաշխարհային
մրցունակության ցանցի գործընկեր կազմակերպությունների կողմից:
«Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոնը` որպես ՀՏՖ Համաշխարհային
մրցունակության ցանցի
գործընկեր Հայաստանում, ներկայացնում է «Համաշխարհային
մրցունակության զեկույց 2015/16»-ի հիմնական արդյունքները:
2015/16 զեկույցի արդյունքներով առաջատար երեք երկրները շարունակում են մնալ Շվեյցարիան,
Սինգապուրը և ԱՄՆ-ը: Մրցունակությամբ առաջին հնգյակում են նաև Գերմանիան և Նիդերլանդները:
ԱՊՀ տարածաշրջանի (ներառյալ Վրաստանը) երկրների խմբում զգալի առաջընթաց են արձանագրել
Տաջիկստանը (11 կետով), Ղազախստանը (8 կետով) և Ռուսաստանը (8 կետով): Հայաստանը գրանցել է
առաջընթաց 3 կետով:
Համաշխարհային մրցունակության համաթիվ

Ադրբեջան
Ղազախստան
Ռուսաստան
Վրաստան
Ուկրաինա
Տաջիկստան
Հայաստան
Մոլդովա
Ղրղըզստան

2015-2016
140 երկրների շարքում

2014-2015
144 երկրների շարքում

Փոփոխություն

40
42
45
66
79
80
82
84
102

38
50
53
69
76
91
85
82
108

2
8
8
3
3
 11
3
2
6

ԲԻզնես խորհրդատվական թև

2015-2016 թթ. Մրցունակության համաշխարհային զեկույցում (ՄՀԶ) Հայաստանը 140 երկրների մեջ
գրավում է 82-րդ տեղը` նախորդ տարվա համեմատ դիրքը բարելավելով 3 տեղով: Առաջընթաց են
գրանցել մակրոտնտեսական միջավայր, առողջապահություն և տարրական կրթություն, ապրանքների
շուկայի արդյունավետություն, աշխատուժի շուկայի արդյունավետություն հենասյուները: Փոքր
զարգացումներ են գրանցել նաև բարձրագույն կրթություն և վերապատրաստում, ֆինանսական շուկայի
զարգացվածություն և շուկայի չափ հենասյուների ցուցանիշները: Միևնույն ժամանակ վատթարացել են
ինստիտուտների, ենթակառուցվածքների, տեխնոլոգիական պատրաստվածության, գործարարության
կատարելագործվածության և նորարարության հենասյուների ցուցանիշները:

Հայաստանի մրցունակության հենասյուների փոփոխությունները
ՀԱՄ 2015-16
տեղ
140 երկրների
շարքում

ՀԱՄ 2014-15
տեղ
144 երկրների
շարքում

ՀԱՄ 2013-14
տեղ
148 երկրների
շարքում

Փոփոխություն
2014-15-ի
նկատմամբ

Ինստիտուտներ

76

72

65

 4

Ենթակառուցվածքներ

82

78

80

 4

Մակրոտնտեսական
միջավայր/կայունություն
Առողջապահություն և
տարրական կրթություն
Բարձրագույն կրթություն և
վերապատրաստում
Ապրանքների շուկայի
արդյունավետություն
Աշխատուժի շուկայի
արդյունավետություն
Ֆինանսական շուկայի
զարգացվածություն
Տեխնոլոգիական
պատրաստվածություն

72

77

64

 5

95

99

85

 4

72

75

77

 3

50

64

58

 14

58

74

50

 16

94

97

76

 3

75

71

72

 4

116

118

117

 2

97

93

87

 4

107

104

103

 3

ՀԱՄ հենասյուները

Շուկայի չափ
Գործարարության
կատարելագործվածություն
Նորարարություն

Նոր բիզնես սկսելու հետ կապված գործընթացների և ժամկետների բնագավառը հաստատուն կերպով
ներկայանում է Հայաստանի ուշագրավ առավելությունների շարքում: Հայաստանի ուշագրավ
առավելություններին են դասվում նաև հարկման ցածր դրույքը և աշխատանքի ընդունման/հեռացման
ճկունությունը։ Մրցակցային թերություններն այնպիսի կարևոր ոլորտներում են, ինչպիսիք են
Ֆինանսավորումը
տեղական
կապիտալի
շուկայի
միջոցով,
մարքեթինգի
օգտագործումը,
նավահանգստային ենթակառուցվածքի որակը (այն երկրները, որոնք չունեն ելք դեպի բաց ծով,
գնահատում են ամենամոտ նավահանգիստը):
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Հայաստանի մրցունակության առավելություններն ու թերությունները
Ուշագրավ առավելություններ

Տեղ

Ուշագրավ թերություններ

Տեղ

ՁԻԱՀ-ի տարածվածությունը, %
չափահաս բնակչության մեջ

1

Նավահանգստային
ենթակառուցվածքի որակը

132

Նոր բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ
գործընթացների քանակը

3

Ընգրկվածությունը տարրական
կրթությունում

122

Նոր բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ
օրերի քանակը

8

Մարքեթինգի գործիքների
օգտագործումը

121

Հարկման դրույք, %

13

Արտաքին շուկայի չափի համաթիվը

120

Աշխատանքի ընդունման ու հեռացման
պրակտիկան

15

Ֆինանսավորումը տեղական
կապիտալի շուկայի միջոցով

120

Հայաստանը շարունակում է մնալ արդյունավետության վրա հիմնված փուլում, շնորհիվ մեկ շնչին
ընկնող ՀՆԱ-ի մեծության (3,121 ԱՄՆ դոլար, 2014 թ.): Հայաստանի ցուցանիշները մատնանշում են, որ
զարգացման այս փուլում Հայաստանի հիմնական մարտահրավերներն են՝




մարդկային կապիտալի զարգացումը,
տեխնոլոգիաների օգտագործման տարածումը, նորարարությունների խթանումը
ֆինանսական համակարգի բազմազանեցումը և զարգացումը:

Հայաստանի տնտեսական մրցունակության բարձրացման պոտենցիալը միջնաժամկետ հեռանկարում
էապես կախված կլինի այս երեք գործոնների առաջընթացի ապահովումից։

«Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն
«Տնտեսություն և արժեքներ»-ը` «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության հետազոտական թևը, մտավոր
կենտրոն է, որը ձգտում է ներմուծել զարգացման նոր հայեցակարգեր բարձրակարգ միջազգային
կապերի, լավագույն որակավորում ունեցող վերլուծաբանների և խորհրդատուների ցանցի միջոցով:
Կենտրոնի մասնագիտացումը մրցունակության համակողմանի ուսումնասիրությունն է մակրո և միկրո
մակարդակներում, կենտրոնանալով հետևյալ հիմնական ուղղությունների վրա` ազգային տնտեսական
և ճյուղային ռազմավարություններ, օտարերկրյա ներդրումներ, սփյուռքի ցանցեր և արժեքները
գործարար և հանրային ոլորտներում:
«Ի-Վի Քոնսալթինգ»-ը գործարար խորհրդատվական, հետազոտական և ֆինանսական միջնորդի
ծառայություններ է մատուցում նորարարության և մրցունակության ձգտող կազմակերպություններին:
Երևան 0010, Մելիք Ադամյան 2/1
Հեռ.՝ +37410 546434
Էլ-փոստ՝ info@ev.am,
www.ev.am, www.evconsulting.com
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