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Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդում

Գիտական ղեկավար' տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Ջոյա Աղվանի Թադևոսյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ' ւոնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Գավիթ Ներսիկի Հախվերդյան

ւոնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
Միսակ Արմոյի Ավազան

Առաջատար կազմակերպություն' ՀՀ ԳԱՄ Մ. Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտ

Ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը կայանալու է 2022 թ. 
նոյեմբերի 10-ին, ժամը 14ա-ին Հայասւոանի պետական ւոնտեսագիտական 
համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի ւոնտեսագիտության 014 մասնագիտական 
խորհրդում:

Հասցե' 0025, ք.Երևան, Մ. Նալբանդյան 128:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Հայասւոանի պետական ւոնտեսագի- 
ւոական համալսարանի գրադարանում:

Սեղմագիրն առաքված է 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին:

Մասնագիտական խորհրդի 
գիտական քարւոուղար' ւոնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Տ.Ս. Մարտիրոսյան
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Ինտեգրացիոն խմբավորման անդամ երկրները դասակարգվել են ըստ աշ
խատանքի տարածաշրջանային բաժանման և մասնագիտացման գործըն
թացներում' արտադրության արդյունավետության բարձրացման և խմբա
վորման տնտեսական աճի վրա իրենց բնաշխարհագրական առանձնահատ
կությունների և ռեսուրսաապահովվածության ազդեցության տեսանկյունից:
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ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
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շրջանային բաժանմանը' ճյուղային մասնագիտացման տեսանկյունից 
գնահատեու նպատակով առաջարկվել է աշխատանքի ճյուղային տարածաշրջա- 
նային բաժանման հետևյալ գործակիցը'

’ ' ՜ ' ՜ ՞  0 )lRLDtj =  y Xtl‘̂
Հ յ)  x i)  /  2 j ( 2 jj  x ij

Սույն ցուցանիշի համարիչը իրենից ներկայացնում է j երկրի համախառն 
արտահանման ծավալում i ճյուղի արտահանման տեսակարար կշիռը, որտեղ 
Xy-ն j երկրի i ճյուղի արտահանման ծավալն է, իսկ հայտարարը' i ճյուղի արտա
հանման տեսակարար կշիռն է ինտեգացիոն խմբավորման անդամ երկրների 
համախառն արտահանման ծավալում: Այսպիսով, IRLDij գործակիցը թույլի տա
լիս համեմատել ազգային արտահանման կառուցվածքը ինտեգրացիոն խմբա
վորման անդամ երկրների արտահանման կառուցվածքի հետ: Եթե աԼՕէյ = 1-ի, 
ապա տվյալ երկրռւմ տվյալ ճյուղի արտահանման պոտենցիալը հավասար է 
ինտեգրացիոն խմբավորման անդամների արտահանման միջին արժեքին: Եթե 
lRLDtj >1, ապա երկիրը մասնագիտացած է տվյալ ճյուղի արտադրանքի 
արտադրության վրա, և հակառակը, եթե IRLDtj  <1:
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Ռուսաստանի մասնակցությունը տարածաշրջանային աշխատանքի բաժան
մանը, ԵԱՏՄ երկրների համեմատությամբ, առավել տեխնոլոգիատար է: 
Տեխնոլոգիական ապրանքներից արտահանման ամենամեծ առավելությունը 
դրսևորվում է զենք, զինամթերքի, թռչող ապարատների առումով: Ունի նաև 
նիկելի, անագի, թղթի արտահանման համեմատական առավելությունը:

Կարելի է պնդել, որ ԵԱՏՄ երկրների առևտրատնտեսական համագոր
ծակցության խորացմանը կարող է նպաստել արտահանման դիվերսիֆի- 
կացումը, ճյուղային մասնագիտացման խորացումը, տեխնոլոգիատար 
ապրանքների արտադրությունը և երկրների մրցունակության բարձրացումը:: 

Ատենախոսությունում որոշակիացնել արտահանման զարգացման երկու' 
դիվեսիֆիկացում և մասնագիտացում ռազմավարություններից ԵԱՏՄ երկրների 
ընտրության հարցը: Ոաումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ԵԱՏՄ երկրների 
արտահանման համակենտրոնացման համաթվերը գործընկեր երկրներում 
(վկայում են մրցակցության տարբեր մակարդակների մասին) տարբեր են 
(գծապատկեր 1):

1.00

0.50

0.00
2012 2013 2014 2015 2016

9 -

2017

■Հայաստան
■Ղրղստան

■Բելառուս
Ռուսաստան

2018 2019

Ղազախստան

Գծապատկեր 1. ԵԱՏՄ երկրների արտահանման համակենտրոնացման 
համաթվերը 2012-2019 թթ.5

5 http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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Ռուսաստան
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Ղազախստան

Գծապատկեր 2. ԵԱՏՄ երկրների ներմուծման համակենտրոնացման 
համաթվերը 2012-2019 թթ.6

Այսպիսով, ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում առկա է տնտեսության բացության բարձր 
մակարդակ: Այս պայմաններում ներտարածաշրջանային փոխադարձ առևտրի 
զարգացումը' երրորդ երկրներից ներմուծման փոխարինման նպատակով, 
կպահանջի սեփական արտադրության մրցունակության էական բարձրացում: 

Արտահանման դիվերսիֆիկացման/մասնագիտացման և բնակչության մեկ 
շնչին ընկնող ՀՆԱ կախվածությունը ցույց է տրվել մաթեմատիկական մոդելների 
և վիճակագրական վերլուծության միջոցով: Կոռելացիոն ռեգրեսիոն վերլուծու

6 http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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թյան միջոցով կառուվցել է կոռելացիայի ցրվածքի գծապատկերը, որը ցույց է 
տալիս ԵԱՏՄ երկրների մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ և արտահանման 
դիվերսիֆիկացման/մասնագիտացման կախվածությունը (աըյուսակ 1, 
գծապատկեր 3):

Աղյուսակ 1
ԵԱՏՄ երկրների բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ և արտահանման

ՀՆԱ-մասնագիտացում ՀՆԱ-դիվերսիֆիկագիա
Հայաստան ֊0,238995512 0,419672445
Բերս ռուս 0,361989216 0,156998844
Ղազախստա
ն 0,657809258 ֊0,053072948
Ղրրգստան 0,543582077 ֊0,599990998
Ռուսաստան 0,862632625 ֊0,909248982

Գծապատկեր 3. ԵԱՏՄ երկրների բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ 
կախվածությունը արտահանման մասնագիտացման և դիվերսիֆիկացման

մակարդակից
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համար ավելի նախընտրելի է մասնագիտացման խորացումը, ապա Հայաս
տանը' բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ աճի տեսանկյունից ունի արտահան
ման դիվերսիֆիկացման քաղաքականության իրականացման կարիք:

Ատենախոսության երրորդ' «Աշխատանքի տարածաշրջանային բաժան
ման հեռանկարները ԵԱՏՄ երկրներում» գլուխը, նվիրված է ԵԱՏՄ երկրների' 
աշխատանքի տարածաշրջանային բաժանման համատեքստում արտադրության 
արդյունավետության բարձրացման գործոնների վերլուծությանը, ՀՀ մասնագի
տացման մակարդակի գնահատմանը և ԵԱՏՄ երկրներում արտադրական 
կոոպերացիայի հեռանկարների բացահայտմանը:

Այդ տեսանկյունից հետաքրքիր է ուսումնասիրել, թե ինչպես է ազդում 
աշխատատար ապրանքների արտադրությունը ԵԱՏՄ երկրների արտահանման 
վրա, ինչը կարելի է իրականացնել արտահանման աշխատատարության 
ինդեքսի հաշվարկամն միջոցով'

Խ  = — xEGDP (2), որտեղ'
£ս -  արտահանման աշխատատարության ինդեքսն է,
1ա ֊  անվանական աշխատավարձի ինդեքսն է,
/նա, ֊  ՀՆԱ ինդեքսն է, ըստ սպառման,
Տրօթ -  արտահանման տեսակարար կշիռն է ՀՆԱ մեջ:
Բերված ինդեքսը ցույց է տալիս աշխատուժի վրա կատարված ծախսերի 

մակարդակը (Ադյոաակ 2): Աշխատանքի վրա ամենամեծ ծախսերը կատարվում 
են ՀՀ-ում, իսկ Ռուսաստանում, Ղազախստանում ու Ղրղզստանում այդ ցուցա
նիշը գտնվում է միջին մակարդակի վրա: Բելառոաում արտահանման մեջ աշ
խատուժի վրա կատարված ծախսերը նվազագույնն են, ինչը նշանակում է, որ 
Բելառոաից արտահանումը ավելի մրցունակ է, քան ԵԱՏՄ մյուս երկրներից:

Աղյուսակ 2
Արտահանման մեջ աշխատուժի վրա կատարված ծախսերի ցուցանիշը

Երկիրը 2014 2015 2016 2017
Հայաստան 0.042 0.041 0.042 0.040
Բե|սւռոա 0.018 0.015 0.014 0.015
Ղազախստան 0.027 0.027 0.025 0.027
Ղրրգստան 0.023 0.025 0.027 0.028
Ռուսաստան 0.035 0.034 0.032 0.031

ԵԱՏՄ երկրների գյուղատնտեսական և արդյունաբերական ապրանքների 
արտադրության մասնագիտացման մակարդակը պարզելու նպատակով

7 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից Եվրասիական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի 
տվյալների հիման վրա' http://www.eurasiancommission.org/hy/Pages/default.aspx
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հաշվարկել է գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ճյուղերի մասնագի
տացման ինդեքսները, հետևյալ բանաձևով8'

Կ  =  (3), որտեղ
1րտ -  ը' ճյուղային տարածաշրջանային մասնագիտացման ինդեքսն է,
^  -  ը' ինտեգրացիոն խմբավորման անդամ երկրի \ ճյուղի արտադրության 

տեսակարար կշիռն է խմբավորման նույն ճյուղի համախառն արտադրանքում,
֊  ը' ինտեգրացիոն խմբավորման անդամ երկրի տեսակարար կշիռն է 

արդյունաբերության կամ գյուղատնտեսության մեջ:
ճյուղի մասնագիտացման բարձր մակարդակի վկայություն է, եթե ինդեքսը 

գերազանցում է 1-ը: Աղյուսակ 3-ում բերված տվյալները վկայում են, որ գյուղա
տնտեսական ապրանքների արտադրության մասնագիտացման ամենաբարձր 
մակարդակը առկա է Ղրղզստանում:

Աղյուսակ 3
ԵԱՏՄ երկրների գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրության

ւ ք ւ ւ ւ ւ ւ ծ ւ ւ ւ ւ ո հ ւ ո ւ ւ ւ ո ւ ք ւ ւ ւ է ւ  հ է ւ ո հ ո ւ ւ ծ ւ հ ո ո  Դ Г iiA -Դ Г i i7  ւ ւ ո ^

երկիրը 2014 2015 2016 2017
Հսւ|աստան 3.26 2.69 2.45 2.38
Բե|առուս 2.57 2.16 2.31 2.53
Ղագախստան 1.33 1.16 1.11 1.16
Ղրդգստան 7.83 6.58 5.84 5.81
Ռուսաստան 0.87 0.89 0.9 0.89

8 Коваленко Е. Г., Региональная экономика и управление, Учебное пособие. ֊ СПб.: Питер, 2005, стр. 30.
9 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից Եվրասիական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի 
տվյալների հիման վրա' http://www.eurasiancommission.org/hy/Pages/default.aspx

14

http://www.eurasiancommission.org/hy/Pages/default.aspx


15



11 Արտահանման վրա ազդող գործոնների վերաբերյալ նման մոտեցում inb'u United Nations Conference 
on Trade and Development (2005), Developing Countries in International Trade and Development Index 
2005, Determinants of Export Performance, p. 66-70. https://unctad.org/en/Docs/ditctab20051 en.pdf:
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ABSTRACT

The development of integration processes in the Eurasian region aims at providing 
a synergistic effect, which should be based on a more systematic use of the 
competitive advantages of the countries of the integration group and the formation of 
regional value chains that will ensure long-term economic growth through the use of 
a cross-like labor and capital.

The study of the regional division of labor, the most important factor in ensuring 
the economic growth of the EAEU countries, as well as the principles and patterns of 
regional industrial cooperation, needs a more systematic approach. The study is 
valuable in terms of the fact that the results obtained can be used to develop industrial 
policy for the EAEU countries.

In accordance with this goal, within the framework of the thesis the following 
objectives were set and met:
•  identify and describe the conditions within which the process of regional division 

of labor is taking place and which affect the economic growth of countries,
•  study the theoretical concepts of realization of the privileges of regional division 

and specialization of labor within the framework of various integration 
associations,

•  identify practical problems of the regional division of labor and, based on the 
analysis of the concentration/diversification indices of exports and imports of the 
EAEU member states, identify areas of production specialization and opportunities 
for industrial cooperation of these countries,

•  on the basis of studying the qualitative and quantitative characteristics of foreign 
trade flows of the EAEU member states, identify their impact on the economic and 
industrial development of the integration group,

•  assess the possibilities of production cooperation and the formation of regional 
value chains between the EAEU countries by building an economic and
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mathematical model, as well as identify the effectiveness of a unified industrial 
policy.
The object of the study is the process of the regional division of labor of the EAEU 

countries and its impact on the economic growth of countries, and the subject is the 
causal relationships of the regional division of labor and industrial cooperation 
between countries in terms of increasing the rates of economic growth of the member 
countries of the integration group.

In terms of scientific novelty, the study presents the following scientific results:
3s֊ The integration group member countries were classified into groups that, in the 

processes of regional division and specialization of labor, affect the increase in 
production efficiency and economic growth of the integration group, based on 
their natural and geographical characteristics and resource availability.

3s֊ On the basis of the generalization of indicators assessing the level of specialization 
of individual countries in the processes of the international division of labor used 
in the international economy, the coefficient of the sectoral regional division of 
labor has been developed, which makes it possible to assess the participation of 
member countries of the integration group in the regional division of labor.

3^ Through the correlation regression analysis, a graph of 
diversification/specialization of exports of the EAEU countries and the dispersion 
of the dependence of GDP per capita was built, which made it possible to reveal 
that if deepening specialization is preferable for all EAEU countries, then Armenia, 
in terms of GDP per capita growth, needs to adopt an export diversification policy. 

3  ̂ Using the Vector AutoRegression (VAR) model, an analysis of the shocks in the 
industrial volumes of the EAEU countries was carried out, which made it possible 
to identify the following pattern: if earlier the Republic of Armenia increased 
imports of industrial products from the Russian Federation to meet domestic 
demand, now these products are produced within the framework of the national 
economy, which negatively affects the growth of industrial volumes in the Russian 
Federation, and therefore the EAEU.
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