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Սոս Խաչիկյան, տ. գ. թ., դոցենտ 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 

 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ 

Հիմնաբառեր – մարդկային կապիտալ, մարզեր, կրթություն, 
կապակցություններ 

Մարդկային կապիտալը համարվում է կազմակերպությունների 
մրցունակության ապահովման կարևոր նախադրյալ: Դա հանդիսա-
նում է նաև հասարակության զարգացման մակարդակի ցուցիչ, որի 
միջոցով բնութագրվում են հասարակական հարաբերությունները: 
Հետևաբար պետք է կարևորվեն մարդկային կապիտալի զարգաց-
ման նպատակով իրականացվող ներդրումները թե պետության, թե 
մարզերի ու համայնքների, և թե առանձին կազմակերպությունների 
մակարդակով: 

Մարդկային կապիտալի բնույթի վերաբերյալ կան բազմաթիվ 
բնորոշումներ: Մասնավորապես՝ այն հանդիսանում է կազմակերպու-
թյան աշխատակիցների և ակտիվների կատարելագործման կարևոր 
բաղկացուցիչ մաս, արդյունավետ և կայուն մրցակցային առավելու-
թյուն խթանելու նպատակով1: Սահմանումների և ձևակերպումների 
մեջ առանձնանում են այնպիսի տեսակետները, որոնց համաձայն 
մարդկային կապիտալը կարևոր ներդրում է կազմակերպության մեջ 
հատկապես աշխատակիցների շարունակական կատարելագործ-
ման առումով՝ գիտելիքի, որակավորման և կարողությունների զար-
գացման տեսանկյունից2: Տնտեսական համագործակցության և զար-
գացման կազմակերպության (OECD) կողմից մարդկային կապիտա-
լում կարևորվում է անհատի մեջ ձևավորված գիտելիքների, կա-
րողությունների և հմտությունների ամբողջությունը, որը նպաստում է 
անձնական, սոցիալական և տնտեսական բարեկեցության ստեղծ-
մանը3: Այսինքն անհատի ունակությունները՝ որոնք բնորոշում են 
մարդկային կապիտալի էությունը, հանդիսանում են բարեկեցության 
                                                                 
1 Schultz, T.W. (1993). The economic importance of human capital in modernization. 

Education economics, 1(1), 13-19. 
2 Rastogi, P.N. (2002). Sustaining enterprise competitiveness–is human capital the 

answer. Human System Management. 19(3), 193-203. 
3 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2001).The 

Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital. Paris: OECD.  
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ապահվման կարևոր միջոց: Այս տեսանկյունից կարևոր է քննար-
կել բարեկեցության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: 

Հայտնի է, որ մեր հանրապետությունում Երևան քաղաքի և 
մարզերի միջև կա սոցիալական բարեկեցության հսկայական տար-
բերություն: Մարզերն ունեն աղքատության բարձր մակարդակ և 
սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ այլ ցուցանիշներով զիջում են 
Երևանին4: Այս առումով պետք է ուշադրություն դարձնել այն հետա-
զոտությունների վրա, որոնց համաձայն ինստիտուտները կարևոր 
դերակատարում ունեն տվյալ տարածքի բարեկեցության ապահով-
ման գործում5: Որպես ինստիտուտներ պետք է դիտարկել պետա-
կան կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, 
բարձրագույն և միջին մասնագիտական հաստատությունները, 
հասարակական կազմակերպությունները և այլն: Այսինքն մի կողմից 
ինստիտուտները, մյուս կողմից մարդկային կապիտալը, հանդիսա-
նում են բարեկեցության ապահովման կարևոր նախադրյալներ: Այս 
դիտարկումներն առավել կարևորվում են այն համատեքստում, որ 
մարդկային կապիտալի տեսական և էմպիրիկ վերլուծություններում 
ընդգծվում են հատկապես կրթության գերակայությունները6: Եթե 
հաշվի առնենք վերոնշայլ 3 հանգամանքների փոխկապվածությունը՝ 
(1) ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների ցածր մակար-
դակ, (2) տվյալ տարածքի ինստիտուտների և մարդկային կապի-
տալի ազդեցությունը բարեկեցության մակարդակի վրա, ինչպես նաև 
(3) կրթությունը որպես մարդկային կապիտալի զարգացման հիմ-
նական միջոց, ապա ակնհայտ է դառնում մարզերի զարգացման 
հետևյալ առաջնահերթությունը. մարզերում գործող ինստիտուտների 
կարողությունների հզորացում՝ մարդկային կապիտալի կատարելա-
գործման միջոցով: Այս շղթայի մեջ կրթությունը և գիտությունն ունեն 
որոշիչ դեր: Ներկայացված տեսլականն առավել ակնհայտ կարելի է 
ցույց տալ հետևյալ գծապատկերի միջոցով: 
                                                                 
4 ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումներ «Հայաստանի Հան-

րապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով» 2010-2016թթ. տարեգրքեր, 
http://armstat.am/am/?nid=50 

5 Daron Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson The Colonial Origins of Comparative 
Development: An Empirical Investigation: Source: The American Economic Review, Vol. 91, 
No. 5 (Dec., 2001), pp. 1369-1401 

6 Becker, G.S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special 
Reference to Education (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press. 
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Գծապատկեր 1. 

ՀՀ մարզերի զարգացումը մարդկային կապիտալի միջոցով7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ինչպես երևում է գծապատկերից, մարզերի զարգացման հա-

մար կարևոր նշանակություն ունի հանրային քաղաքականության 
մշակումը տվյալ տարածքի ինստիտուտների կողմից: 

Համաձայն Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2015 թ-ի 
զեկույցի, գործածար աշխարհի համար մարդկային կապիտալը 
աշխատակիցների ունակությունների ամբողջությունն է տնտեսա-
կան արժեքների տեսանկյունից, իսկ տնտեսական քաղաքակա-
նություն մշակողների համար այն բնակչության կարողությունների 
                                                                 
7 Գծապատկերը կառուցվել է հեղինակի կողմից՝ աշխատանքում հղում կատարված 

հետազոտությունների ուսումնասիրության արդյունքներով: 

Կրթություն 
• Ուսումնական 

հաստատությունների կրթական 
ծրագրեր 

• Ոչ ֆորմալ կրթություն 
• Շարունակական կրթություն 
• Վերապատրաստումներ 

Մարդկային կապիտալի 
զարգացում 

• Գիտելիքներ 
• Կարողություններ 
• Հմտություններ 

 

Ինստիտուտների 
կարողությունների հզորացում 
• Տարածքային կառավարման 

մարմիններ 
• Տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններ 
• Կրթական և գիտական 

հաստատություններ 
• Քաղաքացիական հասարակու-

թյան կազմակերպություններ 

Հանրային քաղաքականության 
բարելավում 

• Հանրային իրազեկվածություն 
• Հանրային մասնակցություն 
• Արդյունավետ որոշումների 

կայացում 
• Քաղաքականության մշակում 

Տնտեսական զարգացում 
• Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների 

բարելավում 
• Բարեկեցության մակարդակի բարձրացում 
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դրսևորումներն են, որոնք ապահովում են տնտեսական աճ8: Ըստ 
էության տարբեր շահառուների համար մարդկային կապիտալն 
ունի տարբեր բնորոշումներ: Այս աշխատանքի մեջ կատարված 
հետազոտություններն ամբողջացնելով կարելի է սահմանել, որ 
մարդկային կապիտալը դիտարկվում է որպես մարդկանց ունա-
կությունների, կարողությունների և գիտելիքների համախումբ, որը 
դրսևորվում է մասնագիտական, միջանձնային և քաղաքացիական 
հարաբերություններում: Հետևաբար, որքան բարձր լինի մարդկա-
յին կապիտալի արժեքը, այնքան արդյունավետ կլինի այդ արժեքի 
կիրառական նշանակությունը սոցիալ-տնտեսական և քաղաքա-
ցիական ոլորտներում: Այս տեսանկյունից առավել կարևորվում է 
մարդկային կապիտալի զարգացման հրատապությունը ՀՀ մար-
զերում, որպես, թերևս, հիմնական գործոն սոցիալ-տնտեսական 
առաջընթաց ապահովելու առումով: 

Մարդկային կապիտալի զարգացման նպատակով իրակա-
նացվող առաջին քայլերը վերաբերում են կրթությանը: Եթե ՀՀ 
մարզը դիտարկում ենք որպես զարգացման առանձին միավոր, 
ապա հանրային կրթական հաստատությունների ուսումնական, 
ինչպես նաև պետական կառույցների վերապատրաստումների 
ծրագրերը պետք է լինեն առանցքային գործոններ: Այդ ծրագրերն 
այսօր մշակվում են պետական կենտրոնացված կառույցներում և 
մարզային դերակատարների ազդեցությունը որոշումների կայաց-
ման վրա գրեթե զրոյական է: Հետևաբար կարևոր նշանակություն 
է ստանում մասնավոր և հասարակական կազմակերպությունների 
գործունեության խթանումը որպես ոչ ֆորմալ կրթություն ապահո-
վող, ինչպես նաև քաղաքականություն մշակող կազմակերպու-
թյուններ: Այս առումով պետական քաղաքականության հիմքում 
պետք է կարևորել այդպիսի կազմակերպությունների գործունեու-
թյան խրախուսումը մարզերում: Տեխնոլոգիաների այժմյան պայ-
մաններում նորարարական լուծումներով կրթական թեկուզև փոքր 
կենտրոնների ստեղծումը մարզերում՝ հատկապես գիտակրթա-
կան հաստատություններում, կարևոր ներդրում կարող է լինել ամ-
բողջ մարզի զարգացման համար: Դա հատկապես կնպաստի 
երիտասարդության զբաղվածության ցուցանիշի բարձրացմանը, 
որը մեծ խնդիր է մարզերում: 

Մարդկային կապիտալի միջոցով մարզերի զարգացման հա-
ջորդ քայլը գիտակրթական հաստատությունների և հանրային ու 
                                                                 
8 World Economic Forum, The Human Capital Report 2015, p. 4-5 
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մասնավոր կառույցների միջև կապակցությունների համակարգի 
ստեղծումն է, որտեղ յուրաքանչյուր մասնակից փոխկապված կլի-
նի այլ մասնակիցների հետ՝ շահերի պաշտպանության, հանրային 
քննարկումների կազմակերպման, տեղական նշանակության որո-
շումների կայացման և այլ հարցերում համատեղ հանդես գալու 
շրջանակներում: Կապակցությունների համակարգի ստեղծումն 
անխուսափելի կդարձնի միմյանց շահերը համատեղ քննարկելու և 
ընդհանուր որոշումներ կայացնելու հանգամանքը: 

Ամփոփելով աշխատանքը կարելի է արձանագրել, որ մարզե-
րի զարգացման կարևորագույն ներուժը մեր հանրապետությունում 
հանդիսանում է մարդկային կապիտալը: Դրա համար անհրաժեշտ 
է նոր կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ապահովել ինստի-
տուտների որոշակի չափանիշներ, այնուհետև կապակցությունների 
համակարգի ստեղծման և ներդրման միջոցով այդ ինստիտուտներին 
դարձնել տեղական նշանակության հարցերում որոշումների կայաց-
ման մասնակիցներ: 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В ОБЛАСТЯХ РА 

Ключевые слова – человеческий капитал, регионы, образование, 
сплоченность. 

Человеческий капитал является показателем уровня развития 
общества, посредством которого характеризуются общественные 
отношения. Согласно исследованиям, проведенным в рамках данной 
работы, можно определить, что человеческий капитал рассматривается 
как единство знаний, умений и способностей, что проявляется в 
профессиональных, межличностных и гражданских отношениях. Сле-
довательно, чем выше цена человеческого капитала, тем эффективнее 
будет прикладное значение его использования в социально- эконо-
мической и гражданской сфере. С этой точки зрения наиболее важной 
является актуальность развития человеческого капитала в регионах 
РА, как основного фактора обеспечения социально-экономического 
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прогресса. Для этого необходимо путем использования новых образо-
вательных технологий обеспечить некоторые параметры действующих 
в областях институтов (включая гражданские общественные органи-
зации), затем, создавая и внедряя между этими институтами системы 
сплоченности, сделать их участниками принятия решений в вопросах 
местного значения. 

ANNOTATION 

Sos Khachikyan, PhD, Associate Professor 
ASUE Yeghegnadzor Branch 

THE DIMENSIONS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT  
IN THE REGIONS OF RA 

Key Words – human capital, regions, education, cohesion 

Human capital is a population development indicator, through which 
public relations are characterized. According to the studies of this paper we 
define human capital as a combination of individual skills, abilities, and 
knowledge that emerges within professional, interpersonal, and civic 
relations. According to this definition, the higher the human capital value is, 
the more effective it will be in its application to social-economic and civic 
fields. From this perspective, human capital development in the regions of 
RA should be considered a main factor of social-economic progress. For this 
purpose, it is necessary to provide certain standards for the application of 
new educational technology within institutes (including civil society 
organizations) acting in the regions. The next step would be to build up 
these institutes as regional decision-makers through the creation and 
investment of cohesion between these institutes. 
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Արփինե Հովակիմյան, տ. գ. թ., ասիստենտ 
ՀՊՏՀ, Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՄԱՐԶԵՐԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Հիմնաբառեր – սոցիալական տեխնոլոգիաներ, մարզերի զարգացում, 
սոցիալական միջավայր, Սոցիալական հիմնախնդիրներ, 
նորարարական սոցիալական տեխնոլոգիաներ 

 
«Տեխնոլոգիա» հասկացությունն ավելի լայն բնորոշմամբ ներ-

կայացվել է բուլղարացի փիլիսոփա Ն. Ստեֆանովի կողմից. «Այն-
տեղ, որտեղ մարդիկ ակտիվ ու նպատակաուղղված վերաբերվում 
են շրջապատող իրականությանը, որտեղ նրանք ձգտում են գի-
տակցաբար և պլանավորված ձևով փոփոխել բնական և սոցիա-
լական միջավայրը, այնտեղ, սկզբունքորեն հնարավոր է տեխնո-
լոգիաների կիրառությունը»9: Գիտատեխնիկական առաջընթացի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում 
էականորեն կարևորվում է տեխնոլոգիաների սոցիալական բաղադ-
րիչների նշանակությունը և հնարավորություն է ստեղծվում տեխնո-
լոգիական մոտեցումները տարածել հասարակական կյանքի բոլոր 
ոլորտների վրա, մասնավորապես՝ տնտեսություն, սոցիալական կա-
ռավարում, կրթություն, դաստիարակություն, քաղաքականություն և 
այլն: Բնական և սոցիալական տեխնոլոգիաների տարանջատման 
և ուսումնասիրության ոլորտում մեծ է բուլղարացի գիտնականներ 
Մ. Մարկովի և Ն. Ստեֆանովի ներդրումը: Դիտարկելով սոցիա-
լական տեխնոլոգիաները տարբեր տեսանկյուններից Ն. Ստեֆա-
նովը գալիս է հետևյալ եզրահանգման. «Ամենաընդհանուր ձևով 
սոցիալական տեխնոլոգիաները գործունեություն է, որի արդյուն-
քում ձեռք է բերվում առաջ քաշած նպատակը և փոփոխվում է 
գործունեության օբյեկտը: Սոցիալական տեխնոլոգիաները դրանք 
օպերացիաների նախապես մշակված որոշակի շարք է՝ ուղղված 
որոշակի նպատակների և խնդիրների իրականացմանը: Որպեսզի 
գործունեությունն իրավունք ունենա անվանվելու տեխնոլոգիա, ան-
հրաժեշտ է, որպեսզի այն գիտակցաբար և պլանավորված ձևով 
տրոհվի առանձին տարրերի, որոնք իրականացվում են որոշակի 
հաջորդականությամբ»: Նա առաջարկում է սոցիալական տեխնոլո-
գիաների գործընթացում առանձնացնել հետևյալ փուլերի հաջոր-
դականությունը.  

                                                                 
9 Стефанов Н. Общественные науки и использование технологии. М., 1976., С. 182. 
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 Որոշակի նպատակի սահմանում, որը պետք է կյանքի 
կոչվի տվյալ տեխնոլոգիայի կիրառման արդյունքում: 
 Հնարավոր տարբերակների ընտրության համար 

չափորոշիչների համակարգի սահմանում: 
 Հնարավոր տարբերակների շրջանակների մատնանշում: 
 Օպտիմալ տարբերակի ընտրություն: 
 Ընտրված տարբերակի ներդրում10: 
Ամերիկացի փիլիսոփա Կ. Պոպպերը սոցիալական տեխնոլո-

գիաները բնորոշում է որպես տեսական ենթադրությունների կիրա-
ռություն գործնական նպատակներով11 և մատնացույց է անում այդ 
ֆենոմենի այնպիսի տարատեսակների գոյությունը, ինչպիսիք են՝ 
խոլիստիկ, ուտոպիստական և մասնակի: Սոցիալական տեխնոլո-
գիաների խոլիստիկ տեսակը մշակվում է որպես սոցիալական բա-
րեփոխումենրի գործունեության մեթոդոլոգիական հիմք՝ սոցիալ-
տնտեսական բնույթի խնդիրների լուծման համար (կառավարման 
կազմակերպման, սոցիալական կառուցվածքի կատարելագործում, 
հասարակական կարծիքի վրա ազդեցություն և այլն): «Մասնակի» 
սոցիալական տեխնոլոգիան, Պոպպերի կարծիքով, առանձնանում 
է  առաջ քաշած նպատակների լրջությամբ:  Համեմատելով սոցիա-
լական տեխնոլոգիաների այդ երկու՝ մասնակի և ուտոպիստական 
տեսակները Պոպպերը կարևորել է մասնակի սոցիալական տեխնո-
լոգիաների դերը. 

 Դրված նպատակների լրջություն և հավասարակշռություն, 
 Հնարավոր բացասական հետևանքների հաշվառում, 
 Բարեփոխումներում զգուշավորություն և աստիճանականու-

թյուն, 
 Դրանց իրականացման վրա վերահսկողություն, 
Գ. Իկոնիկովան անդրադառնալով սոցիալական տեխնոլոգիա-

ների խնդրին նշել է. «Սոցիալական տեխնոլոգիաները դրանք գիտե-
լիքների և դրանց իրացման պայմանների յուրահատուկ մեխանիզմ է: 
Հենց գիտելիքների տեխնոլոգացման միջոցով է մարդկանց մոտ 
ձևավորվում գիտակից մոտեցում առաջ քաշած նպատակների և 
խնդիրների իրականացման և կազմակերպման առնչությամբ»12: 

Լայն իմաստով սոցիալական տեխնոլոգիաները կարելի է բնո-
րոշել, որպես սոցիալական փոխգործակցության փուլերի հաջոր-
                                                                 
10 Марков М. Технологизация и эффективность социального управления. М., 

1982. С. 57–58. 
11 Поппер К. Открытоеобщество и еговраги: в 2 т. М., 1992. С. 65. 
12 Иконникова Г. И. О понятиисоциальнойтехнологии // Философские науки. 

№ 5. 1984. С. 27. 



 20 

դականություն, որի ընթացքում փոխազդեցության մեջ գտնվող յու-
րաքանչյուր սուբյեկտ իրացնում է իր սեփական կառավարչական 
ռազմավարությունը մյուսների նկատմամբ և ձևավորում է սոցիա-
լական իրականություն: «Սոցիալական տեխնոլոգիաների» հիմնա-
կան առանձնահատկություններն են հանդիսանում. 

 Սոցիալական տեխնոլոգիաներն ընդհանուր նպատակների 
հասնելու յուրահատուկ միջոց է: 

 Այդ մեթոդի բովանդակությունը կայանում է գործունեության 
հաջորդական փուլերի՝ օպերացաիների իրականացման մեջ: 

 Օպերացիաները մշակվում են նախապես, գիտակցաբար և 
համակարգված: 

 Այդ մշակումն իրականացվում է գիտելիքների հիման վրա և 
դրանց օգտագործմամբ: 

 Օպերացիաների մշակման ժամանակ հաշվի է առնվում այն 
ճյուղի առանձնահատկությունները, որում իրականացվում է 
գործունեությունը: 

 Սոցիալական տեխնոլոգիաները հանդես են գալիս երկու տե-
սանկյունից՝ որպես օպերացիաներ և ընթացակարգեր պարու-
նակող նախագիծ և հենց գործունեություն՝ ստեղծված այդ 
նախագծին համապատասխան: 

 Սոցիալական տեխնոլոգիաները հանդիսանում են մարդկա-
յին մշակույթի տարր: 

Սոցիալական տեխնոլոգիայի օբյեկտներ են հանդես գալիս 
աշխատողներն իրենց սոցիալական որակներով, սոցիալական դե-
րերով, վարքագծով, ինչպես նաև կազմակերպությունների փոքր և 
խոշոր սոցիալական խմբերը: 

Սոցիալական տեխնոլոգիաների բովանդակությունն իրենից 
ներկայացնում է սոցիալական համակարգի տարրերի չբացահայտ-
ված ներուժի բացահայտման և օգտագործման մեթոդների նորարա-
րական համակարգ: Սոցիալական տեխնոլոգիաները հանդես են գա-
լիս երկու ձևով՝  

 Որպես յուրաքանչյուր համակարգի կառուցվածքային տարր, 
տեխնոլոգիապես ձևավորված ծրագրային միջոց,  

 Որպես կառավարչական գործունեություն՝ կապված այդ 
ծրագրային միջոցի իրացման հետ: 

Սոցիալական կյանքի և սոցիալական օբյեկտների բազմազա-
նությունը, հասարակության մեջ անընդհատ ծագող սոցիալական 
խնդիրները և դրանց լուծման ուղիների փնտրտուքը ձևավորում են 
այնպիսի պայմաններ, որում հնարավոր է դառնում տարաբնույթ սո-
ցիալական տեխնոլոգիաների ստեղծումը, համաձայն որոնց, սոցիա-
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լական տեխնոլոգիաները դասակարգում են ըստ հետևյալ չափա-
նիշների13.  

 Սոցիալական հիմնախնդիրների մասշտաբից կախված 
առանձնացնում են բազմակողմ (ունիվերսալ) և մասնակի 
սոցիալական տեխնոլոգիաներ: Բազմակողմ սոցիալական 
տեխնոլոգիաների շարքին կարելի է դասել որևէ սոցիալա-
կան երևույթին առնչվող սոցիալական ախտորոշման տեխ-
նոլոգիաները, իսկ մասնակի սոցիալական տեխնոլոգիա-
ներին՝ կոնկրետ խնդրի լուծման համար օգտագործվող 
տեխնոլոգիաները, օրինակ, մանկավարժական փոխազ-
դեցության տեխնոլոգիաները: 

 Սոցիալական տեխնոլոգիաների մակարդակից կախված 
առանձնացնում են՝  
• Գլոբալ սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնք օգտա-

գործվում են ամբողջ մարդկության մասշտաբով,  
• Ազգային սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնք հիմն-

ված են ազգային առանձնահատկությունների և  մտա-
ծողության վրա: 

• Պետական սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ 
են տալիս լուծել սոցիալական խնդիրները կոնկրետ 
պետության շրջանակներում: 

• Մարզային սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնք կոչված 
են լուծելու մարզերի սոցիալական հիմնախնդիրները: 

 Լուծվող խնդիրների բնույթից կախված սոցիալական 
տեխնոլոգիաները լինում է. 
• Ֆունկցիոնալ սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնք վե-

րաբերվում են սոցիալական կյանքի տարբեր ոլորտնե-
րի արդյունավետ գործունեությանը: 

• Նորարարական սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնք 
վերաբերվում են տարբեր սոցիալական համակարգերի 
անցմանը նոր որակի: 

• Սոցիալական հակասությունների և կոնֆլիկտների լուծ-
մանը վերաբերվող սոցիալական տեխնոլոգիաներ: 

 Սոցիալական գործընթացների վրա ներազդեցության բնույ-
թից ելնելով առանձնացնում են՝  
• Ձևավորող սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ 

են տալիս ստեղծել նոր սոցիալական օբյեկտներ, 

                                                                 
13 Кузнецова Л. П. Основные технологии  социальной  работы: 

Владивосток,  2002. С. 92. 
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• Խթանող սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնց ազդեցու-
թյան շրջանակը հանդիսանում է տվյալ օբյեկտի գործու-
նեության տարբեր կողմերը: 

• Սահմանափակող սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնք 
կանոնակարգում են սոցիալական օբյեկտի գործունեու-
թյան գործընթացը: 

• Ոչնչացնող սոցիալական տեխնոլոգիաներ, որոնց ազդե-
ցության արդյունքը հանդիսանում է սոցիալական օբյեկտի 
կամ դրա մի մասի ոչնչացումը: 

 Օգտագործվող միջոցների բնույթից և բովանդակությունից 
կախված սոցիալական տեխնոլոգիաները լինում են 
• Կազմակերպական-կանոնակարգող և ադմինիստրատիվ 

տեխնոլոգիաներ 
• Սոցիալ-իրավական տեխնոլագիաներ 
• Բժշկական-սոցիալական տեխնոլոգիաներ 
• Հոգեբանական տեխնոլոգիաներ 
• Մանկավարժական տեխնոլոգիաներ և այլն: 

Սոցիալական տեխնոլոգիաները որպես տեխնոկրատական 
մտածելակերպի այլընտրանք իրենցից ներկայացնում են սոցիա-
լական ինտելեկտի գործնականում իրացման յուրահատուկ քաղա-
քականություն, մեթոդաբանություն, մարտավարություն և ռազմավա-
րություն: Սոցիալական ծրագրերի հումանիստական և մարդկային 
արժեքների գնահատումը պայմանավորում է սոցիալական հարա-
բերությունների ինտելեկտուալ փոխհարաբերություների բնույթով: 
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Միսակ Ավագյան, տ. գ. թ., դոցենտ  
 

ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԵՎ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր – տնտեսական ինտեգրում, ռեգիոնալացում, համաշխար-

հային տնտեսություն, վերազգայնացում, տնտեսական փոխկա-
պակցվածություն, գլոբալացում, համաշխարհային տնտեսության 
կենտրոն, միջազգային մրցունակություն, ռեսուրսների տեղաբաշ-
խում, գիտատեխնիկական առաջընթաց, առևտրային համաձայ-
նագիր, ֆինանսական շուկա: 

Գլոբալացման գործընթացները համաշխարհային տնտեսության 
զարգացման համեմատաբար նոր դրսևորումներից են, որոնք լայնո-
րեն սկսել են ակտիվանալ հատկապես 1980-ական թթ. վերջերին` 
պայմանավորված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարած-
մամբ, միջազգային տնտեսական հարաբերություների ազատակա-
նացմամբ, երկրների միջև տնտեսական փոխկապվածության աճով և 
վերազգային կորպորացիաների գործունեության ընդլայնմամբ: Ի 
սկզբանե, գլոբալացման հիմնական կրողներն ու տարածողները եղել 
և մնում են զարգացած երկրները, որոնցից շատերը, լինելով նաև 
աշխարհի առաջնորդ պետություններ, «հետևողականորեն ընթանում 
են սեփական տնտեսական շահերի բավարարման, իրենց քաղա-
քական ազդեցությունն այս կամ այն տարածաշրջանում ամրա-
պնդելու ուղիով»14: 

Համաշխարհային տնտեսության հետագա զարգացումը պայ-
մանավորված է գլոբալացման և ռեգիոնալացման միտումների միջև 
հաշվեկշռվածությունից` որպես համաշխարհային կենտրոնների միջև 
լարվածության և համաշխարհային առևտրում և ֆինանսական հա-
մակարգում կուտակված անհամամասնությունների աճի ազդակ15: 

Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման գործընթացնե-
րին զուգահեռ` ներկայումս լայնորեն տարածում են ստանում նաև 
ռեգիոնալացման գործընթացները, որոնք փոխլրացնելով միմյանց, 
նպաստում են երկրների` համաշխարհային տնտեսությանն ինտե-
գրման աճին, երկրների միջև տնտեսական սահմանների վերաց-

                                                                 
14 Թադևոսյան Զ. Ա. «Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային միգրացիա. Իրավի-

ճակը և հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան,  «Տնտե-
սագետ», 2005, էջ 129 

15 Косикова Л.С. «Евразийская стратегия России как форма участия в глобальном 
экономике» // Евразийская интеграция в XXI веке. Ред. группа: А.А. Климов, 
В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012, с. 114 
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մանը կամ թուլացմանը` իրենց դրական և բացասական հետևանք-
ներով հանդերձ: Հաշվի առնելով գլոբալացման և ռեգիոնալացման 
գործընթացների որոշիչ դերը երկրների զարգացման գործում` 
ներկայացնենք վերջիններիս արդի առանձնահատկություններն ու 
դրսևորման ձևերը: 

Բազմաթիվ վերլուծաբաններ գտնում են, որ տնտեսական գլո-
բալացումն արդյունք է համաշխարհային տնտեսության մեջ ընթացող 
հետևյալ երեք գործընթացների. 

1. արտադրության միջազգայնացում, որն ուղեկցվում է ար-
տադրության կառուցվածքային փոփոխություններով, 

2. ապրանքների և ծառայությունների միջազգային առևտրի 
ծավալների ընդլայնում, 

3. կապիտալի միջազգային հոսքերի ընդլայնում և խորացում16: 
Վերը նշված գործընթացների ինտենսիվ զարգացման մասին 

են վկայում աղյուսակ 1-ում ներկայացված տվյալները, ըստ որի` 
1990-2015թթ. ընթացքում համաշխարհային ՀՆԱ-ի ծավալն աճել է 
3.3 անգամ` 2015թ. Կազմելով մոտ 73 տրլն ԱՄՆ դոլար, համաշ-
խարհային ՕՈւՆ-երի ներհոսքի տարեկան ծավալներն ավելացել 
են 8.6, իսկ արտահոսքինը` մոտ 6 անգամ` կազմելով համապա-
տասխանաբար 1.8 տրլն և 1.5 տրլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ապրանքնե-
րի համաշխարհային ներմուծման և արտահանման տարեկան ծա-
վալները նշված ժամանակահատվածում գրանցել են գրեթե հա-
մաչափ աճ (յուրաքանչյուրը մոտ 4.7 անգամ)` 2015թ. կազմելով 
համապատասխանաբար 16.7 տրլն և 16.6 տրլն ԱՄՆ դոլար: Ընդ 
որում, նշենք, որ 2014թ.-ի համեմատ, 2015թ.-ին համաշխարհային 
ՀՆԱ-ն նվազել է միանգամից 6%-ով, որն արձանագրված ամենա-
մեծ անկումն է 1990-2015թթ. ընթացքում: 2015թ.-ին նվազել են նաև 
միջազգային առևտրի (թե′ ներմուծման, և թե′ արտահանման) ծա-
վալները: Այսպես, համաշխարհային ներմուծումը 2015թ.-ին նախորդ 
տարվա համեմատ նվազել է մոտ 12.5, իսկ համաշխարհային ար-
տահանումը` մոտ 13.3%-ով: Ինչ վերաբերում է համաշխարհային 
ՕՈւՆ-երի ծավալներին, ապա նշենք, որ 2014թ.-ի համեմատ 
2015թ.-ի ընթացքում ՕՈւՆ-երի ներհոսքն ավելացել է մոտ 43.5, 
իսկ արտահոսքը` մոտ 8.9%-ով:   

                                                                 
16 Mojmir Mrak. Globalization: Trends, challenges and opportunities for countries in 

transition. UN, Industrial Development Organization, Vienna, 2000, p. V [էլեկտրո-
նային ռեսուրս]` http://www.unido.org/fileadmin/import/userfiles/puffk/mrak.pdf 
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Աղյուսակ 1 

Համաշխարհային ՀՆԱ-ի, ՕՈւՆ-երի և առևտրի ծավալները  
1990-2015 թթ. ընթացքում17, տրլն ԱՄՆ դոլար 

 
 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Համաշխար-
հային ՀՆԱ 22.56 30.66 33.32 47.14 63.13 59.84 65.65 72.84 74.43 76.43 78.11 73.43 

Համաշխար-
հային  
ՕՈՒՆ-երի 
տարեկան 
ներհոսք 

0.20 0.34 1.36 0.93 1.49 1.19 1.33 1.56 1.40 1.47 1.23 1.76 

Համաշխար-
հային  
ՕՈՒՆ-երի 
տարեկան 
արտահոսք 

0.24 0.36 1.17 0.80 1.69 1.10 1.37 1.59 1.28 1.31 1.35 1.47 

Համաշխար-
հային ներ-
մուծում 

3.57 5.25 6.69 10.84 16.54 12.75 15.49 18.50 18.70 19.00 19.08 16.71 

Համաշխար-
հային ար-
տահանում 

3.50 5.21 6.50 10.58 16.27 12.64 15.40 18.46 18.62 19.07 19.11 16.58 

 

Գլոբալացման գործընթացներն այսօր էապես նպաստում են 
համաշխարհային տնտեսության կենտրոնների` որպես միջազգա-
յին տնտեսական հարաբերությունների զարգացման շարժիչ ուժի 
դիրքերի ամրապնդմանը: Ժամանակակից հետազոտություններում 
դեռևս հստակորեն սահմանված չեն «համաշխարհային տնտեսու-
թյան կենտրոն» կամ «համաշխարհային տնտեսության բևեռ» հաս-
կացությունները: Տեսակետներից մեկի համաձայն` համաշխարհա-
յին տնտեսության կենտրոն (բևեռ) կարող է համարվել այն երկիրը 
կամ երկրների խումբը, որը հասել է տարածաշրջանային տնտեսա-

                                                                 
17 Աղյուսակը կազմվել է World Investment Report 2016. Investor Nationality: Policy cha-

lenges. UNCTAD. Geneva. 2016, p. 196 վիճակագրական ժողովածուի, ինչպես նաև 
Համաշխարհային բանկի (http://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.MKTP.CD, 
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT?view=chart) և ՄԱԿ-ի 
Առևտրի և զարգացման համաժողովի (http://unctadstat.unctad.org/ wds/TableViewer 
/tableView.aspx) պաշտոնական կայքերի տվյալների հիման վրա 

http://data.worldbank.org/indicator/
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT?view=chart


 27 

կան համագործակցության բարձր մակարդակի (մաքսային միու-
թյուն, ընդհանուր շուկա և այլն) և որին բաժին է ընկնում համաշ-
խարհային ՀՆԱ-ի, համաշխարհային արտահանման և համաշխար-
հային ներմուծման առնվազն մեկ տոկոսը18: Ելնելով համաշխար-
հային ապրանքաշրջանառության և համաշխարհային ՀՆԱ-ի մեջ 
ունեցած տեսակարար կշռից` համաշխարհային տնտեսության 
կենտրոնները կարելի է բաժանել երկու հիմնական խմբերի` խոշո-
րագույն կենտրոններ, որտեղ ներառված են նշված ցուցանիշներում 
5 և ավելի տոկոս մասնաբաժին ունեցող երկրները, և խոշոր կենտ-
րոններ, որտեղ ներառված են 1-ից մինչև 5 տոկոս մասնաբաժին 
ունեցող երկրները: 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, համաշխարհային տնտեսու-
թյան խոշորագույն կենտրոնների շարքին են դասվում ԱՄՆ-ը, Չի-
նաստանը և Գերմանիան, որոնք 31.12.2014թ. դրությամբ թե′ հա-
մաշխարհային արտահանման ու ներմուծման, և թե′ համաշխար-
հային ՀՆԱ-ի ընդհանուր ծավալում միաժամանակ զբաղեցնում են 
5 և ավելի տոկոս մասնաբաժին: Ընդ որում, այդ երեք երկրները 
միաժամանակ տիրապետում են համաշխարհային արտահանման 
28.7%-ը, համաշխարհային ներմուծման 29.3%-ը և համաշխարհա-
յին ՀՆԱ-ի 40.4%-ը: Ի տարբերություն խոշորագույն բևեռների` հա-
մաշխարհային տնտեսության խոշոր կենտրոնների քանակը տար-
բերվում է ըստ առանձին ցուցանիշների: Այսպես, ըստ համաշխար-
հային ՀՆԱ-ի` այդ երկրների քանակը 15-ն է, ըստ համաշխարհային 
արտահանման ծավալի` 23-ը և ըստ համաշխարհային ներմուծման 
ծավալի` 24-ը: Նշենք, որ համաշխարհային տնտեսության խոշոր 
կենտրոնների շարքին են դասվում ոչ միայն զարգացած (Ճապոնիա, 
Միացյալ Թագավորություն, Ֆրանսիա, Իտալիա, Կանադա, Ավստ-
րալիա, Կորեայի Հանրապետություն և այլն), այլև զարգացող 
(Բրազիլիա, Հնդկաստան, Ռուսաստան, Միացյալ Արաբական Էմի-
րություններ և այլն) երկրները, ինչը վկայում է այն մասին, որ միջազ-
գային տնտեսական հարաբերություների զարգացման արդի փուլում 
համաշխարհային տնտեսության ավանդական դարձած բևեռների 
շարքը համալրում են նաև այնպիսի զարգացող երկրներ, որոնք ու-
նեն իրական ներուժ` դառնալու միջազգային և տարածաշրջանային 
խոշոր ֆինանսատնտեսական կենտրոններ, ինչն էլ հանդիսանում է 
համաշխարհային տնտեսության գլոբալ զարգացման արդի առանձ-
նահատկություններից մեկը: 
                                                                 
18 Вардомский Л.Б. «О проблемах и перспективах формирования Евразийского 

центра мировой экономики» // Евразийская интеграция в XXI веке. Ред. 
группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012, с. 82 
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Աղյուսակ 2 

Աշխարհի առաջատար 30 երկրները` ըստ միջազգային առևտրի և համաշխարհային ՀՆԱ-ի ծավալների 
31.12.2014թ.դրությամբ19 

Երկիրը 

Արտահա-
նում  

(մլրդ ԱՄՆ 
դոլար) 

Տես. 
Կշիռը 

(%) 
Երկիրը 

Ներմու-
ծում  

(մլրդ ԱՄՆ 
դոլար) 

Տես. 
կշիռը 
(%) 

Երկիրը 
ՀՆԱ  

(մլրդ ԱՄՆ 
դոլար) 

Տես. 
կշիռը 
(%) 

1 Չինաստան 2342 12.3 1 ԱՄՆ 2413 12.6 1 ԱՄՆ 17348 22.2 
2 ԱՄՆ 1621 8.5 2 Չինաստան 1959 10.3 2 Չինաստան 10351 13.3 
3 Գերմանիա 1508 7.9 3 Գերմանիա 1216 6.4 3 Ճապոնիա 4596 5.9 
4 Ճապոնիա 684 3.6 4 Ճապոնիա 822 4.3 4 Գերմանիա 3868 5.0 

5 Նիդերլանդներ 672 3.5 5 Միացյալ Թագա-
վորություն 684 3.6 5 Միացյալ Թագա-

վորություն 2990 3.8 

6 Ֆրանսիա 583 3.1 6 Ֆրանսիա 678 3.5 6 Ֆրանսիա 2829 3.6 

7 Կորեայի Հան-
րապետություն 573 3.0 7 Հոնկ-Կոնգ, 

Չինաստան 601 3.1 7 Բրազիլիա 2417 3.1 

8 Իտալիա 529 2.8 8 Նիդերլանդներ 588 3.1 8 Իտալիա 2139 2.7 
9 Հոնկ-Կոնգ, Չին. 524 2.8 9 Կորեայի Հանր. 526 2.8 9 Հնդկաստան 2042 2.6 

10 Միացյալ Թա-
գավորություն 506 2.7 10 Կանադա 475 2.5 10 Ռուսաստան 2031 2.6 

11 Ռուսաստան 498 2.6 11 Իտալիա 472 2.5 11 Կանադա 1784 2.3 
12 Կանադա 475 2.5 12 Հնդկաստան 463 2.4 12 Ավստրալիա 1455 1.9 
13 Բելգիա 471 2.5 13 Բելգիա 452 2.4 13 Կորեայի Հանր. 1411 1.8 
14 Սինգապուր 410 2.2 14 Մեքսիկա 412 2.2 14 Իսպանիա 1381 1.8 
 
                                                                 
19 Աղյուսակը կազմվել է InternationalTradeStatistics 2015 // WorldTradeOrganization, Geneva 2015, p. 44 վիճակագրական ժողո-

վածուի և Համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայքի` http://data.worldbank.org տվյալների հիման վրա (file:///C: 
/Users/toshiba/Downloads/4.2_Structure_of_output.pdf)   

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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Աղյուսակ 2-ի շարունակություն 
15 Մեքսիկա 398 2.1 15 Սինգապուր 366 1.9 15 Մեքսիկա 1298 1.7 

16 
Արաբական 
Միացյալ 
Էմիրություններ 

360 1.9 16 Իսպանիա 358 1.9 16 Ինդոնեզիա 891 1.1 

17 Սաուդյան 
Արաբիա 354 1.9 17 Ռուսաստան 308 1.6 17 Նիդերլանդներ 879 1.1 

18 Իսպանիա 325 1.7 18 Շվեյցարիա 276 1.4 18 Թուրքիա 799 1.0 
19 Հնդկաստան 322 1.7 19 Չինական Թայպեյ 274 1.4 19 Սաուդյան Արաբիա 754 1.0 

20 Չինական 
Թայպեյ 314 1.7 20 Արաբական Միաց-

յալ Էմիրություններ 262 1.4 20 Շվեյցարիա 701 0.9 

21 Շվեյցարիա 311 1.6 21 Թուրքիա 242 1.3 21 Շվեդիա 571 0.7 
22 Ավստրալիա 241 1.3 22 Բրազիլիա 239 1.3 22 Նիգերիա 569 0.7 
23 Մալայզիա 234 1.2 23 Ավստրալիա 237 1.2 23 Արգենտինա 548 0.7 
24 Թաիլանդ 228 1.2 24 Թաիլանդ 228 1.2 24 Լեհաստան 545 0.7 
25 Բրազիլիա 225 1.2 25 Լեհաստան 220 1.2 25 Բելգիա 531 0.7 
26 Լեհաստան 217 1.1 26 Մալայզիա 209 1.1 26 Նորվեգիա 501 0.6 
27 Ավստրիա 178 0.9 27 Ավստրիա 182 1.0 27 Ավստրիա 437 0.6 
28 Ինդոնեզիա 176 0.9 28 Ինդոնեզիա 178 0.9 28 Իրան 425 0.5 

29 Չեխիայի Հան-
րապետություն 174 0.9 29 Սաուդյան Արաբիա 163 0.9 29 Թաիլանդ 404 0.5 

30 Շվեդիա 164 0.9 30 Շվեդիա 163 0.9 30 Արաբական Միացյալ 
Էմիրություններ 400 0.5 

  
Ընդամենը 

առաջատար 
30 երկրներ 

15617 82.2  

Ընդամենը 
առաջատար  
30 երկրներ 

15666 82.3  

Ընդամենը 
առաջատար  
30 երկրներ 

66895 85.65 

  Աշխարհ 19002 100.0  Աշխարհ 19091 100.0  Աշխարհ 78106 100.0 
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Վերջին տասնամյակում տնտեսական գլոբալացմանը զուգա-
հեռ` բուռն զարգացում են ապրում նաև ռեգիոնալացման գործըն-
թացները: Դրանց ամենատարածված ձևը հանդիսանում են ար-
տոնյալ առևտրային համաձայնագրերը, որոնց քանակը սկսել է 
աճել հատկապես 1990-ական թվականներից հետո: Այսպես, եթե 
1970-1990թթ. ընթացքում ստեղծվել է թվով 11 արտոնյալ առևտ-
րային համաձայնագիր, ապա 1990-2015թթ. ընթացքում ուժի մեջ 
մտած համաձայնագրերի թիվը կազմել է 24420: Հարկ է նկատել, 
որ արտոնյալ առևտրային համաձայնագրերի թվի աճին զուգահեռ` 
փոխվում է նաև վերջիններիս բնույթը: Եթե նախկինում դրանք 
ձևավորվում էին հիմնականում ազատ առևտրի գոտու կամ մաք-
սային միության ստեղծման ճանապարհով` ուղղված սակագնային 
և ոչ սակագնային սահմանափակումների վերացմանը կամ նվա-
զեցմանը, ապա ժամանակակից տարածաշրջանային առևտրային 
համաձայնագրերը հաճախ վեր են ածվում «խորը և համալիր ազատ 
առևտրի գոտիների», որոնք ենթադրում են նաև ներդրումների, ծա-
ռայությունների փոխանակման, մտավոր սեփականության պաշտ-
պանության, հակամենաշնորհային գործունեության ոլորտներում 
արտոնյալ համագործակցություն կողմերի միջև21:  

Ռեգիոնալացման դրսևորման ձևերից են նաև ինտեգրացիոն 
գործընթացները, որոնք զարգանալով գլոբալ և տարածաշրջանա-
յին մակարդակով, բնութագրվում են, մի կողմից, տնտեսական 
գործունեության միջազգայնացման աճով, մյուս կողմից, քաղաքա-
իրավական տարածաշրջանային հիմքի վրա երկրների ազգային 
տնտեսությունների քաղաքական ու տնտեսական մերձեցմամբ, 
փոխլրացմամբ և փոխկապվածությամբ: Ըստ Է. Հաասի և Ֆ. Շմիթե-
րի` «ինտեգրացիան օգուտների բացառիկ սպասումները ազգային-
պետական շրջանակներից վերպետական կազմակերպություննե-
րին փոխանցելու գործընթաց է, որտեղ մասնակիցները (պետական 
պաշտոնյաները, հետաքրքրությունների խմբի ներկայացուցիչները, 
քաղաքական գործիչները, ինչպես նաև սովորական մարդիկ) դա-
դարում են կապել իրենց և իրենց ապագա բարեկեցությունը սե-
փական կառավարության և վերջինիս կողմից իրականացվող քա-
ղաքականության հետ»22: 
                                                                 
20 World Trade Report 2015.Speeding up trade: benefits and challenges of implementing the 

WTO Trade Facilitation Agreement. N.-Y.; Geneva: WTOSecretariat, 2015. p. 46  
21 Косикова Л.С. «Евразийская стратегия России как форма участия в глобальном 

экономике» // Евразийская интеграция в XXI веке. Ред. группа: А.А. Климов, 
В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012, с. 109, 111 

22 Ernst. B. Haas, Philippe C. Schmitter. Economics and Differential Patterns of Political 
Integration: Projections about Unity in Latin America // International Organization. vol. 
XVIII, No. 4, WorldPeaceFoundation, Autumn, 1964, p. 710 
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Ըստ արտաքին առևտրի ծավալների վրա ունեցած ազդեցու-
թյան` ինտեգրացիոն խմբավորումների ձևավորումը կարող է տա-
նել և′ «առևտրի ստեղծման», և′ «առևտրի շեղման» էֆեկտների 
առաջացման: Այդպիսի եզրահանգման է հանգել ռուս տնտեսագետ 
Գ. Կոստյունինան23` հիմնավորելով, որ անդամ երկրների միջև առա-
վել էժան և մրցունակ ապրանքների ներմուծման ծավալների ընդ-
լայնումը հնարավորություն է տալիս մեծացնելու ներքին սպառման 
ծավալները, հետևաբար նաև ապրանքաշրջանառությունը և ազ-
գային իրական եկամուտները, ինչն էլ առաջացնում է «առևտրի 
ստեղծման» էֆեկտ: Մինչդեռ, մյուս կողմից, տարածաշրջանային 
ինտեգրումը կարող է առաջ բերել նաև «առևտրի շեղման» էֆեկտի, 
քանի որ փոխադարձ արտաքին առևտրային կապերի ազատա-
կանացումը և դրա արդյունքում անդամ երկրների շրջանակներում 
առևտրային արգելքների աստիճանական վերացումը կրճատում է 
երրորդ երկրների հետ ապրանքաշրջանառության ծավալները` եր-
րորդ երկրներից առավել մրցունակ և էժան ապրանքների ներմու-
ծումը փոխարինելով անդամ երկրներից պակաս մրցունակ ապ-
րանքների ներմուծմամբ: Ընդ որում, «առևտրի շեղման» էֆեկտն 
ավելի է նկատելի դառնում, եթե համեմատաբար բարձր են եղել 
երրորդ երկրների նկատմամբ մաքսային սակագները` ինտեգրա-
ցիոն բլոկի ձևավորման պահին կամ անդամ երկրների միջև 
առևտրային արգելքները` մինչ խմբավորման ստեղծումը: 

Վերլուծելով գլոբալացման, ռեգիոնալացման և ինտեգրման 
առանձնահատկություններն ու բացահայտելով դրանց արդի դրսևո-
րումները` ռուս տնտեսագետ Լ. Զեվինը առաջ է քաշում մի մոդել, 
ըստ որի` միջազգային տնտեսական հարաբերությունների նոր հա-
մակարգը զարգանում է «գլոբալիզմ – միջռեգիոնալիզմ – մեգառե-
գիոնալիզմ – ազգային տնտեսություն – տեղային կազմավորում24» 
սխեմայով25: 

Ժամանակակից աշխարհի գեոքաղաքական ռազմավարության 
արդյունք է նոր աշխարհակարգի` միջռեգիոնալիզմի ձևավորումը, 
                                                                 
23 Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция. М.: 

РОССПЭН, 2002, с. 9-10 
24 Տեղային կազմավորումները ներառված են «գլոբալիզմ-միջռեգիոնալիզմ-մեգա-

ռեգիոնալիզմ-ազգային տնտեսություն-տեղային կազմավորում» սխեմայի մեջ, 
քանի որ ներկայումս ինովացիաների զգալի մասը ստեղծվում է փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների մակարդակում, որոնք ի վիճակի են ինտեգրվել երկրի, տա-
րածաշրջանի և նույնիսկ գլոբալ արտադրական և իրացման ցանցերում 

25 Зевин Л.З. О некоторых пороблемах экономического пространства Ервазии 
XXI века: Научный доклад. М.: Институт кономики РАН, 2015, с. 4, [էլեկ-
տրոնային ռեսուրս]  ̀http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Zevin_paper_20151105.pdf 
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որը, ըստ տեսաբանի, հիմնվում է 3 մեգակառուցվածքների` ՆԱՏՕ-ի 
և կազմավորման փուլում գտնվող տնտեսական երկու խոշոր նա-
խագծերի` անդրատլանտյան և անդրխաղաղօվկիանոսյան տա-
րածքների վրա26: Այդ տարածքներից Առևտրի և ներդրումների 
տրանսատլանտյան գործընկերությունը (TTIP), որը նախատեսում 
է ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի կնքում ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի 
միջև, դեռևս գտնվում է քննարկման փուլում, իսկ Անդրխաղաղօվ-
կիանոսյան գործընկերությունը (TPP), որի ստեղծման մասին վերջ-
նական համաձայնագիրը կնքվել է 2016թ. փետրվարի 4-ին և որի 
կազմի մեջ մտնում են թվով 12 երկիր (Բրունեյ, Չիլի, Նոր Զելան-
դիա, Սինգապուր, ԱՄՆ, Ավստրալիա, Պերու, Վիետնամ, Մալայ-
զիա, Մեքսիկա, Կանադա և Ճապոնիա), դեռևս անդամ երկրների 
կողմից գտնվում է վավերացման գործընթացում: Համաշխարհային 
տնտեսության զարգացումների վրա նման միջտարածաշրջանային 
առևտրային համաձայնագրերի հնարավոր բազմակողմանի ազդե-
ցության մասին է վկայում այն, որ Առևտրի և ներդրումների տրանս-
ատլանտյան գործընկերության անդամ երկրներին, որտեղ բնակվում 
է աշխարհի բնակչության 11.2%-ը և միջին հաշվով բնակչության 1 
շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն կազմում է 47607 ԱՄՆ դոլար, բաժին է ընկ-
նում համաշխարհային ՀՆԱ-ի 33%-ը, իսկ Անդրխաղաղօվկիանոս-
յան գործընկերության անդամ երկրներին, որտեղ բնակվում է աշ-
խարհի բնակչության 10.7%-ը և միջին հաշվով բնակչության 1 շնչին 
ընկնող ՀՆԱ-ն կազմում է 30697 ԱՄՆ դոլար, բաժին է ընկնում հա-
մաշխարհային ՀՆԱ-ի 27.3%-ը: Այսինքն, ընդհանուր առմամբ, երկու 
խոշորագույն տարածաշրջանային առևտրային տարածքներին բա-
ժին է ընկնում համաշխարհային ՀՆԱ-ի ավելի քան 60%-ը27: Հաշ-
վարկված է նաև, որ մինչև 2030 թվականը Առևտրի և ներդրումների 
տրանսատլանտյան գործընկերության անդամ երկրների ՀՆԱ-ի աճը 
կկազմի միջինը 1.1%, իսկ առևտրինը` 11%28: Այսպիսով, մեգատա-
րածաշրջանային առևտրային համաձայնագրերը համարվում են 
համակարգային և գլոբալ ազդեցություն ունեցող այնպիսի տարածա-
շրջանային համաձայնագրեր, որոնք, լինելով բավականին խոշոր և 

                                                                 
26 Зевин Л.З. О некоторых пороблемах экономического пространства Ервазии XXI 

века: Научный доклад. М.: Институт кономики РАН, 2015, с. 8, [էլեկտրոնային 
ռեսուրս]` http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Zevin_paper_20151105.pdf 

27 http://thediplomat.com/2016/01/why-the-transatlantic-trade-and-investment-
partnership-is-more-important-than-tpp/ 

28 Global Economic Prospects: Spillovers amid Weak Growth. January 2016. A 
World Bank Group, Flagship Report. p. 219  
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հավակնոտ, ի զորու են ազդելու իրենց կիրառման տարածքից 
դուրս գտնվող առևտրի կանոնների և առևտրային հոսքերի վրա29:   

Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ համաշխարհային տնտեսու-
թյան զարգացման արդի փուլում թե′ գլոբալացման, և թե′ ինտեգրման 
գործընթացները, հակասական ազդեցություններ ունենալուց բացի, 
երկրների տնտեսությունների վրա թողնում են նաև մի շարք դրա-
կան և բացասական ընդհանրական ազդեցություններ, որոնցից 
կարելի է առանձնացնել հետևյալը. 

• մաքսատուրքերի ընդհանուր մակարդակի նվազեցում, որը 
հանգեցնելով ծախսերի կրճատմանը` հայրենական արտադ-
րողների համար ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ ար-
տահանվող ապրանքների միջազգային մրցունակության 
բարձրացման գործում, 

• արտադրության մասնագիտացման մակարդակի բարձրա-
ցում, 

• ռեսուրսների արդյունավետ տեղաբաշխում, որում մեծ է 
հատկապես վերազգային կորպորացիաների դերը, 

• մրցակցության աճ աշխատուժի, կապիտալի, ֆինանսական 
և այլ շուկաներում, 

• նոր տեխնոլոգիաների կիրառման նկատմամբ հակվածու-
թյան աճ, 

• տնտեսության վերազգայնացման մակարդակի բարձրացում, 
• կառավարությունների կողմից բյուջետային և դրամավարկա-

յին քաղաքականության նկատմամբ վերահսկողության աճ` 
տնտեսական բարձր արդյունավետության ապահովման նպա-
տակով, 

• բնապահպանական հիմնախնդիրների առաջացման վտանգ 
(հատկապես թույլ զարգացած երկրներում),  

• ահաբեկչության և թմրանյութերի ապօրինի տարածում, մարդ-
կանց անվերահսկելի միգրացիա, որը երկրի վրա կարող է 
թողնել և′ տնտեսական, և′ ոչ տնտեսական բազմաթիվ բացա-
սական հետևանքներ: 

                                                                 
29 Global Economic Prospects: Spillovers amid Weak Growth. January 2016. 

A World Bank Group, Flagship Report. p. 221  
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В настоящее время регионализационные процессы становятся 
широко распространенными параллельно процессам глобализации ми-
ровой экономики. Они дополняя друг друга способствуют росту интег-
рации мировой экономики, устранению и ослаблению экономиических 
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экономических отношений. Исходя из современных характеристик 
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At present, regionalization processes are becoming widely spread 
parallel to globalization processes of the world economy. They complement 
each other and contribute to growth of world economy integration, to 
diminishing of economic borders between countries. On the one hand, these 
processes bring to open society, eliminate obstacles on the movement way of 
goods, capital, people, ideas and technology, on the other hand, contribute to 
strength of world economy centres that act as moving force of development of 
international economic relations. Taking into consideration present 
characteristics of globalization and integration processes, it is necessary to 
reveal their further development trends. 
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Նարեկ Սարատիկյան, հայցորդ 
 ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Քոթանյանի անվ. տնտ. ինստիտուտ 

ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

 
Հիմնաբառեր – Գիտելիքահենք տնտեսություն, պլանավորում, 

ռազմավարություն, վերլուծություն, շարժիչ ուժ, գիտելիք, 
հնարավորություն, կրթություն: 
 

Ժամանակակից շուկայական տնտեսությունում տեղի են ունե-
նում տարաբնույթ փոփոխություններ, որոնք առաջացնում են ամե-
նատարբեր փոփոխություններ տնտեսության մեջ: 

Շուկայական տնտեսության մեջ տարիներ շարունակ գերիշխող 
էր այն մոտեցումը, որ ուժեղ է այն տնտեսությունը, ով կարողա-
նում է ավելի շատ արտադրել և ավելի շատ վաճառել՝ արտադրել 
այն ինչ կարող ես: 

Սակայն տեղի ունեցան որոշակի փոփոխություններ, անցում 
կատարվեց արտադրել այն ինչ պահանջվում է: 

Բացի արտադրելուց, այսօր տնտեսության համար կարևոր և 
վճռորոշ դեր է խաղում բնական պաշարները: Համենայն դեպս ան-
ցած ժամանակաշրջանները դրանց վառ ապացույցներն էին: 

Սակայն, այժմ ամեն ինչ փոփոխվել է կամ փոփոխվում է: «Ար-
տադրել այն ինչ պահանջվում է»-ն իր դիրքը զիջում է «արտադրել 
այն ինչ կցանկանային գնել» մոտեցմանը: Այս մոտեցման առանձ-
նահատկությունը կայանում է նրանում, որ արտադրող ֆիրմաները 
պետք է բավականին ուժ ու եռանդ ունենան, որպեսզի բացահայ-
տեն այն ինչ անհրաժեշտ է մարդուն, սակայն դրա մասին նա տեղ-
յակ չէ: Չէ որ, մինչև անհատական համակարգիչների, SMART հե-
ռախոսների, սոցիալական ցանցերի, օնլայն խանութների և նմա-
նատիպ այլ նորույթների ստեղծելը, մարդիկ չէին մտածում դրանց 
մասին, տեղյակ չէին դրանց գոյության մասին և չէին զգում դրանց 
անհրաժեշտությունը: Իսկ ի՞նչ ունենք այսօր: Ունենք տեխնոլոգիա-
ներով հագեցված հասարակություն և տնտեսություն: 

Բնական ռեսուրսներին՝ նավթ և գազ, փոխարինելու են գալիս 
այլընտրանքներ, ինչի արդյունքում ականատես ենք լինում նավ-
թային շուկայում տեղի ունեցող իրավիճակներին և նավաթային դո-
լարների վրա ստեղծված տնտեսությունների քայքայմանը: 

Պարզից էլ պարզ է, որ տնտեսությունը ձգտում է դեպի նոր ուղ-
ղություն: Ուղղություն, որը պետք է ապահովի նոր զարգացում: Դա 
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եղել է ու կմնա տնտեսական կյանքի բնական ցիկլը, երբ հին մեթոդին 
փոխարինելու է գալիս նորը: 

Մի շարք գիտնականների և քաղաքական գործիչների համոզ-
մամբ, այդ նոր ուղղությունը կարող է հանդիսանալ գիտելիքահենք 
տնտեսությունը: Տնտեսություն, որը հիմնված է գիտելիքի, նորա-
րության, տեխնոլոգիանների և ուղեղների վրա: 

Առհասարակ գիտելքիահենք տնտեսություն բառեզրը տարբեր 
շրջանակների կողմից մեկնաբանվում է տարբեր կերպ: 

Ականավոր տնտեագետ և կառավարման ոլորտի մեծ գիտակ 
Փ. Դրաքերը, ում վերագրվում է «Գիտելիքի տնտեսություն» բառ-
եզրի տարածումը, համարում է, որ գիտելքի տնտեսությունը վերա-
բերվում է, գիտելիքի օգտագործմանը՝ տնտեսական օգուտներ քա-
ղելու համար30:  

Իսկ ՏՀԶԿ-ի մասնագետները համարում էին, որ գիտելիքա-
հենք տնտեսությունն այն տնտեսությունն է, որն ուղղակիորեն հիմն-
ված է գիտելիքի և տեղեկատվության արտադրության, բաշխման 
և արտադրության վրա31:  

2000 թվականին Լիսբոնում կայացած Եվրոպական գագաթ-
նաժողովը հատուկ հրավիրված էր, որպեսզի միության անդամ 
երկրները հստակեցնեն տնտեսական նպատակները, մշակեն նոր 
ռազմավարություն սոցիալական, աշխատանքային, ռեսուրսների 
օգտագործման բնագավառում և դա համապատասխանեցնեն գի-
տելիքահենք տնտեսության սկզբունքներին32: 

Բարաք Օբաման իր նախընտրական ելույթներից մեկում, որ-
պես երկարաժամկետ և հեռանկարային ծրագիր համարեց գիտու-
թյան և տեխնոլոգիայի զարգացումը ԱՄՆ-ում և դա համարեց երկ-
րի զարգացման կարևոր գրավականներից մեկը: Մասնավորապես 
նա նշեց. «… այսօր մեզ համար կարևոր և առաջնային է վերա-
պատրաստել և կրթել մեր աշխատողներին, ստեղծել մրցունակ և 
որակյալ կադրեր, որպեսզի կարողանանք մրցունակ լինենլ գիտե-
լիքահենք տնտեսության պայմաններում: Այսօր գիտական ներուժը 
և տեխնոլոգիաները մեծ ազդեցություն են թողնում տնտեսության 
զարգացման մեջ, հենց այդ ոլորտն է 21-րդ դարում ձևավորելու 
աշխատանքային շուկան, և ուրեմն մենք պետք է կատարենք ներ-

                                                                 
30 Druccer P. (1969) «The Age of Discontinuity», Heineman, London. 
31 The Knowledge-based Economy. OECD, Paris, 1996, p 7 
32 ԵՄ նախագահության եզրակացություն http://europa.eu.int/comm/research/era 

/pdf/com2000-6-en.pdf  (European Commission, 2000 and 2005). 

http://europa.eu.int/comm/research/era
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դրումներ և զարգացնենք այս ոլորտները, սկսենք կառուցել Ամերի-
կայի ապագան հենց այսօր, հենց այստեղ..33»: 

Այսպիսով, գիտելիքահենք տնտեսության համար կարևոր նշա-
նակություն է ստանում գիտելիքը, տեղեկատվությունը, կրթությունը 
և այլն: 

Եթե, նախորդ գործոնների՝ արտադրության և բնական ռեսուր-
սների պարագայում Հայաստանի տնտեսական զարգացումը հաս-
կանալի պատճառներով դանդաղում էր, ապա գիտելիքահենք 
տնտեսության պարագայում կան մեծ շանսեր և հնարավորություն-
ներ տնտեսության զարգացման համար: 

Գիտելիքահենք տնտեսության կարևորության, առաջնահեր-
թության և ռազմավարական նշանակության մասին նշվում է նաև 
Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զար-
գացման ռազմավարական ծրագրի մեջ: Ծրագրում հստակորեն 
ներկայացված է, որ երկրի տնտեսության՝ գիտության և բարձր տեխ-
նոլոգիաների հիմքի վրա մրցակցային առավելությունների ստեղծու-
մը զարգացման առաջնահերթ նախապայման է: Գիտության և բարձր 
տեխնոլոգիաների վրա հիմնված արտադրությունների զարգացումը 
հանգեցնում է տնտեսական աճի որակապես նոր գործոնների առա-
ջացմանը: Ժամանակակից տնտեսության մեջ մրցակցային առավե-
լությունը գլխավորապես ձեռք է բերվում գիտելիքների վրա հիմնված 
արտադրանքների տարբերակման հիման վրա34: 

Սակայն մեկ բան է գիտակցել և կարևորել գիտելիքահենք 
տնտեսությունը և նրա ընձեռած հնարավորությունները, մեկ այլ 
բան է երկրի տնտեսությունը տանել այդ ուղով: 

Որպեսզի կառավարությունը կարողանա ճիշտ կառավարի և 
որոշումներ ընդունի որևէ իրավիճակի մասին, անհրաժեշտ է որ-
պեսզի նա մանրամասն պատկերացում կազմի այդ երևույթի մասին: 

Այս պարագայում բավարար չէ ասել որ մենք պետք է ընթա-
նանք գիտելիքահենք տնտեսության ուղով և իրականացնել այդ:  

Նախ, անհրաժեշտ է մանրամասն քննարել և պատկերացում 
կազմել մեր երկրի տնտեսական, քաղաքական և աշխարհագրա-
կան իրավիճակի մասին: Բացահայտել երկրի ուժեղ և թույլ կողմե-
րը, հնարավորությունները և նոր միայն մշակել որոշակի ռազմա-
վարություն: Հակառակ դեպքում ցանկացած ռազմավարություն 
կարող է ձախողվել: 
                                                                 
33 Remarks of Senator Barack Obama: “Change That Works for You,” June 9, 2008, at  

http://www.barackobama.com/2008/06/09/remarks_of_senator_barack_obam_76.php . 
34Հայաստանի հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազ-

մավարական ծրագիր, 2014թ. Էջ 147 
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Նման իրավիճակում բազմաթիվ կազմակերպոություններ օգ-
տագործում են տնտեսագիտության մեջ լայնորեն կիրառվող SWOT 
վերլուծությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս կազմակերպու-
թյանը, հաշվի առնելու բոլոր գործոնները, մշակել ճիշտ և արդյու-
նավետ ռազմավարություն: 

• Ուժեղ կողմեր (Strengths) ‒ Կազմակերպության /պետու-
թյան/ առավելությունները 

• Թույլ կողմեր (Weaknesses) ‒ անբավարար ռեսուրսներ; 
• Հնարավորություններ (Opportunities) ‒ Արտաքին միջավայ-

րի գործոններ, որոնց օգտագործումը կարող է դրական 
ազդել; 

• Սպառնալիքներ (Threats) ‒ գործոններ, որոնք կարող են 
վնաս հասցնել 

SWOT անալիզի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս 
մանրամասն քննարկել և հաշվի առնել բոլոր այն գործոնները, 
որոնք կարող են ազդել գործունեության վրա: Վերջնական գնա-
հատականը, հստակ պատկերացում է տալիս իրավիճակի մասին 
և օգնում է մշակել արդյունավետ ռազմավարություն: 

SWOT վերլուծության մեջ կարելի ներառել բազմաթիվ գործոն-
ներ: Ինչքան շատ և տարաբնույթ են լինում այդ գործոնները, այնքան 
ավելի հավաստի է լինում արդյունքը: Սակայն, մյուս կողմից, տվյալ-
ների մեծությունը դժվարեցնում է աշխատանքը և մեծացնում շեղվե-
լու հավանականությունը կամ ոչ հստակ լինելու հանգամանքը: 

Այդ իսկ պատճառով, ցանկալի է ներառել այն գործոնները, ո-
րոնք առավել կարևոր և հենքային են տվյալ վերլուծության համար: 

Տվյալ պարագայում կարելի է քննարկել այն հիմնական շար-
ժիչ ուժերը, որոնք էական ազդեցություն են թողնում կամ որոնցով 
պայմանավորված է գիտելիքահենք տնտեսությունը: 

Գիտելիքահենք տնտեսության շարժիչ ուժերի վերաբերյալ 
կարծիքները բազմաթիվ են: Դրանով է բացատրվում է այն հան-
գամանքը, որ գիտելքիահենք տնտեսությունը պայմանավորված է 
մի շարք գործոնների առակայությունից, և դժվար է դրանցից որևէ 
մեկին տալ առավելություն: 

Ըստ Ջ. Հաուֆթոնի և Փ. Շիհենի՝ Գիտելիքահենք տնտեսու-
թյունն առաջանում է որոշարկված երկու ուժերից. Տնտեսական 
գործունեության մեջ գիտելիքի ինտենսիվության մեծացումից և 
տնտեսական հարաբերությունների գլոբալացումից35: 
                                                                 
35A Primer on the Knowledge Economy.Prepared by John Hougthon and Peter 

Sheehan. CSES Working Paper No. 18, Febuary 2000, http://www.cfses.com 

http://www.cfses.com/
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Ըստ Միացյալ Թագավորության տնտեսակն և սոցիալական 
հետազոտության խորհրդի (ESRC)՝ գիտելիքահենք տնտեսության 
առաջացման շարշիչ ուժերը տրոհվում են մի քանի կատեգորիա-
ների. շուկաների և արտադրանքի գլոբալացում (շնորհի ազգային 
և միջազգային ապակարգավորման), տեղեկատվական և հեռահա-
ղորդակցային տեխնոլոգիանների օգտակարության բարձրացում, 
ցանցավորում և միացման հնարավորության մեծացում ինտերնե-
տի միջոցով, տնտեսական գործունեության մեջ գիտելիքի ինտեն-
սիվություն36: 

Իսկ ահա Համաշխարհային բանկի մասնագետներ առաջար-
կել են գիտելիքահենք տնտեսության հետևյալ գործոնները. Գիտե-
լիք, մարդկային կապիտալ, տեխնոլոգիա, մրցակցություն, փոփո-
խություն, գլոբալացում37: 

Գ. Վարդանյանը իր «Գիտելիքահենք տնտեսություն» աշխա-
տության մեջ ներկայացրել է գիտելիքահենք տնտեսության հետև-
յալ շարժիչ ուժերը. գլոբալացում և մրցակցություն, տեղեկատվա-
կան հեղափոխություն, գիտելիքի հեղափոխություն, համակարգչա-
յին ցանցավորում և միացման հնարավորության մեծացում, տեխ-
նոլոգիական փոփոխություններ38: 

Բացի վերոնշյալ գործոններից հարկ է նշել նաև, որ գիտելիքա-
հենք տնտեսության համար կարևոր ազդեցություն է թողնում նաև 
այն հանգամանքը, թե տվյալ երկիրը ի՞նչ չափով է ներառված հա-
մաշխարհային գիտական կյանքին, որքա՞ն տեխնոլոգիական և 
գիտական նորույթների հեղինակ է, որքա՞ն գումար է ծախսվում գի-
տատեխնոլոգիական կյանքի զարգացման համար: Իսկ ամենա-
կարևորն այն է, թե որքա՞ն է կազմում միջին աշխատավարձը գի-
տակրթական և տեխնոլոգիական ոլորտում ներգրավված աշխա-
տողների համար:  

Ուշադրության է արժանի հատկապես վերջին կետը, քանզի 
որքան էլ զարգացած և հզոր լինի երկրի գիտատեխնոլոգիական 
կյանքը, առանց որակյալ մասնագետների հնարավոր չէ այն կա-
ռավարել /հնարավոր չէ նույնիսկ ունենալ զարգացած տնտեսու-
թյուն/: Իսկ այսօր ուղեղների արտահոսքը պայմանավորված է 
բացառապես աշխատանքային առավել լավ պայմաններ գտնելու 
հանգամանքով: 
                                                                 
36 Knowledge Economy in the UK 
37 Knowledge-Based Economic Development: World Bank Strategy for Achieving 

Global Competitiveness. 
38 Գագիկ Վարդանյան «Գիտելիքահենք տնտեսություն. Հնարավորություններ և 

մարտահրավերներ», Եր. 2008թ. էջ 85 
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Հարկ է նշել ևս մեկ կարևոր կետ, թերևս ամենակարևոր գործոն-
ներից մեկը՝ կրթական համակարգը: Գիտելիքահենք տնտեսությունը 
անմիջականորեն կապված է կրթական համակարգի հետ: Չէ որ հենց 
կրթական համակարգի շնորհիվ ենք պատրաստում մասնագետներ, 
որոնք հետագայում պետք է զարգացնեն տնտեսությունը: Հենց 
կրթական համակարգն է հանդիսանում այն սնուցող աղբյուրը որով 
սնվում են վերոնշյալ բոլոր գործոնները: 

Ընդհանրացնելով վերոնշյալ փաստերը, կարելի է եզրակաց-
նել, որ գիտելիքահենք տնտեսության համար կարևոր և հիմնական 
շարժիչ ուժեր են հանդիսանում հետևյալ գործոնները. 

1. Կրթական համակարգ, 
2. գիտելիք, 
3. գիտելիքի հեղափոխություն, 
4. մարդկային կապիտալ, 
5. տնտեսական գործունեության մեջ գիտելիքի ինտենսիվու-

թյուն, 
6. տնտեսական հարաբերությունների գլոբալացում, 
7. շուկաների և արտադրանքի գլոբալացում, 
8. տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիան-

ներ,  
9. ցանցավորում և միացման հնարավորության մեծացում 

ինտերնետի միջոցով, 
10.  տեխնոլոգիա,  
11.  մրցակցություն,  
12.  տեղեկատվական հեղափոխություն,  
13.  համակարգչային ցանցավորում և միացման հնարավորու-

թյան մեծացում,  
14.  տեխնոլոգիական փոփոխություններ, 
15.  ինտեգրումը համաշխարհային գիտական կյանքին, 
16.  աշխատանքային պայմաններ, 
17.  գիտական նորույթներ: 
Ելնելով ՀՀ տնտեսության ներկայիս իրավիճակից, հաշվի առ-

նելով տնտեսության զարգացման միտումները և տարբեր գործոն-
ներ, ինչպես նաև հնարավորինս օբյեկտիվորեն գնահատելով ՀՀ 
տնտեսության դերն ու հեռանկարները տարածաշրջանում` իրա-
կանացրել և ստացել ենք հետևյալ արդյունքը: 

Նկ. 1-ից երևում է, որ այսօր ՀՀ տնտեսությունը ունի որոշակի 
խնդիրներ կամ թերություններ, որոնք էականորեն կարող են ազդել 
գիտելիքահենք տնտեսություն կառուցելու համար: Ունենալով 
ավելի շատ թույլ կողմեր քան ուժեղ կողմեր, դժվար կլինի ստեղծել 
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գիտելիքահենք տնտեսություն նման պայմաներում: Սակայն մեծ 
ցանկության և ճիշտ կառավարման արդյունքում պատկերը էակա-
նորեն կարող է փոխվել:  

 
Նկ. 1. Գիտելիքահենք տնտեսության SWOT վերլուծությունը 

ՀՀ օրինակով 
 

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ 

• գիտելիք,  
• մարդկային կապիտալ 

 

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

• շուկաների և արտադրանքի գլոբա-
լացում 

• տեղեկատվական և հեռահաղոր-
դակցային տեխնոլոգիաններ 

• տեխնոլոգիա 
• գիտելիքի հեղափոխություն 
• ինտեգրումը համաշխարհային 

գիտական կյանքին 
• աշխատանքային պայմաններ 
• գիտական նորույթներ 
• աշխատանքային պայմաններ, 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

• տնտեսական գործունեու-
թյան մեջ գիտելիքի ին-
տենսիվության մեծացում 

• տնտեսական հարաբե-
րությունների գլոբալացում 

• ցանցավորում և միացման 
հնարավորության 
մեծացում ինտերնետի 
միջոցով 

• տեղեկատվական 
հեղափոխություն 

 

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

• մրցակցություն,  
• տեխնոլոգիական 

փոփոխություններ 
 

 

Միանգամայն իրատեսական է այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ 
թույլ կողմերը կարճ ժամանակ հետո կարող են դառնալ ուժեղ կող-
մեր և կատարել հիմնական շարժիչ ուժը:  
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Հատկապես տեխնոլոգիաների և գիտական կյանքի զարգացում 
բավականին հեռանկարային և իրատեսական է, որը կարևոր դեր 
ունի գիտելիքահենք տնտեսության համար: 

Ստեղծելով ավելի ճկուն և հարմարվող տնտեսություն կարող 
ենք էլ ավելի արագացնել տնտեսակն կյանքը, առավել բարե-
նպաստ պայմաններ ստեղծելու գիտելիքահենք տնտեսության 
համար: 

Ունենալով փոքր երկիր, արագորեն կարելի է ադապտացվել 
փոփոխություններին և միշտ գտնվել առաջին շարքերում: Փոքր 
երկրի փաստը հնարավորություն է տալիս բավականին արագ ին-
տեգրվել տարբեր նորություններին և դրանք արագորեն կիրառել 
տնտեսության մեջ: Ցավոք սրտի, այժմ ՀՀ տնտեսությունը բավա-
կանին հետ է մնում գիտական նորություններից և չի կարողանում 
արագորեն արձանագրել դրանց փոփոխությանը: Իսկ յուրաքանչ-
յուր նորություն, որը կիրառվում է համաշխարհային տնտեսության 
մեջ և չի կիրառվում ՀՀ տնտեսության մեջ, մի քայլ ետ է գցում ՀՀ 
տնտեսությունը: Այդ իսկ պատճառով, այսօր, տեխնոլոգիական 
փոփոխությունները և ինտեգրման հարցերը մեր երկրի համար 
հանդիսանում են սպառնալիքներ և թույլ կողմեր: 

Ապագան պատկանում է այն երկրին, ով կկարողանա ավելի 
արագ արձագանքել համաշխարհային շուկայի փոփոխություննե-
րին և կկարողանա ավելի ճկուն քաղաքականություն վարել: 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ, 
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стратегия, анализ,  перемещение / движущая сила, знания, 
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Для развития экономики, основанной на знаниях важное значение 
имеет выбор правильной политики. Для выполнения такого решения 
необходимо иметь четкое представление о возможностях, и быть в сос-
тоянии использовать ресурсы в текущей ситуации. 

 
 
 

ANNOTATION 
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THE OPPORTUNITIES OF THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY  
BY THE EXAMPLE OF RA 

Key words – Knowledge-based economy, planning, strategy, analysis, moving 
/driving force, knowledge, opportunity, education. 

 
For the building and development of the knowledge-based economy it 

is important to choose a true strategy. For making that (kind of) decision it 
is necessary to have a clear picture about the opportunities and use the 
recourses in the right way in the existing situation. 
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UNIVERSITIES AND STAKEHOLDERS – COMMUNICATION  

AND COOPERATION 
Introduction 

Cooperation between universities, research institutions and business, is 
a subject widely discussed and described in the scientific literature. Poland 
in this field is comparable to countries in the European Union or the United 
States, although a serious problem is the underdevelopment left by the 
communist system and a very low percentage of GDP spent on research 
[Sobkowiak, 2002]. In the early nineties an attempt was made to build a 
commercial offer with universities, creating business incubators and centers 
of technology commercialization. These actions resulted in partial success 
in the case of technical universities, which have begun to offer their services 
on the market. In the case of universities in humanities, the basic problem 
was, and still is, developing the scope of the commercial offer [Kubat, 
2013]. The problem is about developing a set of services that the university, 
is able to provide for business sector, clearly specifying the process time 
and path. For the purposes of this study basic barriers will be discussed that 
stand in the way of establishing a list of services by the universities for the 
business sector, with strong emphasis on communication barriers. 
Developing universities business profiles is only the first step, second is its 
popularization in the minds of potential customers, which is a major 
problem for universities. 
Experiences in cooperation between universities and the private sector 

European Union recognizes the need to strengthen cooperation 
between the private sector and universities. Noteworthy are reports that 
synthetically analyze the problem, indicating the path of further 
development in the matter. One of the most interesting is A Review of 
Business-University Collaboration from February of 2012, which succinctly 
examines the issue from the UK perspective. The report points out a 
significant progress in cooperation between the education sector and 
private, in developing higher education programs tailored for business 
requirements. Study programmes are funded by public and private sector 
together positively influence the level of competitiveness of the graduates 
on the labor market, This has reduced unemployment in the age group  of 
25 and created good basic for good practices that can be utilized by other 
entities.[Wilson, 2012]. 

Universities play a very important role in building and mobilizing the 
local communities, including various projects development beneficial to 
those communities. A high level of integration is observed between the 
local and international parties involved [Theodor 2008 Wilson, 2012]. The 
primary barrier are communication problems between the education sector 
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and private [Hale, 2006]. These barriers result from a lack of understanding 
of the other party involved in the process. The private sector seeks to 
maximize efficiency and structure within the business unit are adapted to a 
specific type of operation. The University performs various functions such 
as research, education, development and expertise based services. The 
structure of the university is adopted mainly for the benefit of the first two 
functions, which translates into a kind of incompatibility between potential 
partners [Allen, 2002]. To some extent the structure of the university goes 
back to the Middle Ages and the divisions of sciences, which in theoretical 
sense, is correct however, is incompatible with the functional structure of 
businesses and corporations. The Wilson report indicated also, another 
barrier, ethical in nature. Many authors emphasize that higher education 
sector so far remained independent from competitive market pressure. 
Research and educational programs developed based on demand, creates a 
risk that the research units will become dependent on financing institutions 
[Cote & Allahar 2011]. These considerations are particularly vivid in 
Anglo-Saxon countries, mainly United Kingdom, the United States and 
Canada. In the subject literature, a term was developed - corporate 
university, relating mainly to the universities pursuing research and 
programs which bring financial benefits. Originally the term denoted 
educational units owned by corporations for the purpose of training their 
own employees. Some authors suggest that this is the future of traditional 
universities. The dominant view is that there will be a merge of own and on 
demand research in order to achieve better results [Deatry & Campbell 
2003; Paton, 2005]. Traditional universities will improve the communica-
tion process with external partners, which will allow for better collaboration 
and combining the purpose of research institutes and the business sector in 
order to run research projects beneficial to both parties. 

A similar approach is characterized by Scandinavian countries, where 
the model of cooperation between universities business is well established. 
In the years 2008 - 2010 University of Economics in Katowice carried out a 
project the University-Business cooperation: a feasibility study, aiming to 
examine the possibility of cooperation with other didactic and research 
centers in Norway [Ubico 2010]. The end result of the project, was a report 
indicating a number of actions taken by the surveyed universities for 
building an effective cooperation with the private sector. Harstad University 
College, the first college surveyed, focuses on combining theory with 
practice through the recruitment of 30% to 50% percent of lecturers from 
the business sector, and study programmes are tailored to specific 
business’s needs. Students have the opportunity to do internships in these 
firms, which usually result in later employment. The University, however, 
does not offer services directly to business, focusing on teaching. 
Norwegian University of Science and Technology presents a different 
approach, focusing on the commercialization of its projects, through a 
technology transfer center and kick-started research institutions and student 
associations. Goal of these institutions is to find partners for research 



 46 

projects that can provide the necessary resources. This model is highly 
geared towards financial profit, as 75% of the university research budget 
comes from such agreements. The report also highlights the complete lack 
of barriers in collaboration between universities and business, resulting 
from a strong belief that such cooperation is an absolute necessity [Nilsson, 
2006]. Norway does not have a long university tradition, so the emphasis is 
on innovation and flexibility of created units and educational programs 
[Johannsdottir & Jonasson, 2011]. Collaboration is something completely 
natural research is being focused on how to improve the existing mechanisms. 

Another interesting view is presented in the report Making the 
university-industry collaborations work by the Science Business Innovation 
Board, which examines the success in cooperation of American companies 
in the IT sector, with universities. It shows that companies such as 
Microsoft, Cisco and Intel have adequate resources to create their own R & 
D centers, are very eager to reach for the partners in the education sector 
[Science & Business, 2012]. The fundamentals for cooperation was based 
around the need to search for new ways of innovation, by attempting to 
grow their natural environments. Partners, in spite of a significant 
differences in potential, such as Microsoft and the University of Melbourne, 
have adopted the principle of equivalence and autonomy of each partner. 
After Intel and Cisco joined a consortium was created that could control the 
process of creating new products, from their conceptualization, through the 
preparation of hardware and software. This mechanism would work 
properly if each partner would clearly see the benefits of the cooperation, 
although expenditures were not necessarily equally distributed [Buckup, 
2012]. It is also important to build a sense of commitment among all people 
taking part in the project. Changes must be made on the fly. so it can 
actively respond to changes in the business environment, which is not 
always obvious in the context of large institutions. 
Cooperation between business and private sector in Poland 

The cooperation of universities with business in Poland, is at an early 
stage of development. Current research focuses on the diagnosis of the 
current situation, with particular emphasis  on possible barriers and attempt 
to establish a framework for such cooperation. On the 17th of May 2013 first 
meeting Business for the University, Universities for Business took place, 
organized under the patronage of the Minister of Higher Education - 
Barbara Kudrycka [Siwińska, 2013]. Rectors of many polish universities, 
managers of innovation centres and representatives of private companies 
participated in the event, which aimed to answer one question: how can 
closer collaboration between the education sector and the private sector be 
ensured. Although there are examples of schools that have monitored the 
progress of their graduates, most universities are still looking for an 
efficient model of observing and reacting to changes in the labor market. 
The basic problem is the lack of communication between private companies 
and universities, in terms of demand for services and staff on the side of the 
first party, awareness and the ability to offer a particular set of services on 
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the side of the other [Gregor & Gotwald, 2012]. Few institutions publish 
contact information for entrepreneurs and the scope of services offered is 
presented in very general terms. During the meeting, Professor Włodzimierz 
Nykiel, Rector of the University of Lodz, expressed the view that coope-
ration between business and education could be based on the selection of 
specific companies that would  tailor a given study programme to quickly 
respond to changing conditions on the labor market, focusing the courses on 
problem solving and practical knowledge, rather than theory. A step forward 
in this regard are the Carrier Offices, established by the universities. The 
role of these institutions comes down to offering students and graduates 
carrier counseling, help in organizing internships and mediating between the 
student and a business unit [Golinowska & Boni, 2004]. These institutions 
operate within the existing structures of universities, which hampers their 
flexibility and ability to respond to market changes. A more comprehensive 
change is required both in terms of university structure and organizational 
mentality. 

The above-mentioned project University-Business cooperation: feasibility 
study and its second stage conducted research among academics and 
students of the University of Economics in Katowice and its economic 
environment. As a result, they questioned 363 students, 52 teachers and 86 
institutions within the economic environment. Naturally, the basic question 
was whether these groups are interested in cooperation. In the case of 
academics  95% were interested in such cooperation, which is in line with 
the general trend in Poland [Ostrowska, 2011]. Students were mainly 
interested in internship sand practices in the enterprises and co-participation 
of entrepreneurs in the teaching process. Researchers would very willingly 
carry out research and expertise for business while creating joint study 
programmes . The problem arises when similar questions are posed towards 
entrepreneurs. Only 40% were interested in undertaking joint research and 
co-participation in the teaching process Attempt on their part to identify 
possible benefits of such initiatives did not give clear answers.  

Universities in Poland have a strong awareness of the need to work 
with business and the need for commercialization of research [Rudnicki, 
2011], positive case studies are described in large numbers in Polish 
literature [Przybylski, 2011; Kubat 2011; Strychacz, 2011]. Results of the 
audit clearly show that  entrepreneurs do not know what universities can 
offer, they face many barriers in communication, which in practice 
significantly lengthen the process if it occurs at all [Mabizela, 2005]. The 
basic problem, which emerges from the conclusions of the meeting in May 
2013 and the research at the University of Economics, boils down to the 
serious deficiencies of communication among stakeholders. For companies 
operating on the market, this is a serious barrier, as the basis for a well-
functioning business is communication and the ability to react quickly to 
changes [Taylor, 2005]. A partner who does not have the ability to 
communicate effectively is unpredictable and thus risky. It seems that this is 
the basic direction of changes should focus on improving the commination 
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abilities of the universities with their environment. In the long run, this 
would improve the perception of universities as partners among the business 
sector. Unfortunately, as shown by studies universities in Poland have 
problems with effective communication, even with their main target group - 
students. These barriers are discussed below. It is interesting, however, that 
the problem is absent in the mainstream debate on cooperation between 
universities and business, where the emphasis is now placed on attempts to 
formalize and institutionalize it, and the issue of communication is treated 
sketchy. 
Communicating with the environment 

Universities, like any institutions, operate within a specific environ-
ment. Traditionally it is assumed that the target group for them are students, 
both present and prospective, lecturers and other educational entities, [Hall, 
2007]. The first signs of change can be observed, along with the deve-
lopment of postgraduate studies and their growing popularity in Poland. 
This has forced universities to compete for customers on the open market, 
but did not translate into deeper structural changes. As recent studies show, 
they recognize the need for continuous communication with the environ-
ment via electronic media [Gregor & Gotwald, 2011]. Universities have 
become present on social media. Profiles are kept up to date and first 
attempts of community development are observed. Unfortunately, these 
attempts are prone to errors resulting from misunderstanding the nature of 
new media. Social media, is the first medium that blurs boundaries between 
the recipient and creator of content, allowing users to create their own 
unique infosphere [Patrut & Patrut, 2013]. This allows one to build a 
community focused around a particular topic, event or institution. However, 
it should be noted that this only an opportunity that must be utilized in an 
appropriate manner. Analyses indicate that universities use electronic media 
as just another channel to inform about their activities. The interactive 
component is absent. All major universities in Poland are present in the 
virtual infosphere, trying to share content that is up to date and relevant, 
only for traditional audiences [Domanski & Sędkowski, 2013]. Presented 
content is important for students of a faculty of the university, but graduates 
and business stakeholders are overlooked. In part, this state of affairs can be 
explained by the structure of universities, the content is usually moderated 
by the central administration of the university, while the student or graduate 
is more associated with the faculty. A separate issue is about the willingness 
and ability of the university to convince its partners to take part in 
interactive communication.  

Poles are eager to use the new information solutions, engaging in new 
media and new forms of communication. A study conducted in 2012 by the 
Pew Research Center shows that 40% of internet users in Poland, uses 
interactive media, including social networks [Pew, 2012]. These ratios are 
even higher in the age groups 18-29 years, amounting to 82%. This means 
that there is a need for interactive communication between people, which 
can be used to build a communities around universities, which requires 
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greater involvement and essentially taking the role of a catalyst in the 
process.  
Alumni as a target audience 

So far, graduates were not treated as a separate target group, both by 
the universities themselves, as well as research units. Universities have 
sought to promote among graduates its offer of postgraduate studies. The 
communication was focused on the offer, rather than tracking their fate and 
degree of success to the labor market. Currently in Poland there is 
considerable disparity in the choice of courses by students, most of which 
selects the humanities, focused on communication and interpersonal skills 
[OECD Review, Poland, 2009].  There is a great need for people that hold 
specific, technical skills. The situation is also unfavorable from the of 
graduate unemployment point, which in 2010 was 35%, and maintained at a 
constant level [Sedlak & Sedlak 2010]. Bill introduced in 2011, requires 
active monitoring of graduates by universities, which is done usually with 
the help of the University Career Offices, unfortunately it did not improve 
the situation significantly [Czerepaniak-Walczak, 2013]. The basic problem 
comes down to methodological differences, where each unit has its own 
indicators and the fact that alumni are emotionally involved with their 
faculties not the university as a whole, therefore any attempts to contact 
them by the central administration usually fail.[Sedlak & Sedlak 2010]. An 
important role in the process of integrating graduates is played by an 
Alumni Association. These institutions usually appointed by the graduates 
themselves, they can be in direct contact with them, thereby mediate in 
relations between the university and the alumni [Cummins & Hodges, 
2012]. Due to the voluntary nature of membership associations bring 
together only people willing to continue a relationship with the academia. 
Graduates themselves become part of the business environment, either as an 
employee or employer and may act as a bridge linking the academic and 
business sphere. 
Networking of educational institutions 

The above mentioned elements are components of the university 
environment affecting the perception by the broad market. Individual 
elements do not allow for effective cooperation and building a positive 
image for the prospective cooperation with the private sector. It is necessary 
to build networks, where the university would be the catalyst and curator 
[Prause & Winkler, 2011]. Being the central hub, the university can build a 
community around itself and send messages to the desired audience in the 
business environment. To achieve this goal a set of modern tools based on 
new media is required. People currently expect rapid and dynamic media, 
where action and reaction occurs instantly, without any delay, while the 
content presented has to be interesting and relevant [Macnamara, 2010]. 
This would also fulfill most expectations of business sector. The current 
communication model of Polish universities should be considered lacking, 
as published content is targeted at a mass audience, which is typical for non-
interactive media [Domanski & Sędkowski, 2013]. For cooperation to exist, 
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it is necessary to develop a cooperation platform and the university should 
be the in the center [Science & Business, 2012]. The platform must be 
modern and transparent, so that people not associated with the university 
directly can easily reach the desired information. On the other hand, the 
offer and information must be kept up to date at all times, so any 
prospective consumer can find all the relevant information with ease.  

The need to utilize new media confronts research institutions with new 
challenges in terms of communication. The necessity to develop and update 
a commercial offer is new to Polish higher education units. [Minkiewicz, 
2007]. Due to the increasing competition from private universities and 
openness of foreign universities to Polish students, the competition among 
universities is not only about to the quality of educational programs, but 
also to graduate’s position on the labor market. The deeper the links are 
between business and the university, the greater the chances for graduates to 
find a job and continue cooperation. To some extent, this leads to creation 
of a self-fueling mechanism, as one success will automatically incentivize 
others to follow. 
Conclusion 

  The cooperation of universities with business in Poland, is in its early 
stages. Universities are aware of the tangible benefits of cooperation with 
the private sector, however, have serious problems with effectively 
identifying and to communicating its offer to stakeholders. Companies, 
however, do not see such tangible benefits of cooperation with the 
education sector, mainly due to difficulties in communication and lengthy 
process of execution. Cited examples from other countries, clearly show 
that effective cooperation is possible after fulfilling certain criteria. 
Universities should become the integrating entity, standing at the crossroads 
between the education, private and government sector. Effective 
communication with alumni and firms  as well as students and academics is 
a necessity as they constitute the environment of universities This will allow 
to prepare an offer beneficial to all. It is important that the communication 
is dynamic and efficient, requiring the lowest possible expenditure of 
resources that can then be used during the cooperation process itself. 
Developing proper communication model takes time and must reckon with 
initial low interest within target groups. These groups must see that the 
university is not only an educational institution, but an important partner in 
business, offering specific services and benefits. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

Միխայել Սեդկովսկի, Լոձի համալսարանի քաղաքական և  
միջազգային հետազոտությունների ֆակուլտետ 

Արթուր Մոդլինսկի Լոձի համալսարանի կառավարման  
ֆակուլտետ  

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ – ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հիմնաբառեր – համալսարան, շահառուներ, գործարար հատված, 
համագործակցություն 

Համալսարանների, հետազոտական ինստիտուտների և գործարար 
հատվածի միջև համագործակցությունը գիտական գրականության մեջ 
լայնորեն լուսաբանված և քննարկված թեմա է: Հատկապես վերջին ժա-
մանակներում դրանք կարևորվում են, քանի որ աշխատաշուկայի պա-
հանջների և համալսարանական ծրագրերի միջև կապի ապահովումն ան-
հրաժեշտ գործոն է մրցակցության ապահովման տեսանկյունից: Հոդվածի 
շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել համալսարանների դերին տե-
ղական մակարդակներում գործընկերության հաստատման նպատակով, 
առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ոլորտին: Լայնորեն քննարկվել է համալսարանների և գործա-
րար միջավայրի միջև Լեհաստանում առկա փորձը: 
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Сотрудничество между университетами, исследовательскими инс-
титутами и бизнес-сектором является широко обсуждаемой темой в 
научной литературе. Особенно в последнее время оно имеет важное 
значение, потому что обеспечения связи между спросом рынка труда и 
университетскими программами являются необходимым факторам для 
обеспечения конкурентоспособности. В рамках статьи рассмотрен роль 
университетов для обеспечения сотрудничества в местном уровне, 
обращая особое внимание сфере информационной технологии. Широ-
ко рассмотрен существующий опыт Польши о сотрудничестве между 
университетами и бизнес-сектором. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МОТИВАЦИИ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
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ПРИМЕНЕНИЯ 

Ключевые слова – моделирование, мотивация, стратегия мотивации, 
управление кадрами. 

В настоящее время факт того, что максимальная эффектив-
ность деятельности предприятия достигается за счет решения 
вопроса оптимизации процесса управления мотивацией труда, 
давно стал общепризнанным. Но также очевидно и то, что для 
формирования результативной стратегии мотивации труда персо-
нала требуется пересмотреть внутрифирменный механизм управ-
ления самой мотивацией. 

Условия рыночной экономики требуют от руководства неодно-
значных решений, зависящих во многом от результатов работы 
сотрудников предприятия, в связи с этим опора мотивационных 
воздействий только на методы материального стимулирования 
не создаст ему перспективы повышения конкурентоспособности 
и стабильности. Общепринятое при административно-плановой 
системе хозяйствования увеличение фонда оплаты труда не 
создает высокую внутрипроизводственную эффективность, это 
было выявлено ещё Ф. У. Тейлором и подтверждается практи-
кой мотивации наемных работников.  

Эффективность модели управления мотивацией труда на 
предприятии, во многом зависит от механизма удовлетворения 
побудительных мотивов формирующих: желание к высокопроиз-
водительному труду, стремление к повышению уровня знаний и 
к профессиональному росту компетентности работников, от этих 
стремлений в свою очередь зависит активность в процессе соз-
дания конкурентных преимуществ предприятия.  

Работники, обладающие достаточным уровнем подкрепления 
мотивов – это продуктивные сотрудники с желательным для пред-
приятия поведением, то есть сотрудники, выполняющие те трудо-
вые задачи, которые требуются, и последовательно улучшающие 
результаты работы. Таким образом, у предприятий создается 
объективная необходимость создавать условия для формирования 
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эффективной мотивации труда сотрудников. В связи с этим возни-
кает вопрос, а что значит создавать условия для мотивации? 

Создавать условия для мотивации означает формировать 
механизмы управления, создающие позитивные факторы, которые 
побуждают людей выполнять свою работу с удовольствием, и 
сокращают количество факторов, вызывающих негативные эмоции 
и снижающих уровень мотивации. Для создания таких механизмов 
требуется разработка последовательности действий по внедрению 
тех или иных стимулирующих и мотивирующих воздействий, кото-
рые в перспективе позволят сформировать у сотрудников поведе-
ние, способствующее достижению стоящих перед предприятием 
целей. Такую последовательность действий называют стратегий, а 
в случае формирования подкрепления поведения работников – это 
мотивационная стратегия. 

Мотивационная стратегия предприятия — это совокупность 
действий по реализации системы стимулирующих и мотивирующих 
воздействий на длительный период времени, использование ко-
торых позволит предприятию создать устойчивые конкурентные 
преимущества в условиях циклически развивающейся экономи-
ческой системы.  

Целью мотивационной стратегии является формирование у 
работников желательного для руководства и необходимого для 
достижения стратегических целей предприятия. Поэтому стратегия 
мотивации требует четкой проработки различных вариантов сово-
купностей мотивирующих и стимулирующих воздействий, учиты-
вающих возможное влияние внешних и внутренних факторов, кото-
рая требует ясного понимания руководством того, каких целей 
надо добиться предприятию в конкретных рыночных условиях. 
Поскольку стратегия мотивации труда разрабатывается на дли-
тельный период, то основываться она должна на долгосрочных 
прогнозах. Это связано с тем, что для сохранения конкурентных 
преимуществ и экономической стабильности в современных ры-
ночных условиях недостаточно четкого плана действий и следо-
вания ему. Темпы развития высоки, что в свою очередь вызывает 
стремительное изменение условий ведения деятельности, поэтому 
помимо анализа ситуации, необходим прогноз, основанный на 
предположениях экспертов, на установлении причинно-следствен-
ных связей между различными событиями, на экстраполяции.  

Прогнозирование в мотивации – это попытка предугадать 
будущее, оценка возможных направлений развития предприя-
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тия, а также разработка альтернативных вариантов последствий 
тех или иных управленческих решений. Последствия стратеги-
ческих решений управления мотивацией руководителя можно 
точно определить только в будущем, а будущее – это область, 
обладающая максимальным уровнем неопределенности, следо-
вательно, руководители вынуждены  принимать решения в усло-
виях неточности и размытости данных. Такое принятие решений 
сопряжено с вероятностью возникновения нежелательных собы-
тий. Но вероятность появления таких событий можно сократить, 
посредством прогнозирования дальнейшего развития, а именно 
последствий принимаемых управленческих решений. 

Стратегия мотивации должна представлять собой модель 
действий, способствующих достижению целей предприятия, то 
есть стратегия является составным элементом общей модели 
управления мотивации труда наемных работников. Поскольку она 
содержит набор правил для принятия управленческих решений, 
используемый для формирования основных долгосрочно качест-
венно определенных направлений развития предприятия, то в мо-
дели управления мотивацией стратегия выполняет роль инстру-
мента, преобразующего исходные данные в желаемый результат в 
будущем. 

Поскольку стратегия мотивации разрабатывается на несколько 
лет вперед, она должна конкретизироваться в различных этапах 
достижения цели, то есть долгосрочную мотивационную стратегию 
надо подразделять на подэтапы или среднесрочные стратегии, а 
практически реализовывать в мотивационной политике, скоррек-
тированной с учетом изменения внешних и внутренних условий. 
Поскольку мотивация обладает высоким уровнем неопределен-
ности, а также относится к многокритериальным процессам, то на 
разработку мотивационной стратегии требуются значительные 
затраты труда и времени многих специалистов. Сложность учета 
влияния многих факторов и размытости данных не позволяют ее 
часто менять или серьезно корректировать, поэтому принято ее 
разрабатывать в общих чертах. Сложившаяся ситуация не поз-
воляет учесть при разработке стратегии появление новых непред-
виденных обстоятельств, которые могут серьезно изменить перво-
начальную концепцию стратегии. Обстоятельства такого рода 
могут иметь как положительный характер и открывать новые 
перспективы развития и возможности, так и отрицательный, ко-
торые заставит руководство отказаться от используемой полити-

http://www.stplan.ru/articles/theory/goals.htm
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ки мотивации. Таким образом, можно сделать вывод, что страте-
гия мотивации труда предприятиям необходима, а ее разработку 
и реализацию осложняет отсутствие инструментария, позволяю-
щего «снимать» неопределенность и учитывать большое коли-
чество критериев. 

Любая стратегия, в том числе и мотивационная, для соответст-
вия высокому уровню эффективности должна соответствовать 
общим принципам, которые обеспечивают взаимоувязанность при-
нимаемых руководителями стратегических решений, призванных 
обеспечить координированное и упорядоченное управление персо-
налом в долгосрочном периоде. Для стратегии мотивации эти 
принципы отличаются от общепринятых из-за специифических 
особенностей мотивации как элемента процесса управления: 

1. Методы, используемые в стратегии для оценки результа-
тов мотивирующих и стимулирующих воздействий в нас-
тоящем и в перспективе должны быть едины, поскольку 
именно в этом случае достигается возможность соотне-
сения факторов, имеющих разные категории оценки. 

2. Правила, согласно которым учитывается влияние внешней 
среды на внутрифирменный механизм мотивации труда, 
должны определять: какую систему мотивирующих и сти-
мулирующих воздействий необходимо использовать в раз-
личных фазах экономических циклов, какие действия при-
ведут к формированию преимуществ над конкурентами.  

3. Правила, согласно которым учитываются отношения внут-
ри организации, то есть стимулирующие и мотивирующие 
воздействия, которые позволят создать определенный 
коллектив и корпоративную культуру на предприятии. 

4. Правила, согласно которым формируется мотивационная 
политика, то есть практическая реализация стратегии в 
настоящем должна соответствовать оперативным целям.  
Мотивационная стратегия на предприятии может разраба-

тываться и реализовываться на всех организационных уровнях 
управления. 

Исходя из описанных характерных особенностей и принци-
пов мотивационной стратегии можно ее можно определить: моти-
вационная стратегия предприятия является сложной многокри-
териальной моделью мотивирующих и стимулирующих воздейст-
вий необходимых для достижения поставленных перспективных 
стратегических целей в общем направлении развития предприятия.  
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Мотивационная стратегия обеспечивает решение следую-
щих вопросов: определение тенденций дальнейшего развития 
кадров предприятия; ориентация в кадровых возможностях и 
перспективах; соотнесение ресурсного потенциала и требований 
системы управления. 

Прежде чем разрабатывать и утверждать мотивационную 
стратегию необходимо провести оценку факторов влияния. По-
скольку на нее влияет множество факторов, а методики учета 
такого количества факторов при разработке стратегии отсутствует, 
то в практической реализации принято выделять важнейшие: 
специализация предприятия; характер поставленных целей; основ-
ные положения, на которые опираются при принятии решений; 
финансовые ресурсы; зависимость от среды и временной фактор. 

Для мотивационной стратегии важными являются внешние 
и внутренние факторы, которые влияют на процесс управления 
работниками и если для обычных стратегий финансовые ресур-
сы, специализация предприятия являются внутренними факто-
рами, то для мотивационной стратегии внешними, а внутренни-
ми являются те, которые определяют мотивы сотрудников. Осо-
бая значимость создания и реализации стратегии мотивации, 
несмотря на высокую трудоемкость этих процедур, заключается 
в том, что результат получаемый при ее использовании намного 
превышает затраты на ее создание и реализацию. Помимо пла-
нирования возможностей предприятия и согласования ресурсно-
го потенциала, сам процесс разработки мотивационной стра-
тегии создает дополнительные преимущества предприятию: 

- происходит осмысление кадровой ситуации, поскольку мо-
тивационная стратегия основывается на мотивационной 
структуре, которая в свою очередь имеет графическую ин-
терпретацию, построенную с использованием элементов 
системного анализа. Это позволяет наглядно представить 
взаимосвязь отделов и подразделений, что в свою оче-
редь приводит к четкому разграничению обязанностей и 
желаемых результатов. 

- коллективное обсуждение возможных вариантов мотива-
ционной стратегии способствует более ясному представ-
лению руководителей отделов или других управленческих 
единиц о перспективной значимости мотивов своих сот-
рудников, а также о методах выявления и контроля моти-
вации и их удовлетворения.  



 59 

- разбор альтернативных вариантов совокупности воздействий 
в среднесрочной или долгосрочной мотивационной стратегии 
в зависимости от сложившихся условий повышают сис-
темность в распределении должностных обязанностей сот-
рудников, а также обоснованность принятия управленческих 
решений, и, как следствие, управляемость предприятием в 
целом.  

- процесс обсуждения мотивационной стратегии способствует 
улучшению управления, сплочению коллектива, снижению 
уровня конфликтности между наемными работниками, руко-
водителями и собственниками предприятия. 

В силу неразвитости проблем управления мотивацией труда 
наемных работников на предприятии, стремительной изменчивос-
ти социально-экономических условий руководство предприятий не 
формируют стратегию мотивации как таковую, а избирательно 
определяют воздействия, подменяя им стратегию мотивации. 

Экономический смысл мотивационной стратегии заключается 
в обеспечении положительного результата, который способен зна-
чительно усилить мотивацию труда наемных работников, созда-
вать положительное подкрепление и усиливать действие тех или 
иных мотивов посредством различных стимулов. Причем результат 
должен соответствовать разработанным желаемым результатам 
либо превосходить их.  

При отсутствии положительного усиления трудовой мотива-
ции стратегия теряет свой экономический смысл, поэтому необ-
ходимо делать особый акцент на роли стратегии в процессе 
ведения хозяйственной деятельности предприятием: 

1. Стратегия выполняет роль «каркаса», на который опирается 
вся система управления предприятием, она включает в себя 
систему планов, решений и действий, выполняемых на нем. Таким 
образом, мотивационная стратегия является эталоном, к которому 
стремится предприятие – это долгосрочная стратегия на нее 
опираются различные среднесрочные стратегии, а также она опре-
деляет формирование репутации и имиджа предприятия. 

2. Поскольку мотивационная стратегия формируется в про-
цессе коллективного обсуждения руководителями разных уровней 
иерархии, то есть она есть результат взаимодействия заинтересо-
ванных в деятельности предприятия лиц. Мотивационная страте-
гия определяет последовательность мотивирующих и стимулирую-
щих воздействий, формирующих у сотрудников желательное для 
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достижения стратегической цели поведение, что невозможно реа-
лизовать без ясного представления должностных обязанностей, 
властных полномочий и ответственности каждого работника. То 
есть стратегия выступает в роли распределителя власти на пред-
приятии, это необходимо для оптимизации контроля приоритетных 
аспектов деятельности предприятия. Поддержание высокого 
уровня эффективности управления требует от собственников 
предприятий контроля за структурой изменения власти. Распреде-
ление властных полномочий позволяет более четко определять 
задачи управления хозяйственной деятельностью. Построение 
организационной структуры исходя из мотивационной стратегии 
позволяет подготовить трудовой коллектив к возможным кризис-
ным явлениями и в некоторых случаях предотвратить их 
губительное влияние. 

3. Мотивационная стратегия создает конкурентные преиму-
щества предприятию. Если стратегия предприятия по М. Портеру 
должна быть направлена на захват привлекательных и продуктив-
ных позиций, способствующих поступлению различных ресурсов и 
сбыту товаров, работ, услуг потребителям, то мотивационная стра-
тегия создает подкрепление основной стратегии, так как приток 
человеческих ресурсов, их профессионализм и стабильность на 
предприятии обеспечивается именно мотивационной стратегией. 
Сбыт результатов деятельности предприятия также во многом 
зависит от уровня квалификации сотрудников и его заинтересован-
ности в экономической эффективности деятельности предприятия, 
что также входит в сферу управления и контроля стратегии моти-
вации. То есть мотивационная стратегия создает положительные 
предпосылки для реализации основной конкурентной стратегии. 

4. Основная роль мотивационной стратегии – это эффектив-
ное управление наемными работниками предприятия и контроль 
соответствия полученных результатов желаемым. Стратегия мо-
тивации не только содержит систему методов стимулирующего и 
мотивирующего воздействия, но и формирует определенный 
процесс принятия решений в различных ситуациях. 

5. Мотивационная стратегия является реакцией на изменение 
внешних условий ведения деятельности. Она должна содержать 
альтернативные варианты систем мотивирующих и стимулирую-
щих воздействий, отражающих возможные изменения внешней 
среды. То есть стратегия мотивации фактически является внутри-
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фирменным механизмом, вырабатывающим решения для преодо-
ления созданных окружающей средой проблем и угроз.  

 Исходя из обозначенной роли мотивационной стратегии в 
процессе управления предприятием, а также из ее экономиче-
ского смысла можно определить основные характеристики: 

- мотивационная стратегия формируется на основе разра-
ботанных экспертов долгосрочных концепций развития 
предприятия;  

- выбор мотивационной стратегии предполагает определе-
ние основных методов мотивирующего и стимулирующего 
воздействия деятельности и основных направлений разви-
тия трудового коллектива при максимальном использова-
нии интеллектуального потенциала сотрудников; 

- мотивационная стратегиядолжна отражать вопросыпоиска 
направлений развития кадрового состава.  

В целом до настоящего времени вопросам разработки и 
реализации стратегии мотивации не уделялось особого внима-
ния, как правило, мотивацию определяли как  один из элементов 
базовой конкурентной стратегии, поэтому ее выделение в обо-
собленную стратегию является мало изученным направлением. 
Однако современные условия хозяйствования требуют предс-
тавлять ее обособлено, но обязательно согласовывать с общей 
стратегией развития предприятия: 

- с методологической точки зрения сущность и механизмы 
формирования мотивационной стратегии предприятия долж-
ны рассматриваться как одна из проблем управленческих 
отношений, оценки возможностей кадрового потенциала реа-
лизации стратегических целей предприятия;  

- с экономической точки зрения мотивационная стратегия 
должна разрабатываться как элемент общей стратегии 
предприятия, представляющей собой систему из следую-
щих стратегий: продуктовая, инвестиционная, маркетинго-
вой и другие виды.  

Выделение мотивационной стратегии из общей стратегии 
предприятия обосновывается тем, что она фактически является 
базовой стратегией, поскольку обеспечивает реализацию других 
базовых стратегий, посредством методов мотивирующего и сти-
мулирующего воздействия, что требует более детальной разра-
ботки. Необходимость выделения мотивационной стратегии так-
же обусловлена: 
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Для крупных и средних предприятий:  
- диверсификацией деятельности и различной специализа-

цией на разных рынках; 
- большим количеством сотрудников в штате предприятия; 
Для малого бизнеса:  
- потребностями в поиске источников финансирования; 
- инновационным характером развития экономики: 
Для всех организационно-правовых форм:  
- цель – максимизация прибыли;  
- процессы глобализации и объединение локальных рынков 

в единый мировой.  
Стратегия мотивации должна охватывать как теоретические, 

так и практические направления. Однако, несмотря на значитель-
ное количество работ касающихся, проблем мотивации труда 
наемных работников, в настоящее время вопросы теории и прак-
тической реализации мотивационной стратегии как отдельного 
элемента остаются малоизученными. В связи с этим автор форму-
лирует свое видение содержания теоретических и практических 
вопросов мотивационной стратегии, как отдельного обособленного 
элемента в структуре общей стратегии предприятия. Теория мо-
тивационной стратегии должна содержать основные понятия, 
направления исследования и методы разработки. Вопросы практи-
ческого использования должны отражать методы формирования 
высокопрофессионального и экономически выгодного трудового 
коллектива, планирования и прогнозирования его развития и ре-
сурсного обеспечения. Мотивационная стратегия предприятия 
призвана решать задачи, обеспечивающие кадровую устойчивость 
предприятия в нестабильных условиях рыночной экономики. 

Предприятие добивается своих стратегических целей, в слу-
чае, когда отношения в трудовом коллективе соответствуют воз-
можностям ее ресурсного потенциала, а также позволяют воспри-
нимать сигналы внешней среды.  

Обобщая анализ основных положений, связанных с мотива-
ционной стратегией, можно сделать вывод, что ее основной целью 
является обеспечение предприятия необходимыми и экономи-
чески выгодными трудовыми ресурсами, которые максимально 
способствуют достижению его стратегических целей, в различ-
ных условиях ведения хозяйственной деятельности. 

Мотивационная стратегия в соответствии со своей основной 
целью обеспечивает: 

http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/atdeframnz.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/xtrelramkc.shtml
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1) формирование продуктивного трудового коллектива и эф-
фективное управление им; 

2) выявление основных стратегических направлений разви-
тия кадров и концентрация средств и усилий на их выполнении; 

3) декомпозицию долгосрочной стратегии на несколько сред-
несрочных и поэтапной достижение поставленных стратегических 
целей; 

4) соотнесение мотивирующих и стимулирующих воздействий 
экономическому состоянию и потенциальным ресурсным  возмож-
ностям предприятия; 

5) создание и подготовку кадрового резерва, в том числе и 
стратегического; 

6) определение основных угроз и разработка системы воз-
действий для нивелирования самих событий и их последствий; 

7) создание перспектив стабильного развития и конкурент-
ных преимуществ. 

В соответствии с основной целью и преимуществ, которые 
она обеспечивает, выделим основные задачи мотивационной 
стратегии: 

1) исследование характера мотивации наемных работников 
и возможных методов оценки; 

2) разработка альтернативных вариантов перспектив форми-
рования высокопроизводительного трудового коллектива пред-
приятия и последовательности действий руководящего состава в 
условия кризиса; 

3) определение взаимоотношений между отделами и под-
разделениями и внутри каждой единицы управления; 

4) формирование кадрового резерва для наиболее рацио-
нального использования кадрового потенциала; 

5) обеспечение предприятия сотрудниками, способствующи-
ми достижению стратегических целей предприятия и особен-
ностям ведения хозяйственной деятельности; 

6) обеспечение эффективного инвестирования средств в интел-
лектуальный капитал с целью получения максимальной прибыли; 

7) определение способов успешной реализации мотивацион-
ной стратегии. Реализация долгосрочной стратегии мотивации 
осуществляется посредством разработки среднесрочных и более 
детальных стратегий.  

Применение инструментов мотивационной стратегии зави-
сит от сложившихся условий ведения деятельности, которые 
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определяют выбор той или иной системы мотивирующих и сти-
мулирующих воздействий и позволяют классифицировать моти-
вационные стратегии по следующим критериям: 

- для разработки стратегии и политики соответствующей 
определенной фазе экономического цикла: антикризисные 
(фаза спада), стагнационные (фаза кризиса), перспектив-
ная (фаза оживления), развивающая (фаза подъема). 

- по области на которую оказывается воздействие: общие, 
специальные. 

- по элементу воздействия: прямые, косвенные. 
- по методам, включаемым в политику и стратегию: мате-

риальные, косвенно-материальные, нематериальные. 
- стратегия по сроку реализации может классифицироваться: 

среднесрочную, долгосрочную. 
- по жизненному циклу предприятия: развивающая, интен-

сивного роста, стабилизирующая, затухающая. 
- по принадлежности: индивидуальная, коллективная. 
Поскольку стратегия мотивации, как и любая другая страте-

гия, разрабатывается на неопределенный срок, то базовой стра-
тегией мотивации будет долгосрочная. Однако прогнозирование 
на длительный период времени имеет уровень неопределеннос-
ти настолько высокий, что даже субъективная экспертная оценка 
не позволяет конкретизировать информацию. Для снятия неоп-
ределенности и детализации этапов выполнения долгосрочной 
стратегии ее можно декомпозировать на несколько элементов, 
представляющих собой среднесрочные стратегии. 

Таким образом, долгосрочная стратегия будет представлять 
собой объединение нескольких среднесрочных. Среднесрочные 
стратегии целесообразно разрабатывать исходя из фазы эконо-
мического цикла, поскольку именно циклы формируют опреде-
ленные состояния внешней среды и оказывают основное влия-
ние на изменение внешних условий деятельности. 

Каждая среднесрочная стратегия будет содержать комп-
лекс элементов более детальных стратегий, которые могут раз-
рабатываться и индивидуально, а не в контексте долгосрочной. 
Из каких элементов будет состоять стратегия мотивации, какие 
моменты процесса управления она будет отражать, определяет 
руководящий состав предприятия, исходя из поставленных опе-
ративных и стратегических целей, а также специфических харак-
теристик деятельности. 

http://www.smartcat.ru/Referat/qtlecramdj.shtml
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Рисунок 9. Модель мотивационной стратегии предприятия. 
 

В общем виде среднесрочная стратегия, отражающая опреде-
ленную фазу экономического цикла, также обязательно должна 
учитывать и этап жизненного цикла предприятия, в этом случае 
достигается оценка и внешних и внутренних факторов влияния. 
Например, возможна ситуация, когда в фазе спада экономического 
цикла предприятие будет находиться в фазе интенсивного роста. 
Поэтому среднесрочная стратегия будет антикризисной (интенсив-
ного роста). Далее необходима более подробная детализация, 
которая позволит подобрать альтернативные комбинации конкрет-
ных мотивирующих и стимулирующих воздействий.  
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Стратегия мотивации может быть общей и специальной, спе-
циальная в свою очередь может подразделяться на коллективную 
и индивидуальную, а затем общая и специальная имеют одинако-
вые критерии разделения. И общая и специальная подразделяют-
ся на прямую и косвенную, которые в свою очередь состоят из 
стратегий материальных, косвенно-материальных и нематериаль-
ных, отражающих специфику методов мотивирующего воздействия. 

Антикризисная мотивационная стратегия должна учитывать 
возможные негативные влияния и последствия кризиса, такие как, 
резкое падение производства и потребительского спроса, стре-
мительное сокращение финансовых ресурсов. Она разрабаты-
вается для создания дополнительных возможностей нивелиро-
вания самих кризисных условий и их последствий, поэтому она 
должна содержать альтернативные совокупности методов стиму-
лирующего и мотивирующего воздействия, позволяющие сохра-
нить и высококвалифицированный трудовой коллектив и в тоже 
время укрепить позиции предприятия. 

Стагнационная мотивационная стратегия разрабатывается 
для создания предпосылок роста и развития предприятия в пост 
кризисный период. Эта стратегия соотносится с условиями низ-
кого уровня производства, низкого потребительского спроса, 
низкой инвестиционной активности и ограниченности финансо-
вых ресурсов. 

Перспективная мотивационная стратегия разрабатывается ис-
ходя из необходимости наращивать темпы производства, форми-
ровать новые конкурентные преимущества, осваивать различные 
инновации и привлекать инвестиционные ресурсы. 

Развивающая стратегия нацелена на удовлетворения требо-
ваний максимальной загрузки производственных мощностей, опе-
ративного принятия обоснованных решений, максимизации при-
были и создания резервов. 

Общая мотивационная стратегия включает в себя стимули-
рующие и мотивирующие методы, оказывающие воздействие на 
всех сотрудников предприятия, в направлении общего повыше-
ния мотивации труда. 

Специальная мотивационная структура разрабатывается для 
формирования желательного поведения в отдельных управленче-
ских единицах – отделов или подразделений. Поскольку каждый 
отдел или подразделение имеет свои характерные особенности 
трудового процесса применение общих мотивирующих воздейст-
вий не будет иметь экономического смыла. Поэтому сформиро-
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валась необходимость разделять мотивирующие воздействия на 
группы в зависимости от характера работы. 

Прямая стратегия мотивации содержит методы прямого воз-
действия на сотрудника, то есть выявленные в процессе оценки 
наиболее приоритетные мотивы удовлетворяются явно. Допустим 
для сотрудника значимым является мотив «самореализация», 
исходя из прямой стратегии мотивации, он будет удовлетворяться 
назначением сотрудника руководителем какого-либо проекта либо, 
возложением на него обязанностей и полномочий по позициониро-
ванию предприятия на новых рынках и т.д. 

Косвенная стратегия объединяет в себе методы, оказываю-
щие опосредованное влияние на сотрудника. То есть приоритет-
ный мотив получает положительное подкрепление за счет приме-
ра коллег по работе. Например, для сотрудника приоритетным 
является мотив «признание коллег по работе», в рамках косвенной 
стратегии мотивации он может подкрепляться изданием собствен-
ной газеты и освещение достижений сотрудников в ней, либо соз-
данием внутрифирменного сайта, где также размещаются мате-
риалы о событиях на предприятии. 

Коллективная мотивационная стратегия используется для 
отдельных управленческих единиц, то есть она отражает спе-
цифические методы воздействия для определенного отдела или 
подразделения предприятия. 

Индивидуальная стратегия предназначена для мотивации 
конкретных сотрудников, которые действительно являются неза-
менимыми для предприятия, без которых вероятность его банк-
ротства велика. 

Материальная стратегия выделяется исходя из ресурсов необ-
ходимых для использования методов мотивирующего и сти-
мулирующего воздействия, эта стратегия включает в себя методы 
требующие денежных затрат предприятия и соответственно долж-
ны применяться в тех случаях, когда предприятие имеет финан-
сово устойчивое состояние и соответствующий объем денежных 
средств. 

Косвенно-материальная мотивационная стратегия основана на 
методах использующих неденежные поощрения, но требующие от 
предприятия финансовых затрат к таким методам можно отнести 
добровольное медицинское страхование работников предприя-
тием, предоставление беспроцентных займов работникам и т.д. 

Нематериальная мотивационная стратегия наиболее сложна в 
разработке, но и наиболее важна, поскольку связана с эмоциональ-
ным настроем и эмоциональными реакциями сотрудников, но и 



 68 

трудно реализуема. Как показывает практическое применение ма-
териальных методов, косвенно-материальных и нематериальных, 
эффект от материальных и косвенно-материальных методов 
продолжается до двух месяцев, а от нематериальных – до одного 
года. Это связано с тем, что материальные и косвенно-мате-
риальные методы нацелены на удовлетворение мотивов, сфор-
мированных потребностями низшего уровня, а нематериальные – 
высшего, которые приобретают высокий уровень значимости по 
мере интеллектуального развития человека. Примером немате-
риальных методов мотивирующего воздействия могут быть – 
карьерный рост, делегирование полномочий, включение сотруд-
ника в группу экспертов и так далее. 

Отдельное внимание надо уделить стратегиям, отражающим 
этап жизненного цикла предприятия, поскольку если на фазе 
спада экономического цикла предприятие находится на этапе 
жизненного цикла - интенсивный рост, то эти два цикла могут вза-
имно погашать друг друга и наоборот, если фаза спада попадает 
на этап затухания негативные влияния усиливают друг друга.  

Развивающая мотивационная стратегия позволяет форми-
ровать трудовой коллектив, способный на поиск необычных ре-
шений на креативную деятельность, на творчество. 

Мотивационная стратегия интенсивного роста требует от 
предприятия высокой интенсивности производства, мобилизации 
всех видов ресурсов, в том числе и трудовых, соответственно 
данная мотивационная стратегия должна нацеливать работников 
на высокую производительность труда и высокий уровень про-
фессионализма. 

Стабилизирующая мотивационная стратегия должна отра-
жать условия стабильной работы, здесь упор в работе коллектива 
должен делаться не на интенсивность, а на качество и точность 
выполнения инструкции на соблюдение работниками внутрифир-
менных регламентов. 

Мотивационная стратегия затухания формирует возможные 
перспективы дальнейшего развития предприятия, когда один 
вид деятельности исчерпал себя, возникает объективная необ-
ходимость либо его модернизации, либо поиска и освоения новых 
видов деятельности, соответственно успешность реалиизации 
этих задач напрямую зависит от трудового коллектива. 

Таким образом, мотивационная стратегия определяет и соз-
дает перспективы деятельности предприятия. 
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Motivation Management employees of the enterprises and organizations is 

a complex process. The author offers the strategies to optimize management 
through the motivation. The questions of the strategy formation concerning the 
work motivation of the company’s staff are considered in the article. Market 
economy conditions require from the administration ambiguous solutions 
depending largely on the results of the company's employees. The development 
of the motivational strategies is necessary in the light of an increasing 
importance of information as a key resource of the business activity. In the 
enterprise the motivational strategy can be developed and implemented at all 
organizational levels of management. 
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Սպարտակ Սարատիկյան, տեխ. գ. թ., դոցենտ  
                                                                ՀՊՏՀ  

 «ԱՆՀԱՅՏ» ԱՊՐԱՆՔԱՆՄՈՒՇԻ ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

Հիմնաբառեր – ապրանքագիտություն, սոցիոլոգիական հարցում, անհայտ 
ապրանքանմուշ, կրկնակի գնահատում 

 
Ժամանակակից ապրանքային շուկայում լայնորեն տարածված 

են ապրանքների որակական, քանակական, տեսակաշարային, տե-
ղեկատվական կեղծումները: Հատկապես հաճախացել են հայտնի 
ապրանքանիշերի ապօրինի օգտագործման հետ կապված կեղծում-
ները: Այդ առումով, ապրանքագիտական հետազոտություններում 
մեծացել է այսպես անվանվող, «անանուն» կամ «անհայտ» ապրան-
քանմուշի վերլուծության դերը: Այն ապրանքագիտության մեջ ավան-
դաբար կիրառվել և կիրառվում է առավելապես լաբորատոր և փոր-
ձագիտական հետազոտություններում:  

«Անհայտ» ապրանքանմուշի վերլուծությունը թույլ է տալիս, 
լուծել մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես. 

• իրականացնել նույնականացման /հայտնի է «եռանկյունի 
մեթոդ» անվանմամբ/ և դասակարգողական բնույթի փորձաքննու-
թյուններ 

• վեր հանել համանման ապրանքների միջև իրական տարբե-
րությունները 

• բարձրացնել ապրանքանմուշի որակի գնահատման արդ-
յունքների օբյեկտիվությունը` շնորհիվ անկողմնակալ և անաչառ  
մոտեցման 

• կրկնական /անանուն կամ «անհայտ», այնուհետև գաղտնա-
զերծված կամ «հայտնի» ապրանքանմուշի/ գնահատման միջոցով 
պարզել գնահատողների կարծիքի վրա ապրանքանիշի ազդեցու-
թյան աստիճանը և այլն: 

Հաշվի առնելով, մի կողմից, շուկայում առկա վերոնշյալ վիճակը, 
մյուս կողմից, շուկայի զարգացման մեջ սպառողների ոչ միայն հարա-
ճուն դերը39, այլ նաև նրանց շահերի ու իրավունքների պաշտպա-
նության անհրաժեշտությունը, կարծում ենք, որ նախ, պետք է առա-
վել մեծ ուշադրություն դարձնել և շուկայական հետազոտություննե-
րում պատշաճ տեղ հատկացնել սպառողների սոցիոլոգիական 
հարցումներին, երկրորդ, հարցումների գործնական արդյունավե-
տությունն էականապես բարձրացնելու նպատակով պետք է դրանք 
                                                                 
39 Սպառողների դերը, որպես կարևոր սկզբունք ամրագրված է որակի կառավար-

ման ժամանակակից համակարգերում /ISO-9000, TQM, QFD, BIP, որակի ազգա-
յին և միջազգային տարբեր մրցանակները/ 
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ուղեկցվեն «անանուն» կամ «անհայտ» ապրանքանմուշի օգտա-
գործմամբ: Պարենային ապրանքների դեպքում, սովորաբար  դա 
համտեսն է, ոչ պարենային ապրանքների դեպքում` փորձնական 
կրումը կամ փորձումը:  

Նշված մեթոդը մեր կողմից կիրառվել է հանքային ջրերի օրի-
նակով: Այդ նպատակով կազմակերպել ենք հանքային ջրերի 5 ապ-
րանքատեսակների համտես, որին մասնակցել է 30 անձ: Առաջարկ-
վել է համտեսի միջոցով զանազանել և նույնականացնել /ճանաչել/ 
անանուն, սակայն նախապես համարակալված նմուշները:  

Այնուհետև արդյունքները համադրել ենք ապրանքատեսակ-
ների անվանումների հետ /Աղյուսակ 1/:  

Աղյուսակ 1 
Հանքային ջրի ապրանքանիշի նույնականացման աստիճանը  

 Ð³Ýù³ÛÇÝ çñÇ ³åñ³Ýù³ÝÇßÁ 
1 2 3 4 5 

 ¸ÇÉÇç³Ý ²ñ³ñ³ï æ»ñÙáõÏ ²ñ½ÝÇ ´çÝÇ 

ÖÇßï å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ 
ÃÇíÁ 22 13 13 23 14 

îáÏáëÁ 70,3 40,3 40,3 76,7 46,7 

Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, ինքնատիպ համա-
յին հատկությունների շնորհիվ առավել շատ ճանաչվել, զանա-
զանվել և նույնականացվել են միայն Արզնին` 76,7%, Դիլիջանը 
70,3%: Համտեսողների կեսից ավելին չեն կարողացել տարբերել 
Արարատ, Ջերմուկ, Բջնի ապրանքանիշերը: Այս փաստից ելնե-
լով, կարող ենք եզրակացնել, որ, կամ իրականում այս հանքային 
ջրերը իրենց համային հատկություններով շատ նման են, կամ` 
նշված ապրանքանիշերի անվան տակ շուկայում շրջանառվում են 
մեծ քանակությամբ կեղծված հանքային ջրեր, մասնավորապես, 
արհեստականորեն գազավորված սովորական ջուր: 

Այսպիսով, պարզվեց, որ հանքային ջրերի շուկայում շրջա-
նառվող ապրանքանիշերը սպառողները դժվար են ճանաչում և 
տարբերակում: 

Համտեսողներին առաջարկվել է նաև բնութագրել այդ անա-
նուն նմուշների համային առանձնահատկությունները: Ազատ 
տեքստային մեկնաբանություններից առավել հաճախ կիրառվել 
են հետևյալ բնորոշումները /Աղյուսակ 2/:  
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Համտեսի միջոցով կատարվել է նաև նմուշների որակի կրկնա-
կան գնահատում` 5 նիշային համակարգով40 /5-ը` գերազանց, 4-ը` 
լավ, 3-ը` բավարար, 2-ը` անբավարար/: 

Աղյուսակ 2  
Հանքային ջրերի  համա-հոտային հատկանիշները 

Ð/Ñ 
òáõó³ÝÇßÁ 

Ð³Ýù³ÛÇÝ çñÇ ³åñ³Ýù³ÝÇßÁ 

¸ÇÉÇç³Ý ²ñ³ñ³ï æ»ñÙáõÏ ²ñ½ÝÇ ´çÝÇ 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ð³Ù³Ñá-
ï³ÛÇÝ 
Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ 
µÝáõÃ³·ÇñÁ 

ã»½áù, Ýáñ-
Ù³É, Ã»Ã¨ 
ÃÃíáõÃ., 
ÃáõÛÉ ·³-
½³ÛÇÝ  

ïïÇå 
Ù»ÕÙ, 
ã»½áù, 
áõÅ»Õ 
·³½³ÛÇÝ 

ø³Õóñ³Ñ³Ù, 
ëá¹³ÛÇ Ñ³Ù 
áõÅ»Õ 
·³½³ÛÇÝ 

³ÛñáÕ, û×³-
é³ÛÇÝ,  ãÑ³-
·»óÝáÕ, 
³ÕÇ, ÙÇçÇÝ 
·³½³ÛÇÝ 

ëáõñ Ñ³Ù 
ã»½áù,  

 àñ³ÏÇ ·Ý³-
Ñ³ï³Ï³ÝÁ  3,3 3, 7 3,8 4,2 4,0 

 

Առաջարկվել է գնահատել նմուշների որակը, նախ, անանուն, 
համարակալված /թաքցված ապրանքանիշերով/, այնուհետև, բացա-
հայտված տարբերակով` ըստ ապրանքանիշերի /թաքցված համար-
ներով/: Յուրաքանչյուր ապրանքանիշի համար որոշվել է որակի 
միջին գնահատականների փոփոխությունը, ինչը, որոշ իմաստով 
կարող է բնութագրել, մասնավորապես, ապրանքանիշի հոգեբա-
նական ազդեցության աստիճանը /Աղյուսակ 3/: 

Աղյուսակ 3 
Հանքային ջրերի որակի զգայարանային գնահատման արդյունքները 

Ð/Ñ  àñ³ÏÇ ÙÇçÇÝ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ  

Ð³Ýù³ÛÇÝ çñÇ ³åñ³Ýù³ÝÇßÁ 

¸ÇÉÇç³Ý ²ñ³ñ³ï æ»ñÙáõÏ ²ñ½ÝÇ ´çÝÇ 

  1-ÇÝ ÝÙáõß 2–ñ¹ ÝÙáõß 3-ñ¹ 
 ÝÙáõß 

4-ñ¹ 
 ÝÙáõß  

5-ñ¹ 
ÝÙáõß 

1 2 3 4 5 6 7 

 «²ÝÑ³Ûï» ÝÙáõß 3,3 3, 7 3,8 4,2 4,0 
 «Ð³ÛïÝÇ»  ÝÙáõß 3,3 3,8 4,2 4,2 4,1 

 öá÷áËáõÃÛáõÝÁ, %   0 2,7 10,5 0 2,5 

                                                                 
40 Համակարգի ընտրությունը թեև կամավոր է, սակայն պետք է հաշվի առնել գնա-

հատողի կողմից դրա ընկալման դյուրինությունը:
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Առաջին մոտեցմամբ, անանուն նմուշի համտեսը որակի, իսկ 
բացահայտված նմուշի համտեսը` մրցունակության բնութաgրիչ 
դիտելով41, ստացված տվյալների հիման վրա կարելի է ենթադրել` 

• «Անհայտ» նմուշի համտեսի /որակի/ արդյունքներով լա-
վագույն է համարվում ՙԱրզնի՚, վատագույն` ՙԴիլիջան՚ 
հանքային ջուրը,  

• «Հայտնի» նմուշի համտեսի /մրցունակության/ արդյունքնե-
րով լավագույն են համարվում ՙԱրզնի՚ և ՙՋերմուկ» հան-
քային ջրերը, իսկ վատագույն` դարձյալ ՙԴիլիջան՚ հանքա-
յին ջուրը, 

• ըստ որակի կրկնական գնահատման, ինչպես նաև ապրան-
քանիշի նույնականացման աստճանի որոշման արդյունքնե-
րի, կայուն որակ են ապահովել ՙԱրզնի՚ և ՙԴիլիջան՚ հան-
քային ջրերը, մյուսների որակի գնահատականները, ապրան-
քանիշի /բրենդի/ հոգեբանական ազդեցության շնորհիվ 
բարձրացվել են, 

• սպառողների վրա առավել ուժեղ հոգեբանական ազդեցու-
թյուն է թողնում ՙՋերմուկ» ապրանքանիշի հանքային ջուրը, 
որը ըստ իրական որակի /«Անհայտն» նմուշի համտեսի/ 
համանման ապրանքների շարքում գրավելով միջին դիրք` 
/գերազանցելով ՙԴիլիջան՚, ՙԱրարատ՚ և զիջելով ՙԱրզնի՚, 
ՙԲջնի՚ ապրանքատեսակներին/, իր անվանման շնորհիվ 
գրավում է առաջատար դիրք, 

• շուկայի երկու առաջատար ապրանքանիշերի համադրումը 
ցույց է տալիս, որ ՙՋերմուկ» հանքային ջուրը որակով զի-
ջում, սակայն մրցունակությամբ գերազանցում է ՙԲջնի՚ 
հանքային ջրին: 

Հարկ է նշել, որ այս դիտարկումներն ունեն զուտ ուսուցողա-
կան, գիտամեթոդական բնույթ: Հետևաբար, բերված տվյալները 
պայմանական են և որևէ գործնական նշանակություն չունեն: Առա-
վել հավաստի արդյունքներ կարելի է ստանալ միայն պատշաճ 
մարքեթինգային հետազոտությունների դեպքում: Կարծում ենք նաև, 
որ սոցիոլոգիական հարցմամբ «անհայտ» նմուշի ապրանքագի-

                                                                 
41 Նկատի ենք ունեցել, որ մրցունակության ինտեգրալային ցուցանիշը ձևավորող  

երեք ցուցիչներից տեխնիկական /որակ/, տնտեսական /գին/ և նորմատիվային 
/ստանդարտային/, վերջին երկուսի գծով, ըստ էության նմուշները հավասար են 
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տական վերլուծության բերված պարզագույն և խիստ մասնակի 
օրինակը, այնուամենայնիվ, ևս մեկ առիթ է այս ուղղությամբ առավել 
խորը, համակարգված և ներկայացուցչական հետազոտությունների 
անցկացման անհրաժեշտությունը փաստելու, շահագրգիռ կողմերի 
ուշադրությունը հրավիրելու համար: Հատկապես կարևորում ենք 
կրկնական գնահատման դերը վերը նշված խնդիրների լուծման մեջ: 

 
 

АННОТАЦИЯ 

Спартак Саратикян, к. тех. н., доцент 
АГЭУ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТОВАРОВЕДНОГО АНАЛИЗА  “НЕИЗВЕСТНОГО”   
ТОВАРНОГО ОБРАЗЦА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

 
Ключевые слова ‒ товароведение, социологический опрос, неизвестный 

товарный образец, повторная оценка. 

В статье обосновывается роль товароведного анализа “неизвест-
ного” товарного образца в регулировании современного товарного 
рынка. Подчеркивается особенно значение повторной оценки с точки 
зрения анализа качества, идентификаци товара, определения психоло-
гического воздействия товарного знака. Иллюстрирован также пример 
простейшего анализа по данному направлению. 
 

ANNOTATION 

Spartak Saratikyan, PhD, Associate Professor 
ASUE 

SOME QUESTIONS OF MERCHANDISING ANALYSIS OF "UNKNOWN" TRADEMARK 
SAMPLE USING THE SOCIOLOGICAL SURVEY 

 
Key words ‒ merchandising, sociological survey, "unknown" sample, 

reevaluation. 
 
      The article obtain the role of merchandising analysis of "unknown"  
trademark  sample in the regulation of modern commodity market. 
Particularly emphasized the value of re-evaluation in terms of quality 
analysis, identification of the goods, the definition of the psychological 
impact of the trademark. Àlsî, an example elemental analysis that direction 
was illustrated.  

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b9&translation=elemental&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9&translation=illustrated&srcLang=ru&destLang=en
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Նարեկ Հարությունյան, աշխ. գ. թ., դոցենտ 
ԵՊՀ 

Անի Հակոբյան, մագիստրանտ 
ԵՊՀ 

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 
 
Հիմնաբառեր – Լանդշաֆտային պլանավորում, լանդշաֆտային 

ծրագիր,լանդշաֆտային շրջանակային պլան, կայուն զարգացում: 
 

Ըստ ՀՀ կառավարության 2011 թ. նոյեմբերի 17-ի նիստի՝ Հայաս-
տանի Հանրապետության լանդշաֆտի ազգային քաղաքականության 
իրագործման հիմնադրույթների, «Լանդշաֆտ»-ը` մարդու կողմից 
ընկալվող տարածք է, որի բնույթը` բնական և/կամ մարդկային գոր-
ծոնների ազդեցության կամ փոխազդեցության արդյունք է: Ըստ նույն 
որոշման, լանդշաֆտային պլանավորումը սահմանվում է որպես 
լանդշաֆտի զարգացման, վերականգնման կամ կազմավորման 
հեռանկարները կանխորոշող հաստատուն գործունեություն: Լանդ-
շաֆտային պլանավորումն ըստ էության` կայուն զարգացման նպա-
տակներին հասնելու ուղիների տարածքային արտացոլումն է, 
դրանով իսկ հիմք հանդիսանալով կառավարման գործառույթների 
իրականացման համար: 

Ընդհանուր առմամաբ, լանդշաֆտային պլանավորումը հիերար-
խիկ համակարգ է, որը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է 
իրականացնել հետևյալ փուլերով.  

1. մշակել տարածքի զարգացման լանդշաֆտային պլան 
 (մասշտաբը՝ 1000000-ից մինչև  500000), 

2. կազմել լանդշաֆտային շրջանակային պլան (մասշտաբը՝ 
200000-ից մինչև100000) 

3. Կազմել խոշորամասշտաբ լանդշաֆտային պլան (մասշ-
տաբը՝ 1:25000 և ավելի խոշոր), 

4. Մշակել նորմատիվային փաստաթղթեր լանդշաֆտային 
պլանների իրագործման և վերահսկողության համար: 

Լանդշաֆտային ծրագիրն ամբողջական պլանային փաստա-
թուղթ է, որը ներառում է տարածաշրջանային մակարդակի քարտեզ 
և դրան կից բացատրական տեքստ, որը սահմանում է դիտարկ-
վող տարածքում բնօգտագործման հիմնական ուղղությունները և 
դրանց համապատասխան՝ լանդշաֆտային հիմնական գործառ-
նական զոննաները:  
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Շրջանակային լանդշաֆտային պլանը քարտեզների և տեքս-
տերի ամբողջություն է, որը պարունակում է միջին մասշտաբի 
քարտեզներ, որոնք բնութագրում են տարածքի բնառեսուրսային 
ներուժը: Շրջանակային պլանը ներառում է նաև տարածքի զար-
գացման նպատակները, բնության պահպանության և տարածքի 
օգտագործման պահանջները: 

Խոշորամասշտաբ լանդշաֆտային պլանը քարտեզների և 
տեքստերի ամբողջություն է, որն ընդհանուր առմամբ նման է 
շրջանակային պլանին, բայց վերջինիցս տարբերվում է նրանով, 
որ բնության պահպանության և բնօգտագործման հարցերը 
քննարկվում են կոնկրետ տնտեսվարողների պահանջների և 
համայնքների մակարդակով: 

Անցյալ դարի 70-ական թվականներից սկսած, տարածաշրջա-
նային քաղաքականությունը և պլանավորումը ձեռք բերեցին պարզ 
արտահայտված էկոլոգիական բնույթ: Դրա հիմնական պատճառը 
հանդիսանում էր հասարակական պահանջը, որը մի կողմից էկոլո-
գիական էր, իսկ մյուս կողմից՝ ուղղված էր գլխավորապես հողօգ-
տագործմանը: Քանի որ, ներկայումս կայուն զարգացման հայեցա-
կարգը ձեռք է բերել միջազգային հնչեղություն, այս պարագայում, 
բնության և շրջակա միջավայրի պահպանությունը դիտարկվում է 
որպես տնտեսական զարգացմանը հավասար կարևորություն ունե-
ցող նպատակ, հետևաբար, ազգային կարևոր որոշումներ կայաց-
նելիս, Հայաստանի Հանրապետության  իշխանությունները պետք է 
գլխավորապես առաջնորդվեն կայուն զարգացման սկզբունքներով: 
Ընդհանուր առմամբ, տարածաշրջանային պլանավորումն՝ իր բոլոր 
տեսակներով ևս, պետք է իրականացվի այնպես, որ առավելագույնս 
համապատասխանի կամ պարզապես չհակասի կայուն զարգացման 
ելակետային դրույթներին: Լանդշաֆտային պլանավորումը, դրա 
սկզբունքներն ու մեթոդները պետք է համաձայնեցնել տարածա-
շրջանային քաղաքականության և տարածքային պլանավորման 
բնապահպանական սկզբունքների հետ կամ էլ՝ դիտարկել դրանց 
համատեքստում: Պետության տարածաշրջանային քաղաքականու-
թյունը ենթադրում է երկրի տնտեսական, սոցիալական և քաղա-
քական զարգացման կառավարում՝ բացահայտելով երկրի առան-
ձին մասերի առանձնահատկություններն ու զարգացման օրինա-
չափությունները: Այսպիսի կառավարման կարևոր գործիքներից 
մեկը հանդիսանում է տարածքային պլանավորումը: Լանդշաֆտա-
յին պլանավորումն ունենալով էկոլոգիական հիմնավորում` լավա-
գույն միջոցն է շրջակա միջավայրի վրա մարդու ադեցության գնա-
հատման համար: Լանդշաֆտային պլանավորումը կապված է տա-
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րածքային պլանավորման, լանդշաֆտային ճարտարապետության 
և հողային կառավարման հետ: Եվրոպական երկրներում լանդ-
շաֆտային պլանավորումն ընկալվում է որպես տարածաշրջա-
նային քաղաքականությանն ուղեկից և հնարավորություն է տալիս 
մշակել ռեգիոնալ զարգացման քաղաքականություն, որը կնպաս-
տի տարածքի հետագա կայուն զարգացմանը: Չնայած առկա ընդ-
հանրությանը, այն է՝ եվրոպական երկրներում լանդշաֆտային 
պլանավորումն ընդհանուր առմամբ ունի էկոլոգիական ուղղվա-
ծություն, միևնույն ժամանակ, լանդշաֆտային պլանավորման հա-
մակարգը տարբեր երկրներում ունի առանձնահատուկ բնորոշ 
գծեր: Այլ կերպ ասած, լանդշաֆտային պլանավորման համակար-
գը պետք է համապատասխանի և գործնականում համապատաս-
խանում է երկրի քաղաքական համակարգին, իրավական դաշտին 
և այդ երկրի բնապահպանական խնդիրներին: 

Լանդշաֆտային պլանավորումը բարդ և բազմաշերտ համա-
կարգ է, որին բնորոշ են հետևյալ հիմնական սկզբունքները. 

• բախման կամ հակահոսանքի սկզբունք, 
• նախազգուշացման սկզբունք, 
• համապատասխանեցման սկզբունք: 
Բախման կամ հակահոսանքի սկզբունքի համաձայն, առան-

ձին, փոքր  տարածքների համար կազմված պլանները պետք է 
որոշակիորեն համապատասխանեն ընդհանուր տարածքի համար 
կազմված պլաններին և՝ հակառակը: Այս սկզբունքը հանդես է 
գալիս ոչ միայն լանդշաֆտային, այլև պլանավորման մյուս տե-
սակներում: Ըստ էության, պլանավորման ավելի բարձր և ավելի 
ցածր մակարդակներում լանդշաֆտային պլանավորումը երբեմն 
զիջում է տարածաշրջանային պլանավորման մյուս ձևերին: Դա 
պայմանավորված է նրանով, որ լանդշաֆտային պլանավորման 
ամենաբարձր մակարդակն, ընդհանուր գծերով, իրենից ներկա-
յացնում է կենտրոնական բնակեցված տարածքների և գլխավոր 
տրանսպորտային հանգույցների զարգացման ամփոփ սխեմա: 
Պլանավորման ավելի ցածր մակարդակն առավել մեծ չափով 
կապված է պետական մանրակրկիտ պլանների կամ հաճախ կա-
նաչապատման ծրագրերի հետ: Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ 
այդ մակարդակներում լանդշաֆտային մոտեցումը չի կարող կի-
րառվել: Լանդշաֆտային ծրագիրը, որը կարող է ընդգրկել ամբողջ 
երկրի տարածքը, որոշակիորեն կարող է ազդել բնակավայրերի 
համակարգերի և տրանսպորտային ցանցերի ուրվագծի վրա, ինչը 
նախօրոք հաշվարկվում է հեռանկարային զարգացման պլաններով: 
Բայց ստեղծված հեռանկարային պլանները ևս որոշակի սկզբունք-



 78 

ների հիման վրա են կազմվում, և ունենալով գիտական հիմնավո-
րում, կարող են որոշակիորեն ազդել լանդշաֆտային պլանավոր-
ման հետագա աշխատանքների վրա: Այս տեսակի հարաբերու-
թյունները ստացել են «բախման կամ հակահոսանքի սկզբունք» 
անվանումը: Տարածաշրջանային կազմակեպման մակարդակում 
այս սկզբունքը ենթադրում է վերին և ստորին մակարդակի պլա-
նավորման փոխազդեցություն:  

Նախազգուշացման սկզբունքի միջոցով ցույց են տրվում բո-
լոր հնարավոր խախտումները, որոնք կարող են վտանգել տա-
րածքի կայուն զարգացմանը: Այն իրականացվում է լանդշաֆտի 
տարրերի և բաղադրիչների բազմազանության և դրանց միջև գո-
յություն ունեցող ֆունկցիոնալ կապերի պահպանման միջոցով: Այլ 
կերպ ասած, նախազգուշացման սկզբունքի համաձայն պահպան-
վում է փոփոխվող և վերափոխված տարածքների միջև թույլատ-
րելի հարաբերակցությունը: Այս սկզբունքն իրականացվում է կեն-
սաբազմազանության ինքնավերականգնման և ջրային ռեսուրսնե-
րի ինքնամաքրման միջոցով՝ հիմքում ունենալով լանդշաֆտի ինք-
նակարգավորման կամ ինքնակազմակերպման ունակությունը: 

Համապատասխանեցման սկզբունքն, ընդհանուր առմամբ, 
նախորդի օրգանական շարունակությունն է և սահմանում է տա-
րածքի օգտագործման և պահպանման համապատասխանեցում: 
Ընդ որում, այս սկզբունքը բոլորովին էլ չի առանձնացնում օգտա-
գործվող և պահպանվող տարածքները, այլ ենթադրում է ակտիվ 
օգտագործվող տարածքի պահպանում՝ հստակեցնելով լանդշաֆ-
տային պլանավորման և կայուն զարգացման միջև եղած ուղղակի 
կապը: Լանդշաֆտային պլանավորման համապատասխանեցման 
սկզբունքը ենթադրում է. 

• չօգտագործել ռեսուրսներն ավելի շատ, քան դրանք կարող 
են վերականգնվել, 

• թափոններն ու արտանետումները չպետք է գերազանցեն 
տարածքի կլանման ներուժը, 

• լանշաֆտի փոփոխման արագությունը, որը կապված է մար-
դու գործունեության հետ, պետք է համապատասխանի բնա-
կան գործընթացների արագությանը:[6] 

Ասվածից հետևում է, որ լանդշաֆտային պլանավորումն ինք-
նին կարող է հանդիսանալ տարածքիկայուն զարգացմանն ուղղ-
ված գործունեություն՝ միևնույն ժամանակ դառնալով դրա իրակա-
նացման գործիքներից մեկը:  

Ուսումնասիրելով լանդշաֆտային պլանավորման համակար-
գը, դրա բոլոր մակարդակները, կարող ենք ասել, որ լանդշաֆտա-
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յին ծրագիրը ցույց է տալիս տարածքի օգտագործման հիմնական 
ուղղությունները՝ ընդգրկելով խոշոր արեալներ կամ զոնաներ, 
որոնք ունեն հստակ առանձնացված սահմաններ: Ի հակառակ 
սրան, լանդշաֆտային խոշորամասշտաբ պլանը հստակ պատկե-
րացում է տալիս տարածքում նպատակային հողօգտագործման 
տեսակների մասին: Շրջանակային լանդշաֆտային պլանը, ընդ-
հանրացնում է խոշորամասշտաբ պլանի սահմանած դրույթները և, 
միևնույն ժամանակ, կոնկրետացնում է լանդշաֆտային ծրագրի 
սահմանումները: 

Այսպիսով, կարող ենք պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան տարածշրջանային քաղաքականության ու կայուն զարգաց-
ման նպատակներից է բխում տարածական պլանավորման լանդ-
շաֆտային գործիքի կիրառումը: Լանդշաֆտային պլանավորման 
գործիքի կիրառումը թույլ կտա Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային ծրագրերի երկարաժամկետ հաշվարկներում ապահովել 
սոցիալ-տնտեսական համաչափ զարգացում և բնապահպանա-
կան անվտանգություն: 
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В работе ландшафтное планирование просматривалось как спут-
ник региональной политики государства, которое нужно согласовать с 
экологическими принципами территориального планировани, или про-
сматривать под этим контекстом. Были представлены уровни, связи 
между принципами и идеологии стабильного развития ландшафтного 
планирования. Исследовав структуру ландшафтного планирования, его 
все уровни, с нашей стороны объектом планирования, было предложено 
выбрать административные области республики, в которых планирова-
ния нужно выполнять на уровне рамочного ландшафтного планa.  
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Landscape planning in this thesis work is considered to be a key pillar of 
the state’s regional policy, which should meet the environmental principles of 
the territorial planning, or be a part of the context. As an integral part of the 
thesis work, landscape planning levels, correlation of principles and sustainable 
development have been defined.  

A feasible research has been conducted on the landscape planning 
system, and all its levels, followed by our recommendation to select the 
country’s administrative regions as a planning object, where a landscape 
framework plan should be designed and implemented. 
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Արմեն  Հովսեփյան 
 ՀՀ ԿԳՆԿԱԻ 

ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՎՐԱ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ  

(ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՑ ՀԱՆՔԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Հիմնաբառեր ‒ պայթեցում, հանքաքարի տեղափոխում, մեխանիկական 
մանրատում, փոշու արտանետում, համախառն արտանետման 
ծավալ, էմուլսիոն պայթուցիկ նյութեր, փոշու մակերևութային 
խտություն 

 
Հանքավայրերի շահագործումը մշտապես ուղեկցվում է օդա-

յին ավազանի աղտոտմամբ: Մթնոլորտը որպես աշխարհագրա-
կան թաղանթի ամենադինամիկ, գազային կազմ ունեցող ոլորտ, 
աղտոտիչ գազերի, փոշու և այլ նյութերի ամենաարագ տարած-
ման միջավայրն է:  

Հանքագործական արդյունաբերության կողմից մթնոլորտի ամե-
նամեծածավալ աղտոտում տեղի է ունենում բաց եղանակով 
հանքավայրերի շահագործման ժամանակ: Նկատի ունենալով հան-
քավայրերի ստորգետնյա եղանակով շահագործման արդյունքում 
մթնոլորտ արտանետվող տարրերի սահմանափակ ծավալները և 
դրանց  էկոլոգիական վտանգավորություն ցածր աստիճանը, մեր 
կողմից գնահատվել են միայն Սյունիքի մարզի բաց եղանակով 
շահագործվող մետաղական հանքավայրերի հանքահարստաց-
ման պրոցեսներում առաջացած փոշու և թունավոր գազերի ար-
տանետումների տարածական ասպեկտները:  

Հաշվի առնելով ոչ մետաղական հանքավայրերի արտադրա-
կան փոքր ծավալները, մթնոլորտային արտանետումների էկոլո-
գիապես գրեթե անվտանգ արտանետումները [13, 19] (ուղղորդ-
ված փոքր հզորությամբ պայթեցման աշխատանքներ, հանքաքա-
րի արտափորման (էքսկավացիոն), բարձման և բեռնաթափման, 
մեխանիկական մշակման աշխատանքների ժամանակ փոշու սահ-
մանափակ արտանետումներ և այլն), մեր կողմից այդ հանքավայ-
րերի շահագործման ժամանակ մթնոլորտային արտանետումների 
տարածական ասպեկտները չեն հետազոտվել: 
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Հանքագործական արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարբեր 
արտադրական գործընթացներում մթնոլորտ արտանետված փոշու և 

գազերի հիմնական աղբյուրները 
  

Հորատանցքերի և պայթանցքերի հո-
րատման, պայթեցման, քարակտրիչ 
մեքենաների կողմից քարհանքերում 
քարի կտրման աշխատանքներ 

Հանքանյութի արդյունահանում 

 

Հանքաստիճանների շեպեր և 
հարթակներ: 

Ամբարձիչ մեքենաների կողմից լեռնա-
յին զանգվածի հանման, տրանսպոր-
տային միջոցների բարձման ու տեղա-
փոխման (էքսկավատորներ, բուլդո-
զերներ, էլեկտրաքարշեր, փոխակրիչ-
ներ, ինքնաթափեր) և արտադրական 
հարստացուցիչ արտադրամասերում 
ու լցակույտերում դատարկ ապարների 
բեռնաթափման աշխատանքներ: 

Բեռնամբարձման կետեր և բաց հանքի 
ավտոճանապարհներ, ինչպես նաև 
հանքահարստացման թափոններ ու 
ավտոտրանսպորտային միջոցների 
ներքին այրման շարժիչներ: 

Օգտակար հանածոյի բեռնաթափ-
ման, ջարդման և տեսակավորման 
արտադրամասեր, կաթսայատներ, 
օգտակար հանածոների ջերմային 
մշակում: Արտադրական տեխնիկայի 
շահագործման աշխատանքներ: 

Հանման-բարձման 
աշխատանքներ 

 

Բաց հանքի տարածքում բեռների 
տեղափոխում 

 

Արտադրական օբյեկտները` ջարդ-
ման-տեսակավորման և հարստացու-
ցիչ ֆաբրիկաներ, կաթսայատներ, 
արտադրական մեքենաների և ավտո-
տրակտորային տեխնիկայի բազաներ 

Լեռնային ապարների նախա-
պատրաստումը արդյունահանման 

Լցակույտերում և պահեստներում 
լեռնային զանգվածի տեղադրում, 
փոշարձակում  պոչամբարների և 
լցակույտերի դատարկ ապարների 
մակերևույթերից և օգտակար հանա-
ծոների պահեստարաններից: 

Լցակույտաառաջացում, հանքա-
հարստացման թափոնների, դա-
տարկ ապարների պահեստավորում 
կաթսայատներ, արտադրական 
մեքենաների և ավտոտրակտորային 
տեխնիկայի բազաներ 

Նկ. 1 - Աղբյուրը` http://fan-5.ru/best/best-182156.php` փոփոխության ենթարկված մեր կողմից: 

Արտադրական գործընթացները 

 

Առաջացած (անջատված) փոշու և 
(կամ) գազի հիմնական աղբյուրները 

 

http://fan-5.ru/best/best-182156.php%60
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Հանքագործական արդյունաբերական ձեռնարկությունների կող-
մից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տեսանկյունից էկոլո-
գիական հետևանքներ ունեցող մթնոլորտ արտանետվող հիմնա-
կան տարրերն են` պայթեցման, հանքաքարի տեղափոխման, մե-
խանիկական մանրատման աշխատանքների ժամանակ փոշու 
(հատկապես միներալային փոշու) արտանետումները [14]:  

Բացի այդ, էկոլոգիական տեսանկյունից գեոհամակարգերի 
վրա ազդեցության առումով գնահատվում են նաև`   

1) տեխնիկական միջոցների շարժիչներից վառելանյութի այր-
ման արգասիքների արտանետումները,  

2) անվադողերի և ճանապարհի ծածկի շփման և թափքերից 
փչման և թափման հետևանքով առաջացած փոշու ծավալները, 

3) անմիջապես հանքավայրի տարածքից, արդյունահանված 
դատարկ ապարների լցակույտերից, պոչանքների և պոչամբար-
ների մակերևույթից քամու միջոցով տարածվող փոշու ծավալները 
որոշակի ժամանակահատվածի համար և այլն (նկ. 1):  

Այս ազդեցությունները պարտադիր ներառվում են նաև ՀՀ-ում 
հանքավայրի` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատ-
ման նախագծերում [1, 2, 7]:  

Բացահանքը էկոլոգիական տեսանկյունից դիտարկվում է 
որպես, ըստ մակերեսի հավասարաչափ բաշխված միասնական 
արտանետումների աղբյուր [1]: Դատարկ ապարները ավտոինք-
նաթափով տեղափոխվում են բուլդոզերով ձևավորված գործող 
լցակույտեր: Լցակույտերը ևս դիտվում են փոշու անկազմակերպ  
արտանետումների և մթնոլորտի աղտոտման հարթակային աղբ-
յուրներ: Փոշու արտանետումները առաջանում են բեռնաթափման 
ժամանակ և լցակույտի ամբողջ մակերեսից քամու և գրավիտա-
ցիոն տեղափոխման ու տարածման միջոցով: Փոշու արտանե-
տումները նվազեցնելու նպատակով չոր և շոգ եղանակներին հիմ-
նականում հանքավայրի տարածքի ճանապարհներին և մասամբ` 
լցակույտերում բուլդոզերների աշխատանքային հարթակի տա-
րածքում կատարվում է ջրցանում:  

Շահագործվող բացահանքերում պայթեցման աշխատանքները 
փոշու և գազերի (ածխածնի և ազոտի օքսիդներ) համազարկային 
արտանետումների աղբյուրներ են համարվում, քանի որ փոշու և 
գազերի էմիսիայի տևողությունը կազմում է շուրջ 10 րոպե: Այս ար-
տանետումները ՀՀ-ում մթնոլորտի աղտոտման մակարդակի հաշ-
վառման ժամանակ հաշվի չեն առնվում [4], սակայն առաջացած 
փոշին և դրա հետ կապակցված տարրերը քամիների միջոցով 
տեղափոխվում և լեռնային գեոհամակարգի տարբեր բաղադրիչ-
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ներում մտնում են նյութի, էներգիայի և տեղեկույթի շրջապտույտի 
համակարգերի մեջ։  

Լեռնային զանգվածի պայթեցման ժամանակ առաջացած փո-
շեգազային ամպը գրեթե մեկ րոպեում հասնում է 200-250 մ բարձ-
րության: Այդ ընթացում ամպում առկա գազերի և շրջակա օդի ջեր-
մաստիճանները հավասարվում են: Փոշեգազային ամպը քամու 
կողմից տեղափոխվում, և նրանում առկա մանրագույն ֆրակցիա-
ները առանձին դեպքերում տեղափոխվում և նստում են են երկրի 
մակերևույթին մինչև 2-3 կմ հեռավորության վրա [18]: 

Սյունիքի գունավոր մետաղների բացահանքերում պայթեցման 
աշխատանքների ժամանակ մեկ տոննա հանքաքարի հաշվարկով 
առաջանում է 60-110 գ/տ, իսկ հանքավայրի տարածքում տեղա-
փոխման, բեռնաթափման և տեխնոլոգիական մյուս գործընթացնե-
րում (հանքաքարի խոշոր և մանր ջարդում, աղում և այլն)` ևս շուրջ 
50-150 գ/տ փոշի [14]:  

Բացահանքերի տարածքում մթնոլորտի աղտոտման տարա-
ծական ասպեկտները հետազոտելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
մթնոլոտային արտանետումների աղբյուրների տեղաբաշխման 
առանձնահատկությունները (նկ. 1): Եթե պայթեցման կամ հանքա-
հարստացման աշխատանքների արդյունքում առաջացած արտա-
նետումները ունեն կետային, իսկ հանքաքարի կամ մակաբացման 
ապարների տեղափոխման արդյունքում գոյացած արտանետում-
ները՝ գծային, ապա հանքաստիճանների շեպերի, հարթակների, 
լցակույտերի և պահեստարանների մակերևույթից կատարվող փո-
շարձակումը` հարթակային (տարածական) բաշխում: 

Բաց եղանակով շահագործվող մետաղական հանքավայրերի 
տարածքից շրջակա միջավայր արտանետված փոշու շուրջ 45-
65%-ը բաժին է ընկնում հանքային մարմնի պայթեցման և արտա-
փորման (էքսկավացիա), իսկ մնացածը` բեռնման, տեղափոխման, 
բեռնաթափման աշխատանքներին և հանքաքարի վերամշակման, 
հարստացման տեխնոլոգիական գործընթացներին ու հանքավայ-
րի և լցակույտերի տարածքներից փոշու  արտանետումներին [15]:  
Հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկաներում, հանքաքարի ջարդման, 
աղացման և տեղափոխման արտադրամասերում անգամ փոշե-
կլանիչ, փոշեզտիչ ֆիլտրացիոն սարքավորումների առկայության 
պայմաններում դեպի արտաքին միջավայր արտանետվում է զգալի 
քանակությամբ փոշի:  

Նկ. 1-ում տրված մյուս աղբյուրների կողմից մթնոլորտ արտա-
նետված փոշին և դրա մեջ առկա մետաղների և այլ տարրերի [6]  
ծավալները գրեթե այնքան են, որքան պայթեցման աշխատանք-
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ների ժամանակ արտանետված փոշու ծավալները [11]: Այդ իսկ 
պատճառով մեր կողմից լեռնային գեոհամակարգերի տարածքում 
հատկապես բաց եղանակով շահագործվող հանքերում փոշու 
համախառն արտանետումները հաշվարկելիս հիմք է ընդունվել 
պայթեցման աշխատանքների արդյունքում մթնոլորտ արտանետ-
ված փոշու ծավալների կրկնապատիկը: Այս դեպքում, մեր հաշ-
վարկներով, շահագործվող բացահանքի տարածքում առաջացած 
փոշու միջին օրական ծավալների շեղումները մինչև 10-15%-ի 
սահմաններից չեն անցնում: 

Հանքավայրի շահագործման ժամանակ իրականացվող պայ-
թեցման աշխատանքները, մեր կարծքով, կարելի է դիտարկել որ-
պես «Մթնոլորտի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում [9] կիրառ-
վող  «արտանետման շարժական աղբյուր» հասկացության բովան-
դակության շրջանակում ներկայացվող, տարածական տեղադիրքը 
փոփոխող արտանետման աղբյուր: Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ 
օրենքում մթնոլորտային օդի պահպանության նպատակով սահ-
մանվել են միայն աղտոտման անշարժ և շարժական աղբյուրնե-
րից աղտոտվող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանե-
տումների և ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմա-
նային թույլատրելի մակարդակների նորմատիվներ` անշարժ և 
շարժական յուրաքանչյուր աղբյուրի համար: 

Մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման (բաց 
եղանակով) համալիրի [5] տարածքից ընդհանուր արտանետում-
ները գնահատելու նպատակով դրանք մեր կողմից խմբավորվել են` 

ա) պայթեցման նպատակով հորատման աշխատանքների ժա-
մանակ առաջացած փոշու արտանետումներ (Mհ), 

բ) բացահանքի պայթեցման աշխատանքների ժամանակ ա-
ռաջացած փոշեգազային արտանետումներ (Мպ), 

գ) բացահանքի մակաբացման ապարների ու հանքաքարի 
տեղափոխման ժամանակ առաջացած փոշեգազային արտանե-
տումներ (Мտ), 

դ) լցակույտերի տարածքից փոշու արտանետումներ (Мլց.), 
ե) հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայից դեպի մթնոլորտ փոշու 

արտանետումներ(Mֆ): Արդյունքում դեպի մթնոլորտ համախառն 
արտանետման ծավալը կկազմի`  

М= Mհ+Мպ + Мտ+ Мլց. + Mաղ.: 
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Աղյուսակ 1 
Քաջարանի և Ագարակի հանքավայրերի շահագործման տեխնոլոգիական 

գործընթացների շնորհիվ մթնոլորտ արտանետված  
փոշու և գազերի ծավալները 

Հանքավայրը, շահագործող ընկերությունը 

Քաջարանի պ/մ, ԶՊՄԿ Ագարակի պ/մ, Ագարակի ՊՄԿ 

հորատում, տ/տարի  49,9 հորատում, տ/տարի (Mհ) 7,76 

պայթեցում,* 
տ/տարի (Мպ) 

945,7 պայթեցում,* 
տ/տարի (Мպ) 

144,5 

տեղափոխում, տ/տարի 106,7 տեղափոխում, տ/տարի 16,6 

լցակույտ  263,3 լցակույտ (Мլ) 40,97 

CO, կգ/օր 60,57 CO, կգ/օր 9.422 

NOx, կգ/օր 233,14 NOx, կգ/օր 36,267 

հանքաքարի ջարդում և 
աղում, տ/տարի 

9,9 Ֆաբրիկա (Mֆ), տ/տարի 70,2 

Ընդամենը  1785,6 Ընդամենը 279,83 

* պայթեցման արդյունքում արտանետումների ծավալները հաշվարկվել են մեր 
կողմից 2014թ. արդյաւնահանված հանքաքարի ծավալներին համապատասխան: 
Աղբյուրներ` Ագարակի բացահանքի ընդլայնման նախագիծ, Երևան, 2013, Քա-
ջարանի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ՇՄԱԳ-ի նախագիծ, 2007: 

Սյունիքում օդային ավազանի վրա էկոլոգիապես առավել մեծ 
ազդեցություն ունեն շահագործվող խոշոր` Քաջարանի, Ագարակի 
և Շահումյանի հանքավայրերի կողմից մթնոլորտային արտանե-
տումները (աղյուսակ 1): 

Բաց հանքերի շահագործման ընթացքում պայթեցումների ժա-
մանակ էկոլոգիական տեսանկյունից նշանակալի փոշու, գազերի 
արտանետումների հաշվարկի օրենսդրությամբ սահմանված կար-
գով միասնական մեթոդաբանություն դեռևս մշակված չէ:  

Հայաստանում հանքավայրերի կառավարման պլանի նախա-
գծման և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փաս-
տաթղթերում [1, 2, 3] օգտագործվում է պայթեցման ժամանակ 
միանվագ արտանետումների հաշվարկի մեթոդը՝ 

Q2 = a1 գ x a2 գ x գ a3 գ a4 գ D ,  
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որտեղ` a1-ը նյութի այն քանակն է, որն օդ է բարձրացվում 1 կգ պայ-
թուցիկ նյութի պայթեցման միջոցով, a2-ը աերոզոլ անցնող 0-5 մկմ 
չափերով մասնիկների բաժնեմասն է, a3-ը գործակից է, որը հաշվի է 
առնում քամու միջին արագությունը պայթեցման գոտում, a4-ը գոր-
ծակից է, որը հաշվի է առնում հորատանցքերի ջրման ազդեցությունը 
և հանքախորշի նախնական խոնավացումը, D-ն մեկ պայթեցման 
համար օգտագործվող պայթուցիկ նյութի միջին քանակն է` արտա-
հայտված կգ-ով [2]: Հաճախ օգտագործվում է գազափոշային ամ-
պում եղած փոշու միջին ծավալի հաշվարկը օրական պայթյունի կամ 
տարեկան պայթեցումների համար [1]: 

mփ= qփ · Qլ.զ· (1- η) ·10-9, որտեղ  

mփ-ն միավոր ժամանակահատվածում արտանետված փոշու զանգ-
վածն է (կգ-ով, կամ տ-ով), qփ-ն` պայթեցված 1մ3 լեռնային ապարից 
փոշու տեսակարար արտանետումը (գ/ մ3), Qլզ-ն` պայթեցված 
լեռնային զանգվածի միջին ծավալը (մ3), K-ն` աէրոզոլի փոխանցվող 
փոշու բաժնեմասը, η-ն` պայթեցման ժամանակ օգտագործվող փո-
շենստեցման միջոցառումների արդյունավետությունը: Վերջինս հան-
քավայրերի շահագործման նախագծերի բնապահպանական մասե-
րում սովորաբար գնահատվում է` 0,6: Սակայն մեր կողմից իրակա-
նացված դաշտային ուսումնասիրություններում և համապատասխան 
մասնագետների հետ կատարված հարցումներում հաստատվել է, որ 
նմանատիպ միջոցառում չի իրականացվում: 

Միանվագ արտանետումների հաշվարկի այս մեթոդների հիմ-
նական թերությունն այն է, որ դրանք հաշվի չեն առնում օգտագործ-
ված պայթուցիկ նյութերի տեսակը և պայթեցվող լեռնային զագվածի 
ապարների կարծրությունը [1, 2, 7], ինչը էականորեն կարող է ազդել 
փոշու և գազերի արտանետումների ծավալների վրա: Այդ իսկ պատ-
ճառով մեր կողմից ընտրվել է հաշվարկի մեթոդ՝ հիմնված ՀՀ-ի գրե-
թե բոլոր շահագործվող խոշոր հանքավայրերում պայթեցման աշխա-
տանքների ժամանակ օգտագործվող էմուլսիոն պայթուցիկների 
տեխնիկական ցուցանիշների վրա: Այս մեթոդով հաշվարկի հիմքում 
ընկած է պայթցվող լեռնային զանգվածից մթնոլորտ արտանետված 
փոշու ծավալների գնահատումը [17]:  

mպ= qպ գ Qլզ, տ, որտեղ  
mպ-ն առաջացած փոշեգազային ամպում առկա պինդ մասնիկնե-
րի (փոշու) զանգվածն է, տ, qպ-ն 1մ3 լեռնային զանգվածից տեսա-
կարար փոշանջատումն է՝ կախված ապարների կարծրությունից և 
պայթուցիկի կազմից, կգ/մ3, Qլզ-ն՝ պայթեցված լեռնային զանգվա-
ծի ծավալը, մ3 (աղյուսակ 2): 
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     Աղյուսակ 2 
Ապարի կարծրությունից կախված փոշու քանակի անջատումը 

Էմուլսիոն պայթուցիկների կիրառման ժամանակ 
Ապարի 
կարծրությունը (f) 2-4 4-6 8-10 12-14 

Տեսակարար  
Փոշանջատումը (qպ), 
կգ/մ3 

0,03 0,04 0,06-0,08 0.09-0,11 

Աղբյուր՝ www.complexdoc.ru.Վտանգավոր նյութերի համախառն արտանետման 
հաշվարկ` պայթեցման աշխատանքների ժամանակ  

ՀՀ-ում էմուլսիոն պայթուցիկ նյութերի միակ արտադրողը 
«Ապառաժ մայնինգ» ՍՊԸ-ն է, որի էմուլսիոն պայթուցիկների ար-
տադրությունը, որպես քիմիական նյութերի արտադրություն, սահ-
մանված կարգով փորձաքննություն չի անցել [10]: Փոշեգազային 
ամպում առկա պինդ մասնիկների (փոշու) զանգվածի հաշվարկին 
համադրվել են նաև էմուլսիոն պայթուցիկների միջոցով բաց եղա-
նակով շահագործվող հանքավայրերում պայթեցման միջոցով 
օդային ավազան արտանետումների ծավալների մեր կողմից փոր-
ձագիտական մակարդակով կատարված գնահատումների մոտ 
արված տվյալները:  

ՌԴ ВостНИИ կազմակերպության կողմից էմուլսիոն պայթու-
ցիկներից պայթեցման աշխատանքների ժամանակ անջատված 
թունավոր նյութերի լաբորատոր-դաշտային հետազոտությունները, 
ինչպես նաև փորձագիտական գնահատումները հաստատում են, 
որ «պայթեցման թունավոր արգասիքների վրա ապարների կարծ-
րությունը էական ազդեցություն չի թողնում, և թունավոր նյութերի 
չնչին քանակի պատճառով դրանց արտանետումների զգալի տա-
տանումներ չի կարելի ակնկալել» [8]: Բնական է, որ հանքավայ-
րում լեռնային ապարների միջին կարծրության ցուցանիշների 
պահպանման պայմաններում պայթեցման համար նախատեսված 
պայթուցիկ նյութի քանակի ավելացումը կարող է հանգեցնել պայթ-
յունից հետո նստող փոշու մակերևութային խտության (գ/մ2) լայն 
միջակայքում փոփոխության: Սակայն պայթեցվող զանգվածից հե-
ռավորության մեծացմանը զուգընթաց նստող փոշու մակերևութա-
յին խտությունը նվազում է, և համապատասխանաբար փոքրանում 
են նաև փոշու մեջ գտնվող մետաղների ու տարրերի ծավալները:  

Փորձարարական ճանապարհով հաստատվել է, որ օգտագործ-
ված պայթուցիկ նյութի տեսակից, նրա զանգվածից ու լեռնային 
ապարների տեսակից կախված, պայթյունից հետո նստեցված փոշու 
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մակերևութային խտությունը փոփոխվում է բավականին մեծ միջա-
կայքում: Մեր կողմից հաշվարկվել է պայթեցման արդյունքում առա-
ջացած փոշու մակերևութային խտության փոփոխությունը` փոշու 
ցրման շառավղի մեծացումից կախված (աղյուսակ 3) [12, 13]: 

ԶՊՄԿ-ում հանքաքարի միջին օրական արդյունահանումը 
2015թ. կազմել է 58-62 հզ. տ (96-102 հզ. մ3), իսկ Ագարակի ՊՄԿ-ում` 
20-22 հզ. տ (36-40 հզ, մ3): Ընդ որում պայթեցման աշխատանքների 
համար փորվում են 190-250 մմ տրամագծով թվով 15-100 հորա-
տանցքեր: 

Հորատանցքի խորությունը կապված է հանքաստիճանի բարձ-
րությունից և կազմում է 15-20 մ: Մեկ հորատանցքը լիցքավորվում է 
600-700կգ իգդանիտի գելային խառնուրդով (էմուլսիոն պայթուցիկ), 
ամոնիտով (1-ական կգ լցվում է պայթեցման հորատանցքի հիմքում 
և վերնամասում), և մեկ հորատանցքի միջոցով պայթեցվում է միջի-
նում 1000-1200մ3 լեռնային զանգված:  

Աղյուսակ 3 
Փոշու ցրման շառավղի մեծացումից կախված բացահանքի տարածքում և 
հարակից տեղանքում նստեցված փոշու մակերևութային խտության միջին 

օրական փոփոխությունը 

Պայթուցիկ նյութի զանգվածը (60 տ)* 

Պայթեցվող լեռնային 
զանգվածից հեռավորու-
թյունը, մ 

50 100 250 500 800 1200 

Մակերևութային 
խտությունը, գ/մ2 309,2 144 30,4 14,7 7,7 1,8 

Պայթուցիկ նյութի զանգվածը (11 տ)** 
Պայթեցվող լեռնային 
զանգվածից հեռավորու-
թյունը, մ 50 100 250 500 800 1200 
Մակերևութային 
խտությունը, գ/մ2 44,8 23,1 5,9 4,4 4,0 3,8 

*Հաշվարկված է ԶՊՄԿ և Ագարակի ՊՄԿ**-ի բացահանքերի պայթեցումների 
միջինացված տվյալների հիման վրա: 

 
Բնական միջավայրում զանգվածային պայթյունից հետո առա-

ջացած փոշու օդային հոսանքների կողմից տուրբուլենտ ցրումը 
դժվարացնում է փորձարարական գնահատումները` կապված նաև 
քամիների արագության և ուղղության անընդհատ փոփոխություն-
ների, ինչպես նաև հանքավայրի տարածքում գոյացած գազափոշա-
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յին նստվածքի ծագման աղբյուրի (օրինակ՝ հանքաքարի տեղափոխ-
ման կամ հանքավայրի ճանապարհի շահագործման, կամ էլ` դա-
տարկ ապարների լցակույտերի մակերևույթից առաջացման) հստակ 
որոշման անհնարինության հետ: 

Եզրակացություններ 
1. Մետաղական հանքավայրերի բացահանքերում պայթեց-

ման աշխատանքների արդյունքում մթնոլորտ է արտանետվում 
հանքարդյունահանման և հանքաքարի վերամշակման տեխնոլո-
գիական ամբողջ շղթայի ու լցակույտերի տարածքներից արտա-
նետված ամբողջ փոշու գրեթե 50%-ը: 

2. Հանքավայրում լեռնային ապարների միջին կարծրության 
ցուցանիշների պահպանման դեպքում փոշու ծավալների մեծա-
ցումը պայմանավորված է միայն պայթեցման համար նախատես-
ված պայթուցիկ նյութի քանակի ավելացման միջոցով պայթեցվող 
լեռնային զանգվածի մեծացմամբ: 

3. Փոշու ցրման շառավղի մեծացումից կախված բացահանքի 
տարածքում և հարակից տեղանքում նստեցված փոշու մակերևու-
թային խտությունը պայթեցվող լեռնային զանգվածից հեռավորու-
թյան մեծացմանը զուգընթաց փոքրանում է և հիմնականում 1000-
1500 մ հեռավորությունների վրա հասնում է  աննշան չափերի: 

4. Մետաղական հանքավայրերի պայթեցման աշխատանքնե-
րից հետո լեռնային զանգվածից մինչև 300մ հեռավորությունների 
սահմաններում հիմնականում 50մկմ-ից մեծ չափեր ունեցող մաս-
նիկները փռվում են տարածքում գրավիտացիոն ուժերի շնորհիվ, 
իսկ 300-600մ հեռավորության վրա` գրավիտացիոն-տուրբուլենտ 
շարժումների արդյունքում գոյանում են փոշեգազային ամպի առա-
վել փոքր չափի մասնիկները: 
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АННОТАЦИЯ 
Армен Овсепян  

НИО МОН РА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ  

АТМОСФЕРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАРЬЕРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ СЮНИКСКОГО РЕГИОНА (МАРЗА)) 

Ключевые слова ‒ взрывные работы, транспортировка руды, меха-
ническое дробление, выброс пыли, эмульсионные взрывчатые 
вещества, поверхностная пдлтность осевшей пыли. 

В статье представлены объемы территориальных изменений в 
процессе выброса пыли (в частности, минеральной пыли) при исполь-
зовании эмульсионных взрывчатых веществ в процессе осуществления 
различных звеньев технологической цепи горнопромышленных пред-
приятий (взрывные работы, транспортировка руды, механическое 
дробление). Рассматриваются также основные недостатки метода рас-
чета единовременных выбросов, который в настоящее время исполь-
зуется в проектах месторождений, и предлагаются решения в зависи-
мости от применяемых эмульсионных взрывчатых веществ и пара-
метров плотности взрываемой горной породы. 

 
ANNOTATION 

Armen Hovsephyan 
NIE MOES RA 

THE IMPACT OF SPATIAL ASPECTS ON ATMOSHERE POLLUTION 
(ON THE SAMPLE OF SYUNIK REGION (MARZ)) 

Key words ‒ imploding works, ore transportation, mechanical crushing, dust 
emissions, emulsion explosives, dust surface density. 

 
The article presents the volumes of territorial changes in the emission of 

dust (in particular, mineral dust) using emulsion explosives in the 
implementation of various parts of the process chain of mining enterprises 
(blasting, transportation of ore, mechanical crushing). There are also considered 
the main shortcomings of the method of calculating the lump sum of emissions, 
which is currently used in field projects, and proposes solutions, depending on 
the used emulsion explosives and density parameters of blasting rock. 
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Ակսել Պոտոսյան, դոցենտ 
ԵՊՀ 

Հոսեին Քիասարի, ասպիրանտ 
ԻԻՀ 

ԹԵՀՐԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԴԵՍՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հիմնաբառեր – զբոսաշրջային դեստինացիա, Թեհրանի նահանգ, 
զբոսաշրջային գրավչություններ և ռեսուրսներ, զբոսաշրջության 
համաչափ զարգացում, համայնքային զբոսաշրջություն: 

Դեստինացիան զբոսաշրջային համակարգի որոշիչ տարրե-
րից է: Այն մի տարածք է բոլոր հնարավոր հարմարություններով, 
սպասարկման միջոցներով և զբոսաշրջիկների տարատեսակ կա-
րիքների բավարարման ծառայություններով: Իր ստեղծած իմիջով 
դեստինացիան գրավում է զբոսաշրջիկին, խթանում այցելություն-
ները և այդ կերպ ակտիվացնում զբոսաշրջային համակարգերի 
գործունեությունը [8]: 

Ժամանակակից պատկերացմամբ դեստինացիան իրենից 
ներկայացնում է աշխարհագրական որոշակի սահմաններով տա-
րածք, որը պարունակելով գրավչություն ապահովող պայմանների 
համալիր, կարող է ազդել զբոսաշրջիկի ընտրության վրա և բավա-
րարել նրա պահանջմունքները:  

Հաշվի առնելով հետազոտության արդյունքների կիրառական 
նշանակությունը Թեհրանի նահանգի զբոսաշրջային դեստինա-
ցիաների վերլուծությունը կատարենք ըստ նահանգի վարչական 
միավորների: 

Թեհրան վարչական շրջան: Թեհրանը համարվում է Իրանի 
վարչական և կառավարման, ինչպես նաև Թեհրանի նահանգի 
կենտրոնը: Այն ընկած է Էլբուրսի ստորոտներին, ծովի մակար-
դակից 1040-ից մինչև 1480 մետր բարձրության շրջաններում և 
ձգվում է մինչև ցածրադիր թեք դաշտերը:  

Թեհրանի վարչական շրջանը հյուսիսում և հյուսիս-արևմուտքում  
սահմանակցում է Շեմիրանաթ և Քարաջ քաղաքներին և նույնանուն 
վարչական շրջաններին, հարավից` Փաքդաշտի, հարավ արևմուտ-
քից` Էսլամշահրին, Շահրիարի ու Ռեյի, արևմուտքից և հյուսիս-
արևմուտքից` Քարաջ շրջաններին: Արևելքում այն սահմանակցում 
է Դամավանդ վարչական շրջանին:  

Թեհրանի շրջանն ունի 86 բնակավայր, որոնցից 27-ը մշտա-
կան բնակչություն չունեն, իսկ մնացած 59 բնակատեղիները բնա-
կեցված են [1]: Շրջանը, որպես Իսլամական Հանրապետության 
մայրաքաղաք, իր մեջ է ներառում ամենանշանակալից և կենսա-
կան նշանակության զբոսաշրջային ինդուստրիան ու զբոսաշրջու-
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թյունը Թեհրանի նահանգում և ողջ երկրում: Բացի իր բազմազան 
գրավչության կենտրոններից, շրջանն ունի նաև զբոսաշրջային 
տարանցիկ նշանակություն: Այն ունի ազգային և միջազգային նշա-
նակության ընդարձակ գրավչական և ենթակառուցվածքային հնա-
րավորություններ:  

Թեհրանի շրջանը ոչ միայն համանուն նահանգի զբոսաշրջու-
թյան հիմնական  կենտրոնն է, այլև երկրի համար ևս նույն նշանա-
կության զբոսաշրջային դեստինացիա է հանդիսանում: Շրջանի 
հիմնական խնդիրներից են համարվում քաղաքական, տնտեսա-
կան, սոցիալական,  ուսումնական  և առողջապահական օբյեկտ-
ների խիստ կենտրոնացվածություն:  

Աղյուսակ 1. 
Թեհրանի շրջանի զբոսաշրջային գրավչության տեսակները1 

Տեսակը Մարդա-
ծին Բնական Մշակու-

թային 
Միջազ-
գային Ազգային Տեղական 

Քանակը 66 9 24 37 38 24 
Տոկոսը 66.6 9.2 24.2 37.3 38.4 24.3 

1. Աղյուսակը կազմված է ըստ թիվ 1 և 3 սկզբնաղբյուրների նյութերի հիման վրա: 

Վերջին 200 տարվա սոցիալ-տնտեսական և պատմական զար-
գացումներն էական դեր են ունեցել շրջանի մարդածին զբոսաշրջա-
յին գրավչությունների կայացման համար: Այդպիսի զարգացումներն 
ու մարդածին զբոսաշրջային գրավչությունների կենտրոնացումը 
շրջանում նպաստել են զգալի քանակությամբ բնակչության կու-
տակմանը: Այդ հանգամանքը որոշակի խոչընդոտներ է ստեղծում 
զբոսաշրջային գործընթացների համար: Մի կողմից զբոսաշրջիկ-
ների կուտակումը շրջանի տարածքում լուրջ էկոլոգիական խնդիր-
ներ է առաջացնում, մյուս կողմից՝ մնացած շրջանները զրկվում են 
զբոսաշրջային ինդուստրիայի զարգացման և առաջընթացի հնավո-
րություններից [3]: Օգտագործման առումով զբոսաշրջային միջազ-
գային գրավչությունների առավել մեծ խտությունը նահանգի շրջան-
ներում և նույնիսկ երկրի մասշտաբով նկատվում է այստեղ:  

Իրանի զբոսաշրջային գրավչությունների կառուցվածքային 
տարրերը ոչ մի տարածքում չունեն միջազգայինայն նշանակու-
թյունը, ինչպիսին ունեն Թեհրանի շրջանում: Երկրի մյուս նահանգ-
ներում զբոսաշրջային և տեղական գրավչությունները միջազգային 
գրավչությունների համեմատ ունեն գերադասելի  դիրք: Մինչդեռ 
Թեհրանի վարչական շրջանում այս իրավիճակը հակառակ պատ-
կերն ունի: 

Թեհրանի վարչական շրջանի զբոսաշրջային գրավչություննե-
րի ամբողջությունը թույլ է տալիս բավարարել ինչպես միջազգա-
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յին, այնպես էլ տեղական զբոսաշրջիկների ամենաբազմազան 
պահանջմունքներն ու հետաքրքրությունները, ապահովելով զբո-
սաշրջային գործունեության բարձր արդյունավետություն: Վերջին-
ներս անհրաժեշտ և բավարար հիմք են վարչական շրջանի տա-
րածքում զբոսաշրջային դեստինացիայի զարգացման և առաջըն-
թացի համար: 

Քարաջ վարչական շրջանը գտնվում է Թեհրանի նահանգի 
արևմտյան մասում և համարվում է արդեն մեծ Թեհրանի ընդհանուր 
տարածքներից մեկը: Այն զբաղեցնում է 457.2 կմ2 տարածք և իր 
մեծությամբ համարվում է Թեհրանի նահանգի երկրորդ շրջանը: Այն 
հյուսիսից հարևան է Մազանդարանի նահանգին, արևելքից` Շեմի-
րանաթի և Թեհրանի շրջաններին, իսկ հարավից՝ Զարանդիեին և 
Շահրիարին: Հարավ-արևմուտքից  սահմանակցում է Բոյին-Զահրա 
շրջանին, իսկ արևմուտքից եզրավորվում է Սավջեբլաղ և Նազա-
րաբադ  շրջանների տարածքներով:  

Քարաջի ընդարձակ հովիտն իր ռելիեֆային պայմաններով 
(ծովի մակարդակից միջին բարձրությունը 1320 մ է) համարվում է 
ներմուծման, արտահանման, բեռնափոխադրման և տարանցիկ  
առևտրային ճանապարհային կապող օղակ Թուրքիայից և Ատր-
պատականի նահանգի ճանապարհներից դեպի Թեհրան հասնող 
մայրուղում և հակառակը [4]:  

Քարաջի վարչական շրջկենտրոնը 2014 թ. տվյալներով ուներ 
1650 հազ. բնակչություն և գրեթե կպած է Թեհրանին [10]: Այն բազ-
մաթիվ ճանապարհներով և նույնիսկ մետրոյով կապված է Թեհրա-
նի հետ: Քարաջը համարվում է Թեհրանի նահանգի արդյունաբե-
րական կարևոր կենտրոններից: 

Նահանգի զբոսաշրջային ընդհանուր գրավչություններից այս 
տարածքին բաժին է հասնում 7.5%-ը և գրավում  է երրորդ տեղը` 
Թեհրանից (60%) և Դամավանդից (11%) հետո: Շրջանի զբոսա-
շրջային գրավչություններն իրենց կառուցվածքով բնական և մար-
դածին գրավչությունների խառնուրդ են, որոնց մեջ ամենահատ-
կանշականն ու աչքի ընկնողը Քարաջի ջրամբարից առաջացած 
լիճն է՝ լեռների միջև, որը գեղատեսիլ վայր է և ունի հրաշալի տեսա-
րան: Այն առանձնանում է գրավչական ընդարձակ դաշտով և զբո-
սաշրջային ռեսուրսների այնպիսի տարրերով, որոնք բավարար 
նախադրյալներ են էկոզբոսաշրջության և գյուղական զբոսաշրջու-
թյան զարգացման համար: Շրջանի զբոսաշրջային գրավչություն-
ների մասին հանգամանալից պատկերացում են տալիս թիվ 2 աղ-
յուսակում բերված տվյալները: 
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Աղյուսակ  2. 
Քարաջի շրջանի զբոսաշրջային գրավչության տեսակները1 

Տեսակը Մար-
դածին Բնական Մշակու-

թային 
Միջազ-
գային Ազգային Տեղական 

Քանակը 3 3 6 1 2 9 

Տոկոս 25 25 50 8.3 16.7 75 

1. Աղյուսակը կազմված է ըստ թիվ 1, 3  և 9 սկզբնաղբյուրների նյութերի հիման վրա: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, Քարաջի վարչական 
շրջանում և կենտրոնում զբոսաշրջային դեստինացիայի զարգա-
ցումը պետք է տեղի ունենա զբոսաշրջային հոսքերի ընդլայնման 
ճանապարհով՝ երկու խումբ գրավչությունների զարգացման և 
նպատակային օգտագործման հիման վրա: Այստեղ պետք է ստեղ-
ծել նոր գրավչություններ, ինչպիսիք են ժամանակակից խաղա-
հրապարակները, կոնֆերանսների և սեմինարների կազմակերպ-
ման կենտրոնները, երաժշտական միջոցառումների սրահները: 
Կարևոր է նաև շրջանում զբոսաշրջության ինդուստրիայի տարբեր 
ճյուղերի համար որակյալ մասնագետների պատրաստումը՝ հա-
մապատասխան կրթական կենտրոնների ստեղծմամբ: Ամենա-
կարևոր շուկաներից, որ կարելի է Քարաջի  վարչական շրջան ու  
կենտրոն ուղղորդել դա Թեհրան քաղաքից դեպի այս տարածք 
շրջագայությունների փաթեթներն են: 

Շրջանում զբոսաշրջության և դեստինացիայի զարգացման 
մյուս կարևորագույն ներուժը զբոսաշրջային բնական բազմազան 
գրավչությունների լիարժեք օգտագործումն է: Ռելիեֆային և կլիմա-
յական բարենպաստ պայմանները և Էլբուրս լեռան կենտրոնական 
հատվածները ստեղծում են էկոզբոսաշրջության ձևավորման և 
զարգացման համար բավականին բարենպաստ նախադրյալներ: 

Շահրիար վարչական շրջանը հյուսիսից սահմանակցում է Քա-
րաջի և Թեհրանի, արևելքից՝ Էսլամշահրի և Րոբաթքարիմին շրջան-
ներին, արևմուտքից՝ Քարաջի շրջանին, իսկ հարավից սահմանա-
փակվում է կենտրոնական նահանգով: Զբաղեցնում է 1329 կմ2 
տարածք: Շրջանն ունի ընդհանուր թվով 186 բնակավայրեր, որոն-
ցից 36-ը զուրկ են մշտական բնակչությունից: Դրանցից առավել 
հայտնի են Շահրիար, Շահր Ղոդս, Սաբա-Շահր, Սաֆադաշտ, 
Վահիդիյե, Շահեդ-Շահր, Մելարդ և Ֆերդոսիյի քաղաքները [10]: 

Շահրիարը համարվում է Թեհրանի նահանգի գյուղատնտեսա-
կան խոշոր շրջաններից մեկը [5]: Սրան բաժին է ընկնում նահան-
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գի զբոսաշրջային գրավչությունների 3,1%-ը: Այստեղ կան ընդար-
ձակ այգիներ, որոնք աչքի են ընկնում իրենց պտուղների բազմա-
զան տեսակներով և առատությամբ: Դրանք համարվում են ագրո-
զբոսաշրջության զարգացման ամենակարևոր ներուժը և հիմք են 
հանդիսանում նաև գյուղական զբոսաշրջության զարգացման հա-
մար: Սակայն, հզոր գյուղատնտեսական արտադրությունը դեռևս 
չի ստեղծում անհրաժեշտ նախադրյալներ դեստինացիայի զար-
գացման համար, քանի որ Թեհրանի նահանգում դեռևս չի արմա-
տավորվել զբոսաշրջության այդ տեսակը և լայն առումով չունի 
մեծ պահանջարկ: 

Աղյուսակ  3 
Շահրիարի շրջանի զբոսաշրջային գրավչությունների տեսակները1 

Տեսակը Մարդա-
ծին Բնական Մշակու-

թային 
Միջազ-
գային Ազգային Տեղական 

Քանակը 2 2 1 0 1 4 
Տոկոսը 40 40 20 0 20 80 

1 Աղյուսակը կազմված է ըստ թիվ 1 , 3,  5, 9 և 10 սկզբնաղբյուրների նյութերի 
հիման վրա: 

Շահրիարում զբոսաշրջության զարգացման հիմնական ուղղու-
թյուններն (ագրո և գյուղական զբոսաշրջությունը) ունեն սահմա-
նափակ հնարավորություն և դրանց զարգացումը պայմանավորված 
է համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման հետ: 
Բացի այդ, պետք է տարվեն աշխատանքներ, որպեսզի զբոսա-
շրջիկների այցելության ժամկետներն առավելապես  զուգադիպեն 
գյուղատնտեսական հիմնական աշխատանքների (ցանքս, մշակում, 
բերքահավաք), գյուղական բնակավայրերում տեղի ունեցող ավան-
դական միջոցառումների և ցուցահանդեսների հետ: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նպատակային օգ-
տագործման դեպքում ևս զբոսաշրջային առկա գրավչությունները 
Շահրիարի շրջանում ընդհանուր առմամբ ունեն տեղական նշանա-
կություն (80%): Ազգային նշանակության գրավչությունները ևս, 
որոնք կազմում են վարչական շրջանի ընդհանուր գրավչությունների 
20%-ը, իրենց փոքր մակերեսներով և տարատեսակությամբ տար-
բերվելով մյուս գրավչություններից, իզորու են առնվազն 3 օրով զբո-
սաշրջիկներին մնալու և զբաղեցնելու հնարավորություն ստեղծել:  

Հարևան Թեհրանի և Քարաջի շրջանների համեմատությամբ, 
Շահրիարի շրջանում միջազգային նշանակության զբոսաշրջային 
գրավչությունների բացակայությունը թեև էականորեն ազդում է 
շրջանի զբոսաշրջային ինդուստրիայի զարգացման և դեստինա-
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ցիայի ձևավորման վրա, սակայն հարևան շրջաններում այդպիսի 
գրավչությունների լայնամասշտաբ օգտագործումը հնարավորու-
թյուններ է ստեղծում այդ գործընթացի մեջ ներառել նաև Շահրիա-
րի շրջանը և վերջինիս տարածքում ևս խթանել ներգնա զբոսա-
շրջային հոսքերի ձևավորմանը: 

Այսպիսով, չնայած Շահրիարի շրջանում զբոսաշրջային ին-
դուստրիայի և դեստինացիայի զարգացումը չի կարող դառնալ 
տնտեսության առանցքային ուղղություն, սակայն այն որպես օժան-
դակող և հարակից ուղղություն կարող է նպաստել շրջանի տնտեսու-
թյան հիմնական ճյուղի՝ գյուղատնտեսության առաջընթացին, քանի 
որ շրջանի ագրո և գյուղական զբոսաշրջության ռեսուրսների լիար-
ժեք օգտագործումը լրացուցիչ խթան կլինի գյուղատնտեսության 
ինտենսիվացման և արդյունավետության բարձրացման համար: 

Փաքդաշտ վարչական շրջանը զբաղեցնում է 610 կմ2 մակերես և 
կազմում է Թեհրանի նահանգի տարածքի մոտ 23%-ը: Բաղկացած է 
երկու շրջանային միավորներից՝ մեկը Փաքդաշտ կենտրոնով, մյուսը` 
Շարիֆ-Աբադ քաղաքով: Շրջանն ունի 78 բնակավայր, որոնցից 22-ը 
մշտական բնակչություն չունեն: Շրջանի բնակչության թիվը 2014 թ. 
կազմել է 291397 մարդ, որից ավելի քան 80 %-ը կազմում է քաղա-
քային բնակչությունը [10]:  

Փաքդաշտն առանձնանում է մեծ քանակությամբ ներգաղթած 
բնակչության առկայությամբ: Տեղաբնիկների հիմնական մասը բաղ-
կացած են գյուղական՝ քոչվոր և տեղական խմբերից: Շրջանը 
հարուստ է ավազի և խճի  հանքերով, իսկ քաղաքներում կան գյու-
ղատնտեսական բազմաթիվ արտադրողական կարողություններ, 
23306 հեկտար տարածությամբ: Դրանք համարվում են Թեհրանի 
նահանգի գյուղատնտեսական հիմնական տարածքներից: Թեհ-
րանի նահանգի տարածքում աճեցվող ծաղկի ցանքատարածքների 
գրեթե 75 %-ը բաժին է ընկնում Փաքդաշտի շրջանին: 

Բացի վերը նշված ջերմոցային տնտեսություններից, այստեղ 
կան նաև աղյուսի արտադրության բավական հին և հայտնի կենտ-
րոններ, որոնք միասին համարվում են զբոսաշրջային հիմնական 
գրավչությունները: 

Փաքդաշտին բաժին է ընկնում Թեհրանի նահանգի զբոսա-
շրջային ընդհանուր գրավչությունների 3,1%-ը և համարվում է այն 
վարչական շրջաններից, որոնք չունեն մեծ կարողություն ներգնա 
զբոսաշրջիկներ ներգրավելու գործում: Շրջանի զբոսաշրջային 
շատ ռեսուրսներ գրավչության տեսակետից համարվում են մշա-
կութային և ունեն տեղական նշանակություն: Եթե դրանք համա-
լրվեն նաև մարդածին և բնական գրավչությունների առանձին 
տարրերով, ապա, միևնույն է, շատ դժվարությամբ կարող են ձեռք 
բերել ազդեցիկ զբոսաշրջային հնարավորություններ (աղյուսակ 4): 
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Աղյուսակ 4. 
Փաքդաշտի վարչական շրջանի զբոսաշրջային գրավչության 

տեսակները1 

Տեսակը Մարդա-
ծին 

Բնա-
կան 

Մշակու-
թային 

Միջազ-
գային 

Ազգա-
յին 

Տեղա-
կան 

Քանակը 0 0 5 0 1 4 
Տոկոսը 0 0 100 0 20 80 

1 Աղյուսակը կազմված է ըստ թիվ 1,3, 9 և 10  սկզբնաղբյուրների նյութերի հիման 
վրա: 

Վարամին վարչական շրջանը գտնվում է Թեհրանից 31 կմ 
արևելք: Հյուսիսից սահմանակցում է Փաքդաշտին, արևմուտքից` Ռեյ, 
հարավից՝ Ղոմի նահանգին, իսկ արևելքից սահմանափակվում է 
Սեմնանի նահանգով: Շրջանն ունի տաք և չոր անապատային կլի-
մայական պայմաններ:Գտնվում է ծովի մակարդակից միջինը 915 մ 
բարձրության տարածքներում: Ըստ 2014 թ. Վիճակագրական տվյալ-
ների շրջանի բնակչության թիվը կազմել է 526271 մարդ, ուրբանիզա-
ցիայի մակարդակը՝ 79% է: Շրջանի բնակավայրերի ընդհանուր թիվը 
153 է, որից 3-ն ունեն քաղաքի կարգավիճակ , 5-ը՝ գյուղաքաղաքի, 
իսկ մնացած 145-ը գյուղական բնակավայրեր են [6,9,10]: 

Վարամինը համարվում է Իրանի պատմական, քաղաքական 
և տնտեսական անցյալի հին շրջաններից մեկը և Իրանի կյանքում 
կենսունակ դեր է կատարել: Շրջանը թեև իր գրավչության մասնա-
բաժնով ընդամենը 6,77% է  կազմում նահանգում, սակայն իր զբո-
սաշրջային գրավչությունների նշանակությամբ (ինչպիսին  օրինակ 
Վարամինի հանրային մզկիթն է), համարվում է նահանգի զբոսա-
շրջային ինդուստրիայի և դեստինացիայի զարգացման համար 
առավել հեռանկարային ներուժ ունեցող տարածքներից: Զբոսա-
շրջությունը Վարամինի շրջանում կարող է հավասարապես մրցակ-
ցել տնտեսության այլ ճյուղերի հետ և դառնալ լավագույն միջոցնե-
րից մեկը տնտեսական արդյունավետություն ապահովելու համար: 

Աղյուսակ 5. 
Վարամինի շրջանի զբոսաշրջային  գրավչությունների 

տեսակները1 

Տեսակը Մարդածին Բնական Մշակու-
թային 

Միջազ-
գային Ազգային Տեղական 

Քանակը 1 1 9 2 0 9 
Տոկոսը 9.1 9.1 81.8 18.2 0 81.8 

1 Աղյուսակը կազմված է թիվ 1, 6 և 10 սկզբնաղբյուրների տվյալների հիման վրա: 
 



 100 

Տնտեսության զարգացման, ինչպես նաև զբոսաշրջության վի-
ճակի բարելավման նպատակով մոտ հեռանկարում այստեղ պետք 
է մշակել և իրականացնել զբոսաշրջության զարգացման այնպիսի 
քաղաքականություն, որը հնարավորություն կտա համալիր կերպով 
օգտագործել վարչական շրջանի զբոսաշրջային առկա ներուժը և 
նպաստել զբոսաշրջային դեստինացիայի կայացմանը: 

Շամիրանաթ վարչական շրջանը հյուսիսից սահմանակցում է 
Մազանդարան նահանգին, հարավից Թեհրանի, արևելքից՝ Դամա-
վանդի շրջանին, արևմուտքից սահմանափակվում է Քարաջի և 
Թեհրանի շրջաններով: Այն զբաղեցնում է 1111 կմ2 տարածք: 
2014թ. շրջանի բնակչությունը կազմել 44061 մարդ, կենտրոնը 
Թաջրիշն է: Շրջանն ունի 144 բնակավայրեր, որոնցից 54-ը մշտա-
կան բնակչություն չունեն [10]:  

Շեմիրանաթը Թեհրանի բնակչության համար երկրորդ տիպի 
հանգստյան կենտրոննէ: Շաբաթվա վերջին երեք օրերին հազա-
րավոր թեհրանցիներ իրենց հանգիստն անցկացնում են Շեմիրա-
նաթի բնության տեսարժան բնապատկերներով գեղատեսիլ վայ-
րերում: Շեմիրանաթի զբոսաշրջային ներուժն իր բնական գրավ-
չություններով ձևավորվում է Թոչալի տարածքի գեոմորֆոլոգիա-
կան տեսքից: Բացի այդ, այստեղ կան մեծ քանակությամբ Պահ-
լավյան դինաստիայից մնացած արդեն թանգարանային պալատ-
ներ: Այս շրջանը կարիք չունի զբոսաշրջային նոր գրավչություն-
ների ստեղծման: Փոխարենը պետք է իրականացվեն աշխա-
տանքներ Թոչալի հարավային ստորոտներում հանգստյան բազա-
ների, զբոսաշրջային ռեսուրսների և եղած գրավչությունների հզո-
րացման ու բարեկարգման նպատակով: 

Աղյուսակ 6. 
Շեմիրանաթի շրջանի զբոսաշրջային գրավչության տեսակները1 

Տեսակը Մարդա-
ծին 

Բնա-
կան 

Մշակու-
թային 

Միջազ-
գային 

Ազգա-
յին 

Տեղա-
կան 

Քանակը 2 6 3 2 3 11 
Տոկոսը 18.2 54.5 27.3 12.5 18.8 68.7 
1 Աղյուսակը կազմված է թիվ 1, 7, 9 և 10 սկզբնաղբյուրների տվյալների հիման վրա: 

Հաշվի առնելով Շեմիրանաթի տեղական զբոսաշրջային շու-
կայի մեծ ծավալները, հատկապես Թեհրանի  մեծապահանջ շու-
կան, կարելի է ասել, որ Շեմիրանաթի շրջանի գրավչության տեսակ-
ներից բոլորն էլ ունեն դեստինացիայի զարգացման համարլայն 
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հնարավորություններ: Այս հանգամանքը դարձել է պատճառ, որ 
Շեմիրանաթի շրջանում տեղական գրավչությունների նշանակու-
թյունը ոչ միայն ազգային և միջազգային գրավչություններից պա-
կաս չլինի, այլև ունենան առավել ազդեցիկև գործունյա բնույթ: 
Դիտարկվող շրջանում հենց այս խմբի գրավչություններն են հա-
մարվում զբոսաշրջային ինդուստրիայի և դեստինացիայի ձևավոր-
ման ու զարգացման հիմնական ներուժը: 

Ֆիրուզ-Քուհը համարվում է Թեհրանի նահանգի շրջաններից  
է և գտնվում է Դեմավենդ լեռից 55 կմ արևելք: Շրջանը հյուսիսից 
սահմանակցում է Մազանդարանի նահանգին, հարավ արևելքից` 
Սեմնանի նահանգին, արևմուտքից սահմանափակվում է Մազան-
դարանի նահանգով և Դամավանդ վարչական շրջանով: Զբաղեց-
նում է 2261 կմ2: 2014 թ. տվյալներով շրջանի բնակչության ընդհա-
նուր թիվը կազմել է 38777 մարդ, ուրբանիզացիայի մակարդակը 
55,4 % է [7,9,10]: Շրջանն ունի 109 բնակավայր, որոնցից 38-ը 
բնակչությունից զուրկ բնակավայրեր կամ շինություններ են, իսկ 
71-ը բնակեցված: Ֆիրուզ-Քուհը շրջանի միակ քաղաքնէ:  

Ֆիրուզ-Քուհն ունի սառն ու լեռնային բարձրավանդակների 
կլիմայական պայմաններ: Նրա միջին բարձրությունը ծովի մա-
կարդակից հասնում է 1950 մետրի: Այստեղ են գտնվում նահանգի 
զբոսաշրջային ընդհանուր գրավչություններից 1,8%-ը: Այդ ցուցա-
նիշով Ֆիրուզ-Քուհը գտնվում է նահանգի զբոսաշրջային գրավչու-
թյունների աղյուսակի վերջին տեղում: Վերջին տարիներին որոշ 
տեղաշարժեր են կատարվել շրջանում, որը նկատելի է դարձել 
զբոսաշրջության զարգացման գործընթացներում: Ֆիրզքուհ շրջանն 
ունի զբոսաշրջային երեք գրավչություն, որոնցից մեկը բնական է, 
մյուս երկուսը` մշակույթային: Այստեղ կան բավարար նախադրյալներ 
հետիոտն զբոսաշրջային երթուղիների կազմակերպման համար: 

 
Աղյուսակ 7. 

Ֆիրուզ-Քուհի վարչական շրջանի զբոսաշրջային գրավչության 
տեսակները 

Տեսակը Մարդա-
ծին 

Բնա-
կան 

Մշակու-
թային 

Միջազ-
գային 

Ազգա-
յին 

Տեղա-
կան 

Քանակը 0 1 2 2 3 11 
Տոկոսը 0 33.3 66.7 12.5 18.8 68.7 
1 Աղյուսակը կազմված է թիվ 1,2,9 և 10 սկզբնաղբյուրների տվյալների հիման վրա: 
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Շրջանի զբոսաշրջային գրավչություններից օգտագործման մի-
ջազգային մակարդակ ունեն երկուսը, ազգային մակարդակ՝ երեքը, 
իսկ մնացածները՝ տեղական  նշանակության են (աղյուսակ 7): 

Ընդհանրացնելով Թեհրանի նահանգի զբոսաշրջային առանձին 
դեստինացիաների աշխարհագրական վերլուծության արդյունքները 
կարող ենք եզրակացնել, որ նահանգում զբոսաշրջային ռեսուրսները 
և գրավչությունները բաշխված են խիստ անհավասարաչափ, որը 
դժվարացնում է դրանց համալիր օգտագործումըև առաջացնում է 
առանձին տարածքների զբոսաշրջային ծանրաբեռնվածության ավե-
լացում: Այդ ամենի հետևանքով անհրաժեշտություն է դառնում տա-
րածքի նորովի պլանավորումը, որում մեծ տեղ պետք է հատկացվի 
զբոսաշրջության համաչափ զարգացման խնդրին, ինչպես նաև նա-
խադրյալներ ստեղծել նահանգի առանձին վարչական շրջաններում  
համայնքային զբոսաշրջության զարգացման համար: 

 

Գրականություն 
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(պարսկերեն): 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ  
ДЕСТИНАЦИЙ ОСТАНА ТЕГЕРАН  

Ключевые слова ‒ туристская дестинация, провинция Тегеран, 
туристская аттрактивностьи  ресурсы,  равномерное развитие 
туризма, общинный туризм.  

Дестинация ‒ это территория с определенными географическими 
границами, обладающая аттрактивными для развития туризма свойст-
вами и условиями, влияющими на выбор туристов и удовлетворяю-
щими их требования.  

Результаты географического анализа отдельных административ-
ных районов остана Тегеран свидетельствуют о неравномерном разме-
щении здесь туристских дестинаций, что затрудняет их комплексное 
использование и является причиной увеличения туристского давления 
в некоторых районах исследуемой территории. Результаты анализа 
выявляют пути решения вопросов неравномерного развития  туризма в 
остане Тегеран. 

 

ANNOTATION 
Aksel Potosyan  
Hossein Kiasari 

GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF TOURISM DESTINATION  
OF TEHRAN PROVINCE  

 
Key words ‒ touristic destination, Tehran province, touristic attractiveness 

andresources, balanceddevelopment of tourism, community tourism 

Destination is a certain geographic area with boundaries, which has 
complex conditions of touristic attraction and effects on the tourist’s choice 
and satisfieshis requirements. 

The geographical analysisof different destinations of the tourist 
districts of Tehran province have  shown that the tourism resources  and  
their attractiveness are distributed very unequally, which makes their 
complex usagedifficult and causes an increase overload insome tourist 
areas.The results of the analysis enable to solve the problem of balanced 
development of tourism in the province. 
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Հրաչյա Ծպնեցյան, տ. գ. դ.  
Արթուր Ծպնեցյան, տ. գ. թ., ¹áó»Ýï 

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

Հիմնաբառեր ‒ ագրարային ոլորտ, հողերի կառուցվածք, մարզեր, ապա-
հովագրական համակարգ, արդյունավետ օգտագործում 

²·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ ³éç¨ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Í³é³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ 
é»ëáõñë³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ, ¹³ ³é³çÇÝ 
Ñ»ñÃÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, ÑáÕ³ÛÇÝ, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñë-
Ý»ñÇÝ: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³-
Ý³íáñí³Íª ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ³-
ï»ëù»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý íÇ×³ÏÝ áõ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓ-
ñ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íá-
ñÇÝë û·ï³·áñÍáõÙÁ: 

Àëï ÐÐ 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, Ñá-
Õ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ¨ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý ³Ù÷á÷ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³ó-
íáõÙ »Ý 1-ÇÝ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ:  

²ÕÛáõë³Ï 1 
ÐÐ 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÕ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ µ³ßËÙ³Ý 

³Ù÷á÷ (ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ) ïíÛ³ÉÝ»ñÁ42 

ÐáÕ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ý Áëï Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ð³½. Ñ³ 
î»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ, 

% 
1 2 3 

³. գÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³Ïáõ-
ÃÛ³Ý ÑáÕ»ñ, áñÇó` 

2051.0 69.0 

í³ñ»É³ÑáÕ»ñ 448.2 15.1 
µ³½Ù³ÙÛ³ ïÝÏ³ñÏÝ»ñ 33.3* 1.1 
ËáïÑ³ñùÝ»ñ 121.8 4.1 
³ñáïÝ»ñ 1055.3 35.5 
³ÛÉ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñ 392.4 13.2 

µ. µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ÑáÕ»ñ 151.7 5.1 
áñÇó` ïÝ³Ù»ñÓ ¨ ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý 
(³Ù³é³Ýáó³ÛÇÝ) ÑáÕ»ñ 

99.1 3.3 

·. ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý, ÁÝ¹»ñù-
û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ñï³-
¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñ 

34.9 1.2 

                                                                 
42 ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2013 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 17-Ç §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

ÑáÕ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ µ³ßËÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 2013 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ³ßí»-
ïíáõÃÛ³Ý (ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ) Ù³ëÇÝ¦  N 1184-Ü áñáßáõÙ 
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1 2 3 
¹. ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ïñ³ÝëåáñïÇ, 

Ï³åÇ, ÏáÙáõÝ³É »ÝÃ³Ï³éáõó-
í³ÍùÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÑáÕ»ñ 

12.6 0.4 

». Ñ³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÑáÕ»ñ 

331.7 11.1 

½. Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñ 31.6 1.1 
¿. ³Ýï³é³ÛÇÝ ÑáÕ»ñ 334.3 11.2 
Á. çñ³ÛÇÝ ÑáÕ»ñ 25.9 0.9 
Ã. å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñ 0.6 0.02 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ï³ñ³ÍùÁ 2974.3 100.0 

* ãÇ Ý»ñ³éáõÙ ïÝ³Ù»ñÓ ¨ ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý ÑáÕ»ñáõÙ ³éÏ³ µ³½Ù³ÙÛ³ 
ïÝÏ³ñÏÝ»ñÁ 

ÐáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ñ³Ýñ³å»-
ïáõÃÛ³Ý ÑáÕ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÁ` 69.0 %-Á, Ï³½ÙáõÙ »Ý 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ í»ñçÇÝÝ»-
ñÇë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ 
ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ áã ÙÇ³ÛÝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í»ñó-
ñ³Í Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ 
³é³í»É ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ë »Ý Ï³½ÙáõÙ µÝ³Ï³Ý Ï»ñ³Ñ³Ý¹³ÏÝ»ñÁ` 
57.4 %, ³ÛÝáõÑ»ï¨ª í³ñ»É³ÑáÕ»ñÁ` 21.9 %:  

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ³ï»ëù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍ-
Ù³Ý ³éáõÙáí ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ ³ñ¹Ûáõ-
Ý³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ: ì³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý íÇ×³ÏÁ 
µÝáñáßáÕ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó ¿ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ Ýå³-
ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ µÝáñá-
ßáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý 2-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³-
Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ 2008-2010ÃÃ. ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ 
ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»ó»É »Ý Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ: êÏë³Í 
2011 Ãí³Ï³ÝÇó ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ 
ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý ¹ñ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÁ, áñÇ ³ñ¹-
ÛáõÝùáõÙ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, 
2013Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñáí, Ï³½Ù»É ¿ 71.0 %, 2010Ã. 63.2 %-Ç ¹ÇÙ³ó: Üßí³Í 
¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ ¹»é¨ë ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ÷³ëïáñ»Ý, áã Ýå³-
ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍíáÕ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ¹»é¨ë Ù»Í 
Í³í³ÉÝ»ñ »Ý Ï³½ÙáõÙ` 2013Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñáí ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿ 130 Ñ³½. 
Ñ³: ì³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý íÇ×³ÏÝ ³é³í»É 
³ÏÝ³éáõ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ïñíáõÙ ¿ Ý³¨ ·ñ³ýÇÏáñ»Ý: 
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²ÕÛáõë³Ï 2 
ÐÐ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 2008-2013ÃÃ.43,44,45  

 2008Ã. 2009Ã. 2010Ã. 2011Ã. 2012Ã. 2013Ã. 

ì³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ ï³-
ñ³ÍùÁ Áëï ÑáÕ³ÛÇÝ 
Ñ³ßí»ÏßéÇ, Ñ³½.Ñ³ 

452.1 449.4 448.5 449.4 448.4 448.2 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ó³Ýù³ï³-
ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Ñ³½.Ñ³ 

304.5 300.0 283.6 286.7 304.2 318.2 

àã Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·-
ï³·áñÍíáÕ í³ñ»É³-
ÑáÕ»ñÁ, Ñ³½.Ñ³ 

147.6 149.4 164.9 162.7 144.2 130.0 

ì³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ Ýå³-
ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍ-
Ù³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, % 

67.3 66.8 63.2 63.8 67.8 71.0 

 
                                                                 
43 ÐÐ ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé   
44 ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝ, 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ-ÑáõÝÇë, 

ÐÐ ²ìÌ, ºñ¨³Ý 2013Ã., ¿ç 33 
45 2013Ã. µ»ñùÇ ï³Ï Ï³ï³ñí³Í ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï³ñ³Í 

Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ: ÐÐ ²ìÌ, ºñ¨³Ý 2013Ã., ¿ç 7 
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Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ áã Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍíáÕ 
í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áñå»ë ËáïÑ³ñù, 
í»ñçÇÝÇë Ýå³ï³Ïáí 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí  û·ï³·áñÍí»É 
¿ 110.6 Ñ³½. Ñ³, ÇÑ³ñÏ» í»ñçÇÝÇó ëï³óíáÕ Ñ³ïáõÛóÁ Ù»Í 
ã³÷áí ÷áùñ ¿ Ùß³ÏáíÇ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇó ëï³óíáÕÇó: 

Àëï Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÇ, í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ Ýå³ï³Ï³-
ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ½·³ÉÇáñ»Ý ï³ï³ÝíáõÙ ¿: ì»ñçÇ-
ÝÇë Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ ï³ÉÇë 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ 2-¹ ·Í³å³ï-
Ï»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: 

²ÕÛáõë³Ï 3  
ì³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Áëï ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ 

2013Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñáí46,47 

ÐÐ Ø³ñ½»ñÁ ¨ 
ºñ¨³Ý 

Ñ³Ù³ÛÝùÁ 

Վարելահողերի 
տարածքը ըստ 
2013թ. հողային 
հաշվեկշռի մի-
ջին տվյալների, 

հա 

ò³Ýù³ÛÇÝ 
ï³ñ³Íáõ-
ÃÛáõÝÁ Áëï  

2013Ã. 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ,  

Ñ³ 

Üå³ï³Ï³- 
ÛÇÝ ãû·ï³-

·áñÍíáÕ í³-
ñ»É³ÑáÕ»ñÇ 
ï³ñ³Íáõ-
ÃÛáõÝÁ, Ñ³ 

ì³ñ»É³Ñá-
Õ»ñÇ Ýå³-
ï³Ï³ÛÇÝ 

û·ï³·áñÍ-
Ù³Ý Ù³Ï³ñ-

¹³ÏÁ, % 

1 2 3 4 5 
²ñ³·³ÍáïÝ 54152.7 35332 18820.7 65.25 
²ñ³ñ³ï 25465.0 21511 3954 84.47 
²ñÙ³íÇñ 41691.1 29467 12224.1 70.68 

¶»Õ³ñùáõÝÇù 81740.9 74570 7170.9 91.23 

ÈáéÇ 42074.8 27199 14875.8 64.64 
Îáï³Ûù 37818.7 16877 20941.7 44.63 

ÞÇñ³Ï 78700.8 60864 17836.8 77.34 

êÛáõÝÇù 43835.5 31963 11872.5 72.92 

ì³Ûáó Óáñ 16199.5 4507 11692.5 27.82 
î³íáõß 25605.7 15306 10299.7 59.78 
ºñ¨³Ý 915.9 567 348.9 61.91 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³Ýñ³å»-
ïáõÃÛáõÝ 

448200.5 318163 130037.5 70.99 

 

 

                                                                 
46

 ÐÐ 2013Ã. ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé 
47 2013Ã. µ»ñùÇ ï³Ï Ï³ï³ñí³Í ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï³ñ³Í 

Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ: ÐÐ ²ìÌ, ºñ¨³Ý 2013Ã., ¿ç 7 
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Գծապատկեր 2: ՀՀ վարելահողերի նպատակային օգտագործման 
մակարդակը 

Ներկայացված տվյալներից ակնհայտ է, որ ըստ հանրապե-
տության մարզերի վարելահողերի նպատակային օգտագործման 
մակարդակն ըստ հանրապետության մարզերի զգալիորեն տա-
տանվում է, միջինից համեմատաբար բարձր մակարդակ գոյու-
թյուն ունի ՀՀ Գեղարքունիքի, Արարատի, Շիրակի մարզերում: 
Նշվածի հետ մեկտեղ վարելահողերի նպատակային օգտագործ-
ման առավել ցածր մակարդակ գրանցվել է ՀՀ Վայոց ձորի, Կո-
տայքի, Տավուշի մարզերում: 

Կարևոր է համարվում նաև միավոր մշակովի հողատարածու-
թյունների (վարելահողեր և բազմամյա տնկարկ) հաշվով գյուղա-
տնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքի համադրումն 
ըստ հանրապետության մարզերի: Հաշվարկների համար հիմք ենք 
ընդունել վերջին երեք տարիների 2010-2012թթ. տվյալները:    

Հաշվարկված տվյալները վկայում են, որ ըստ հանրապետու-
թյան մարզերի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 
միավոր մշակովի հողատարածությունների հաշվով ըստ հանրա-
պետության մարզերի նկատելիորեն տատանվում է: Տվյալ ցուցա-
նիշը հանրապետության միջին մակարդակից, բացառությամբ ՀՀ 
Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի մարզերի, զգալիորեն ցածր 
է: Վերջինս պայամանվորող հիմնական գործոններից է վարելա-
հողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը: Հետևաբար 
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առանձնակի կարևորվում է վարելահողերի նպատակային օգտա-
գործման մակարդակի բարձրացումը: 

Աղյուսակ 4 
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքը 1 հա 

մշակովի հողատարածության հաշվով ըստ ՀՀ մարզերի48 

ÐÐ Ø³ñ½»ñÁ ¨ 
ºñ¨³Ý 

Ñ³Ù³ÛÝùÁ 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ñï³¹-
ñ³ÝùÁ 1 Ñ³ Ùß³ÏáíÇ 
ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý 
Ñ³ßíáí, Ñ³½. ¹ñ³Ù 

î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇçÇÝÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ù³Ùµ, Ñ³½. 

¹³ñÙ 

2010Ã. 2011Ã. 2012Ã. 2010Ã. 2011Ã. 2012Ã. 
²ñ³·³ÍáïÝ 1011.6 1281.7 1382.7 -252.7 -300.0 -283.4 

²ñ³ñ³ï 2849.8 3115.9 3304.3 1585.5 1534.2 1638.2 

²ñÙ³íÇñ 1824.3 2384.8 2634.1 560.0 803.1 968.0 
¶»Õ³ñùáõÝÇù 1525.6 1835.0 1833.9 261.3 253.3 167.7 
ÈáéÇ 939.7 1282.1 1283.8 -324.6 -299.6 -382.3 
Îáï³Ûù 934.8 1195.9 1234.3 -329.4 -385.8 -431.8 
ÞÇñ³Ï 884.3 1160.7 1183.4 -380.0 -421.0 -482.8 
êÛáõÝÇù 779.7 1081.3 1238.0 -484.6 -500.4 -428.2 
ì³Ûáó Óáñ 717.8 878.4 954.4 -546.5 -703.3 -711.8 
î³íáõß 979.7 1321.7 1371.6 -284.6 -260.0 -294.5 
ºñ¨³Ý 1849.2 2225.9 2818.2 584.9 644.2 1152.0 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛáõÝ 

1264.3 1581.7 1666.2    

Վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի 
բարձրացումը պահանջում է այդ բնագավառում նպատակային պե-
տական քաղաքականության իրականացում, որն առաջարկվում է 
իրականացնել հետևյալ ուղղություններով: 

Հողային ռեսուրսների, մասնավորապես` վարելահողերի նպա-
տակային օգտագործման մակարդակի բարձրացման առումով ան-
հրաժեշտ է մի շարք պետական միջոցառումների իրականացում, 
որոնք հիմնականում հանգում են հետևյալին. 

• Գյուղատնտեսության հողային ռեսուրսների նպատակային օգ-
տագործման մակարդակի բարձրացման առումով կարևորվում 
է գյուղատնտեսությունում վարկավորման բնագավառում քա-
ղաքականության վերանայումը, մասնավորապես` վարկերի 
մատչելիության բարձրացումը, վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորումը: Անհրաժեշտ է վարկերի տոկոսադրույքների 

                                                                 
48 Ð³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝí»É ÐÐ ²ìÌ-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
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սուբսիդավորման ծրագրի շարունակումը և դրա աշխարհա-
գրության ընդլայնումը: Ծրագրում ներառելով գյուղատնտե-
սության համար առավել անբարենպաստ` սահմանամերձ, 
բարձր լեռնային տարածաշրջանները: Վերջինս, որպես պե-
տական կարգավորման լծակ կարող է արդյունավետ կիրառ-
վել ոչ միայն վարելահողերի օգտագործման մակարդակի 
բարձրացման, այլև գոտիական մասնագիտացման նախընտ-
րելի ուղղությունների խթանման համար: 

• Կարևոր է համարվում գյուղատնտեսության համար առավել 
անբարենպաստ գոտիներում հողի մշակության համար նպա-
տակային սուբսիդավորման ծրագրերի իրականացման վերա-
կանգնումը և դրանց կիրառման մեխանիզմների կատարելա-
գործումը, ծրագրի իրականացման աշխարհագրության ընդ-
լայնումը: Վերջինս զգալիորեն կնպաստի հացահատիկային, 
կերային մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի մշակու-
թյան տարածքների ավելացմանը և արդյունքում` վարելա-
հողերի միավոր տարածքից հասույթի ավելացմանը: Նշված 
ուղղությամբ 2007-2009թթ. իրականացված ծրագրերի արդ-
յունքները հետևյալն են: 

Ըստ կատարված ուսումնասիրությունների` 2007թ. աջակցու-
թյան ծրագրից օգտված համայնքներում 2007 թվականին 2006 թվա-
կանի նկատմամբ ցանքատարածությունների աճը կազմել է` աշնա-
նացան ցորենի` 136.9 % և գարնանացան գարու` 118.4 %: 457 հա-ի 
վրա կատարվել է աշնանացան ցորենի ավել ցանք, քան 2006 թվա-
կանին, որից ստացվող բերքը կազմում է 1165.4 տոննա, արժեքը` 
139.8 մլն դրամ: 737 հա-ի վրա կատարվել է գարնանացան գարու 
ավել ցանք, քան 2006 թվականին, որից ստացված բերքը կազմում 
է 1842,5 տոննա, արժեքը` 202.7 մլն դրամ: Աշնանացան ցորենի և 
գարնանացան գարու համախառն արտադրանքի ընդհանուր հա-
վելաճը կազմում է 342.5 մլն դրամ, որը կրկնակի անգամ գերա-
զանցում է պետական աջակցության գումարին: 

2008թ. հիմնական օժանդակություն ստացած մարզերի տա-
րածաշրջաններում մշակաբույսերի տարածքները 2008 թվակա-
նին գերազանցել են նախորդ տարվա մակարդակը 8.5 %-ով, ցան-
քատարածությունների աճը կազմել է 5909.7 հա, այն դեպքում, 
երբ հանրապետության առումով գյուղատնտեսական մշակաբույ-
սերի ցանքատարածությունները չեն ավելացել: Պետական աջակ-
ցությամբ ցանված մշակաբույսերի համախառն արտադրանքի 
աճը գնահատվել է  9.0 %: Համախառն արտադրանքի աճը գնա-
հատվում է 2450.4 մլն դրամ, որը գերազանցում է պետական 
աջակցության գումարը 56.6 %-ով: 
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Պետական աջակցություն ստացած նախկին տարածաշրջան-
ներում (Արագած, Մարտունի, Ճամբարակ և Աշոցք), որտեղ գրեթե 
բոլոր համայնքները պետական աջակցության ծրագրում ընդ-
գրկված են եղել ինչպես 2008թ., այնպես էլ 2009 թ-ին, աշնանա-
ցան և գարնանացան գարու ու ցորենի ցանքատարածությունները 
2009թ. գերազանցել են 2008թ. մակարդակը 78.3 %-ով և կազմել 
են 15050 հա (ցանքատարածությունների աճը` 6611 հա): Միայն 
տվյալ տարածաշրջաններում բերքի հավելումը գնահատվել է 
15.9 հազ. տոննա, արժեքային արտահայտությամբ` 1.8 մլրդ դրամ 
(գերազանցում է պետական աջակցության գումարը): 

Գյուղատնտեսության պետական աջակցության նախորդ տարի-
ների փորձի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է այդ 
գործիքի նպատակաուղղումը կարևոր պարենամթերքի ինքնաբա-
վության մակարդակի բարձրացմանը և սահմանամերձ ու բարձր 
լեռնային գյուղական բնակավայրերի զարգացմանը: 

• Բուսաբուծության ճյուղի արդյունավետության բարձրացման 
համար կարևորվում է սերմնաբուծության համակարգը: Վարե-
լահողերի օգտագործման առումով առանձնակի կարևորվում է 
հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծու-
թյան համակարգի զարգացումը, որի արդյունքում հնարավոր 
կլինի մատչելի մեխանիզմներով բարձր վերարտադրության 
սերմերը գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մա-
տակարարումը: 

• Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման առու-
մով կարևորվում է արտադրատեխնիկական սպասարկում-
ների վիճակի բարելավումը: Վերջինս իրատեսական է հա-
մարվում դրամաշնորհային ծրագրերով ներմուծված տեխնի-
կան սպառողական կոոպերատիվներին, ասոցացիաներին, 
միություներին մատչելի մեխանիզմներով տրամադրումը, լի-
զինգային ծրագրերի իրականացումը, տեխնիկա արտադրող 
արտասահմանյան խոշոր ընկերությունների կողմից տրա-
մադրվող ապրանքային վարկերի միջոցով տեխնիկայի մա-
տակարարումը: 

• Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման համար 
կարևորվում են բուսաբուծական մթերքների իրացման խնդրի 
լուծումը: Այս ուղղությամբ անհրաժեշտ է համարվում գյուղա-
տնտեսական մթերքների մեծածախ շուկաների համակարգի 
աստիճանական ձևավորումը, տվյալ բնագավառում միջնորդ 
օղակների (հավաքման կետերի), տեղեկատվական կենտ-
րոնների ձևավորումը և այլն: Վերջինս իր գործունեությունը 
պետք է իրականացնի հանրապետությունում ձևավորվող 
«Լոգիստիկ կենտրոնի» հետ: 
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• Գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտա-
գործման ուղղությամբ կարևորվում է գյուղատնտեսական 
հողատեսքերի հատկանիշների պահպանումը: Այստեղ միջո-
ցառումները պետք է ուղղվեն գյուղատնտեսական մշակա-
բույսերի մշակության ագրոտեխնիկական պահանջների կա-
տարմանը և ցանքաշրջանառության կիրառմանը, որտեղ իր 
դերը պետք է ունենա խորհրդատվական համակարգի բարե-
լավումը: Նշված ուղղությամբ անհրաժեշտ է իրականացնել 
հանքային պարարտանյութերի և այլ ռեսուրսների մատչե-
լիության բարձրացման պետական ծրագրեր: 

• Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակար-
դակի բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել 
մասնատված հողակտորների համատեղ օգտագործման և 
խոշորացման, հողերի միավորման ծրագրեր: Առանձնակի տեղ 
պետք է հատկացնել գյուղատնտեսական հողերի համատեղ 
օգտագործման և խոշորացման մեխանիզմներին, մասնավո-
րապես վերջինիս խթանմանը տարբեր լծակների (վարկեր, 
դրամաշնորհներ, պետական ծրագրեր) կիրառման միջոցով: 

• Գյուղատնտեսական հողերի նպատակային օգտագործման 
առումով հրատապ է դարձել գյուղատնտեսության ոլորտում 
ապահովագրական համակարգի ներդրման համար նախա-
դրյալների ստեղծումը և համակարգի ներդրումը: Ապահովա-
գրական համակարգի ներդրման առաջին քայլերից մեկը 
պետք է լինի, ըստ գոտիների, գյուղատնտեսության տարբեր 
ճյուղերում ապահովագրական ռիսկերի գնահատման ծրագրի 
իրականացումը, որը հիմք կհանդիսանա ապահովագրության 
ոլորտում ներառվող ենթաճյուղերի առաջնահերթության, ապա-
հովագրական վճարների սահմանման, դրանց համալրման մե-
խանիզմների մշակման և գործուն համակարգի ներդրման 
մոտեցումների համար: 

• Կարևոր է համարվում բնական անցանկալի երևույթների դեմ 
ներգործող ենթակառուցվածքների գործունեությունը, դրանց 
ընդգրկման դաշտի ընդլայնումը և արդյունավետության բարձ-
րացումը: 

Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակար-
դակի բարձրացմանը կնպաստի գյուղատնտեսությունում ռիսկերի 
մեղմմանն ուղղված այլ պետական ծրագրերի իրականացումը, մաս-
նավորապես` բույսերի առավել վտանգավոր և կարանտին հիվան-
դությունների դեմ պայքարը, հողերի մելիորատիվ վիճակի պահպա-
նումը և հակահեղեղային միջոցառումները, ագրոքիմիական հետա-
զոտությունների և դրանց արդյունքների կիրառման արդյունավետու-
թյան բարձրացումը և այլն: 
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В статье проакцентирована задача эффективного использования ре-
сурсного потенциала, в частности земельных ресурсов. На основе прове-
денного анализа земельного баланса республики, особое внимание уделено 
целевому использованию земель сельскохозяйственного назначения. В 
этом контексте выделена оценка уровня целевого использования пашни. 
Произведен анализ данных за последние 6 лет, по марзам республики. 
Изучено обеспечение выхода сельскохозяйственной валовой продукции в 
расчете на единицу обрабатываемых земель. В этом направлении отмечена 
роль фактора целевого использования пашни. В результативной части 
представлены основные направления политики повышения эффективности 
использования земельных наделов, в частности пашни. 
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STATE OF UTILIZATION AND IMPROVEMENT PROBLEMS OF  
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The Article has emphasized the problem of efficient utilization of 
resource potential, especially of land resources. Analyzing the land balance 
in the Republic, the particular importance has been given to the proper 
utilization of the agricultural land. In this context, the importance has been 
given to the evaluation of proper utilization level of arable land. The 
observations have been made by the RA Marzes according to the data of the 
last 6 years. The ensuring of gross agricultural product output per cultivated 
land unit has been observed. The role of proper utilization factor of the 
arable land has been emphasized. In the result part, the main directions of 
policy targeted to the improvement of the efficient utilization of agricultural 
land, particularly of the arable land, have been presented. 
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ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հիմնաբառեր ‒ պետական բյուջե, բյուջետային եկամուտներ, հարկային 
եկամուտներ, եկամտային հարկ, շահութահարկ, շրջանառության 
հարկ 
 

Ðá¹í³ÍÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, Ï³éáõóí³Í-
ùÇ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí µ³ó³Ñ³Û-
ï»Éáõ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ï-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Üáñ³ÝÏ³Ë ÐÐ-áõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨ 
Çñ³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»óÇÝ ËÇëï 
µ³ñ¹ áõ ³ÝÝ³Ë³¹»å ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñá-
ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ºñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ Ñ³ñÏ³¹ñí³Í ¿ÇÝ Éñç³·áõÛÝ ³ñï³ùÇÝ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ ³ñ³·áñ»Ý ÷áË³¹ñ»É ßáõÏ³Û³-
Ï³Ý é»Éë»ñÇ íñ³, ÇÝãÝ, Ç ÃÇíë ³ÛÉ í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ, å³Ñ³ÝçáõÙ 
¿ñ ³ñÙ³ï³å»ë ÷áË»É Ý³¨ »ñÏñÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:  

ÐÐ-áõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ 
¹ñí»óÇÝ 1992Ã.-ÇÝ, »ñµ ÐÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí»ó 
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ»ñÇ áõ ïáõñù»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 
ûñ»ÝùÁ49: ê³Ï³ÛÝ, ÐÐ-áõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÙ³-
ï³Ï³Ý í»ñ³÷áËÙ³Ý áõ µ³ñ»É³íÙ³Ý ëÏÇ½µÝ ³½¹³ñ³ñí»ó 
1997Ã-ÇÝ` §Ð³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ50 ÁÝ¹áõÝÙ³Ùµ: ²Ûë ûñ»Ý-
ùáí Ïñ×³ïí»ó Ñ³ñÏ»ñÇ ÃÇíÁ, ¹ñ³ÝáõÙ ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ 
Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÷³ëï³óÇ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ¨ áñáÝó í»ñ³-
µ»ñÛ³É ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ:  

²Û¹ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ Ñ³Ý·»óñÇÝ 
Ýñ³Ý, áñ ÏïñáõÏ ÷áËí»ó ÇÝãå»ë ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáç»Ç »Ï³Ùáõï-
Ý»ñÇ Ï³½ÙáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ, (1998Ã. Ï³½-
Ù»É ¿ 80.8 ïáÏáë  ¨ ³í»É³Ý³Éáí 12.2 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí 2014 Ã. 

                                                                 
49

 ÐÐ ûñ»ÝùÁ  §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ ïáõñù»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, 
19.04.92Ã.: 

50
 ÐÐ ûñ»ÝùÁ §Ð³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 14.04.97Ã.: 
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³ñ¹»Ý Ï³½Ù»É ¿ 93.0 ïáÏáë) ³ÛÝå»ë ¿É »ñÏñáõÙ Ñ³í³ù³·ñíáÕ 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ: ºÃ» Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³-
Ï³ñ·Ç Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõï-
ù»ñÇ ÙÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ù³ë ³å³ÑáííáõÙ ¿ñ áõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ 
Ñ³ïÏ³å»ë` ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ñ³ßíÇÝ (1995Ã. ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÝ ³å³Ñáí»É »Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ 42.8%51), 
³å³ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³-
éáõóí³ÍùáõÙ ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³í ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇÝ ¨ 
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ` ²²Ð-ÇÝ, ÇÝãÁ Ñëï³Ïáñ»Ý »ñ¨áõÙ ¿ ëïáñ¨ µ»ñ-
í³Í ³ÕÛáõë³Ï 1-Çó: 

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ µáÉáñ ï³ñÇÝ»ñÇ (µ³ó³-
éáõÃÛ³Ùµ 2000 ¨ 2009ÃÃ.) ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ÇÝãå»ë ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ³ñ-
Ó³Ý³·ñ»É »Ý ³×Ç ÙÇïáõÙÝ»ñ (ï»ë ³ÕÛáõë³Ï 1):  

1998-2014ÃÃ. ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ÁÝ¹³Ù»ÝÁ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ 
³×»Éáí 5.8 ³Ý·³Ù 2014Ã. Ï³½Ù»É »Ý 1144.8 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù, ÇëÏ Ñ³ñ-
Ï³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ 1998Ã. Ï³½Ù»É »Ý 158.9 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù  ¨ ³×»Éáí 
6.7 ³Ý·³Ù Ï³Ù 905.2 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ùáí 2014Ã. Ï³½Ù»É »Ý 1064.1 ÙÉñ¹. 
¹ñ³Ù Ï³Ù ³ÙµáÕç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ 93.0 ïáÏáëÁ:  

¸Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÁ ÁÝ¹³-
Ù»ÝÁ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç ï³ï³Ýí»É »Ý 80.8 ÙÇÝã¨ 93.4 ïáÏáë³ÛÇÝ 
ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: ²Ù»Ý³Ù»Í Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 2013Ã-ÇÝ` 
Ï³½Ù»Éáí 93.4 ïáÏáë (ï»ë ³ÕÛáõë³Ï 1): 

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ²²Ð-Ý ëï³ÝÓÝ»É ¿ ÐÐ 
å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáõÙ 
·ÉË³íáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë ÐÐ å»ï³Ï³Ý 
µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 905.2 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù ³×ÇÝ,  42.1 ïá-
Ïáëáí Ï³Ù 380.9 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ùáí Ýå³ëï»É ¿ ²²Ð ·Íáí Ùáõïù»ñÁ: 

1998-2014ÃÃ. ²²Ð ·Íáí å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ùáõïù»ñÝ ³×»É »Ý 
³í»ÉÇ ù³Ý 7 ³Ý·³Ù` 59.5 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇó Ñ³ëÝ»Éáí 440.4 ÙÉñ¹ 
¹ñ³ÙÇ: ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³éáõó-
í³ÍùáõÙ ëáõÛÝ Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 2014Ã-ÇÝ Ï³½Ù»É ¿ 
41.4%, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ 1995-ÇÝ ÝáõÛÝ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ ÁÝ¹³-
Ù»ÝÁ 31.8%: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ 1998Ã.-Çó  Ç í»ñ ²²Ð Ù³ëÝ³-
µ³ÅÇÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ó³Íñ ãÇ »Õ»É 35 
ïáÏáëÇ ë³ÑÙ³Ý³·Íó (ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 1): 
  
                                                                 
51 î»ë 1997Ã-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·ÇñùÁ. ÐÐ ²ìÌ 2001Ã. Ññ³å³-

ñ³ÏáõÙ: 
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²ÕÛáõë³Ï 1 
ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 1998-2014ÃÃ.(ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) 

(÷³Ï³·Í»ñáõÙ` %-áí ÁÝ¹³Ù»ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ)52 
  1998 1999 2000 2008 2009 2010 2012 2013 2014 
1. ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñ 
  

196.7 
(100.0) 

222.9 
(100.0) 

205.0 
(100.0) 

785.6 
(100.0) 

690.5 
(100.0) 

780.4 
(100.0) 

946.2 
(100.0) 

1071.4 
(100.0) 

1144.8 
(100.0) 

1.1. Ð³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ, ³Û¹ 
ÃíáõÙ  

158.9 
(80.8) 

191.6 
(85.9) 

185.4 
(90.5) 

726.1 
(92.4) 

625.3 
(90.6) 

699.4 
(89.6) 

878.4 
(92.8) 

1000.9 
(93.4) 

1064.1 
(93.0) 

        ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏ 
  

59.5 
(30.3) 

68.3 
(30.6) 

66.8 
(32.6) 

318.3 
(40.5) 

254.2 
(36.8) 

301.7 
(38.6) 

369.7 
(39.1) 

401.9 
(37.5) 

440.4 
(38.5) 

        ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ 
  

12.3 
(6.2) 

21.5 
(9.6) 

20.4 
(9.9) 

86.2 
(11.0) 

80.8 
(11.7) 

77.8 
(10.0) 

118.7 
(12.5) 

124.6 
(11.6) 

103.6 
(9.1) 

        »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ 
  

42.0 
(21.3) 

50.3 
(22.6) 

46.3 
(22.6) 

158.7 
(20.2) 

16.3 
(23.6) 

179.3 
(23.0) 

220.7 
(23.3) 

274.5 
(25.6) 

301.6 
(26.3) 

        ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ 
  

19.9 
(10.1) 

21.7 
(9.7) 

26.1 
(12.8) 

45.9 
(5.8) 

42.8 
(6.2) 

48.1 
(6.2) 

49.3 
(5.2) 

52.1 
(4.9) 

50.6 
(4.4) 

        Ù³ùë³ïáõñù 
  

10.5 
(5.3) 

8.0 
(3.6) 

8.7 
(4.2) 

37.3 
(4.7) 

25.1 
(3.6) 

29.4 
(3.8) 

43.0 
(4.5) 

46.3 
(4.3) 

48.4 
(4.2) 

        å»ï³Ï³Ý ïáõñù»ñ 
 

9.9 
(5.0) 

9.7 
(4.4) 

8.9 
(4.3) 

22.3 
(2.8) 

19.0 
(2.8) 

20.0 
(2.6) 

23.9 
(2.5) 

27.3 
(2.6) 

39.3 
(3.5) 

        ³ÛÉ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 
  

4.8 
(2.5) 

12.0 
(5.4) 

8.3 
(4.0) 

57.3 
(7.3) 

40.3 
(5.8) 

43.1 
(5.5) 

53.1 
(5.6) 

74.2 
(6.9) 

80.4 
(7.0) 

1.2.ä³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ 
 

16.1 
(8.2) 

15.1 
(6.8) 

8.5 
(4.1) 

15.0 
(1.9) 

21.7 
(3.1) 

30.6 
(3.9) 

18.7 
(2.0) 

13.3 
(1.2) 

17.2 
(1.5) 

1.3.²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 
  

21.7 
(11.1) 

16.3 
(7.3) 

11.1 
(5.4) 

44.3 
(5.7) 

43.0 
(6.2) 

50.4 
(6.4) 

49.1 
(5.2) 

57.2 
(5.3) 

63.4 
(5.5) 

 

                                                                 
52 ²ÕÛáõë³ÏÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³ËÙµ³íáñí³Í ï³ñµ»ñ³Ïáí`  ÐÐ ²ìÌ-Ç ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. Ð³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñáõÙ ²²Ð Ï³éáõóí³ÍùÇ ¨ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý,% 
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Հարկային եկամուտների աճի տեմպ ԱԱՀ աճի տեմպ

ԱԱՀ/հարկային եկամուտներ

ԱԱՀ աճի միջին տարեկան տեմպ՝ 113.3

Հարկային եկամուտների աճի միջին տարեկան տեմպ՝ 112.6
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âÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ï³ñÇÝ»ñÇ 
Ù»Í Ù³ëáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý 
³×Á ²²Ð ³×Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó»É ¿ ³é³ç³ÝóÇÏ µÝáõÛÃ, ³ÛÝáõ³Ù»-
Ý³ÛÝÇí ²²Ð ³×Ç ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ï»ÙåÁ Ï³½Ù»É ¿ 113.3 ïáÏáë, 
ÇëÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇÝÁª 112.6 ïáÏáë (ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 1), 
ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³é³ÝÓÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ²²Ð ³×Ç ï»Ùå»ñÇ 
µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇó, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 2001, 2007 ¨ 2010ÃÃ. 
²²Ð ³×Ç ï»Ùå»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×Ç 
ï»Ùå»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇÝ ·»ñ³½³Ýó»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³-
µ³ñ 9.2. 20.7 ¨ 6.9 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ï»ñáí: 

ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõ-
ÝÇó (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ í»ñ³ËÙµ³íáñí³Í ¹³ë³-
Ï³ñ·Ù³Ý)53 »ñÏñáñ¹ ³é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÁ ÙÇ³ë-
Ý³Ï³Ý »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÝ ¿: 

¸Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÁ ÙÇ³Ï 
Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ ¿ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ 
Ï³½ÙáõÙ, áñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ 
÷áùñ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñáí ³×»É »Ý, ÇëÏ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñï³Ñ³Ûïáõ-
ÃÛ³Ùµ ³Ýß»Õáñ»Ý ³×»É »Ý: ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ 
³Ý·³Ù ³×»É »Ý 2009 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñµ 2008Ã. ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÇÝãå»ë 
ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ³ÙµáÕç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹ñ³ ³-
é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ Ýí³½»É »Ý (ï»ë ³ÕÛáõ-
ë³Ï 1 ¨ ·Í³å³ïÏ»ñ 2):  

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ »Ï³Ù³ï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ 
·Íáí Ùáõïù»ñÝ ³×»Éáí 7.2 ³Ý·³Ùª 2014Ã. Ï³½Ù»É »Ý 301.6 ÙÉñ¹. 
¹ñ³Ù ¨ 28.7 ïáÏáëáí Ï³Ù 259.6 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ùáí Ýå³ëï»É »Ý ÐÐ 
å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×ÇÝ: 

¶Í³å³ïÏ»ñ 2-Çó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ 1998Ã.-ÇÝ »Ï³Ùï³ÛÇÝ 
Ñ³ñÏÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 26.4 % 
¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³é³ç³ÝóÇÏ ï»Ùå»ñáí 
³×»Éáí (113.1%) 2014Ã. Ï³½Ù»É ¿ 28.3%: 

²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, áñå»ë½Ç µ³ó³Ñ³ÛïíÇ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõ-
ç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ï»ÕÝ 
áõ ¹»ñÁ Ñ³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ ¨ äê²ì Ù³Ï³ñ¹³Ï-
Ý»ñÇ, Ï³éáõóí³ÍùÇ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³-
ñ»É Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ: 
  

                                                                 
53

 î»ë` Ø. ØáíëÇëÛ³Ý §ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ³Ù³-
¹ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ¦,´³Ýµ»ñ , N1, ¿ç 115-122, ºñ.2016 
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¶Í³å³ïÏ»ñ 2. Ð³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ,  ²²Ð ³×Ç ï»Ùå»ñÇ  ¨ »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ 
¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý,%  
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Եկամտային հարկ/հարկային եկամուտներ Հարկային եկամուտների աճի տեմպ

Եկամտային հարկի աճի տեմպ

Եկամտային հարկի աճի միջին տարեկան տեմպ՝ 113.1%
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¸Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ µáÉáñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ äê²ì ¨ 
µ³ó³ñÓ³Ï ¨ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ³Ýß»Õáñ»Ý ³×»É 
»Ý, ÇëÏ »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇó Ùáõïù»ñÝ ³×Ç ÙÇïáõÙÝ»ñ »Ý ³ñÓ³Ý³-
·ñ»É 2004Ã.-Çó ëÏë³Í (ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 3): 

1998Ã. »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ ·Íáí å»ï³Ï³Ý µÛáõçÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ 
Ï³½Ù»É »Ý 15.2 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù ¨ ³×»Éáí 6.0 ³Ý·³Ù 2012Ã. Ï³½Ù»É »Ý 
91.7 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù, ÇëÏ äê²ì-Çó Ùáõïù»ñÁ 1998Ã. Ï³½Ù»É »Ý 26.7 ÙÉñ¹. 
¹ñ³Ù` ³×»Éáí 4.8 ³Ý·³Ù Ï³Ù 102.3 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ùáí 2012Ã. Ï³½Ù»É 
»Ý 129.1 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù:  

âÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ 1998-2003ÃÃ. »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ ³×Ç ï»Ùå»-
ñÁ ½Çç»É »Ý äê²ì ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×Ç ï»Ùå»ñÇÝ, ³Û-
Ýáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ¹Çï³ñÏíáÕ ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ïïñí³Í-
ùáí ³å³Ñáí»Éáí ³×Ç ³é³ç³ÝóÇÏ ï»Ùå»ñ (ï»ë ³ÕÛáõë³Ï 2) 
¹ñ³ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ³í»É³ó»É ¿ 
¨ 2012Ã. Ï³½Ù»É ¿ 10.4 %, ÇëÏ äê²ì Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç Ýí³½»Éáí 2.1 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí Ï³½Ù»É ¿ 14.7 
ïáÏáë(ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 4): 

ºÏ³Ùï³Ñ³ñÏÇ ¨ äê²ì ³×Ç ï»Ùå»ñáõÙ ÝÏ³ïíáÕ ÙÇïáõÙ-
Ý»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý »Õ»É ¹ñ³Ýó ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ ï³ñµ»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí 

 
  ²ÕÛáõë³Ï 2 

ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ¨ ¹ñ³ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³×Ç ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý 
ï»Ùå»ñÁ,% 

 

1998-
2003 

2003-
2008 

2008-
2012 

1998-
2012 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñ 

111.2 122.0 104.7 113.0 

ºÏ³Ùï³Ñ³ñÏ 101.9 126.2 114.2 113.7 

äê²ì 111.2 118.1 104.7 111.9 

ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ 108.4 121.1 108.8 112.6 

 
¶Í³å³ïÏ»ñ 4-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ áñ, 

äê²ì/Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í Ù³ë-
Ý³µ³ÅÇÝÝ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 2001Ã. Ï³½Ù»Éáí 17.2 ïáÏáë, ÇëÏ ³Ù»-
նաó³Íñ ³ñÅ»ùÁ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 2008Ã. Ï³½Ù»Éáí 14.5 ïáÏáë, ÇëÏ 
»Ï³Ùï³Ñ³ñÏ/Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³-
Ù»Í ¨ ³Ù»Ý³÷áùñ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ³ñÓ³-
Ý³·ñí»É »Ý 2010Ã.-ÇÝ` Ï³½Ù»Éáí 10.6 ïáÏáë ¨ 2002Ã.-ÇÝ` 5.3 ïáÏáë: 
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¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ØÇ³ëÝ³Ï³Ý »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ¨ ¹ñ³ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ 

¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 1998-2012ÃÃ, ÙÉñ¹.¹ñ³Ù 
  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Եկամտային հարկ Եկամտահարկ ՊՍԱՎ
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¶Í³å³ïÏ»ñ 4. ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ  

Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç,% 
 

9,6 9,8
8,0

5,5 5,3 6,2 6,4 6,9 7,7 7,9 7,4
9,6 10,6 10,4 10,4

16,8 16,4 17,0 17,2 16,0 16,4 16,0 16,6 16,5
14,9 14,5

16,5

15,1 15,9
14,7

26,4 26,3 25,0
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21,3
22,6 22,4 23,5

24,2
22,8 21,9

26,1 25,6 26,3 25,1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Եկամտահարկ/հարկային եկամուտներ ՊՍԱՎ/հարկային եկամուտներ

Եկամտային հարկ/ հարկային եկամուտներ
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Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß»Ýù, áñ ½³ñ·³ó³Í ïÝï»ëáõ-
ÃÛ³Ùµ »ñÏñÝ»ñáõÙ »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ Ñ³ßíÇÝ ³å³ÑáííáõÙ ¿ å»ï³-
Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ßáõñç 28%-Á, ÇëÏ ÙÇ ß³ñù 
»ñÏñÝ»ñáõÙ` ÙÇÝã¨ 40-50%-Á54: 

1998-2012ÃÃ. ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ ¨ äê²ì 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ³×Ç ï»Ùå»ñáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ÙÇïáõÙÝ»ñÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý »Õ»É ¹ñ³Ýó Ñ³ñÏÙ³Ý ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ ï³ñ-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ï³ñ»ó ï³ñÇ í³ñÓáõ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³-
ï³í³ñÓ»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÝ»ñáí: 

1998Ã.-Çó ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùï³Í ¨ ¹Çï³ñÏíáÕ ³ÙµáÕç Å³-
Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ` 
»Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ûñ»Ýùáí Ñ³ñÏíáÕ ûµÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñ ë³Ñ-
Ù³Ýí»É ¿ »ñÏ³ëïÇ×³Ý åñá·ñ»ëÇí ¹ñáõÛù³ã³÷»ñ, ÇëÏ å³ñï³-
¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»Ýùáí 
ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ »é³ëïÇ×³Ý é»·ñ»ëÇí ¹ñáõÛù³ã³÷»ñ:  

äê²ì ¨ »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÇ` ³ßË³ï³ÝùÇ í³ñ-
Ó³ïñáõÃÛ³Ý ã³÷»ñÇ ï³ñ»ó ï³ñÇ ³í»É³óáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñáõÛù³-
ã³÷»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý·»óñ»óÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý »Ï³Ùï³ÛÇÝ 
Ñ³ñÏÇ Ù»ç »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ ¨ äê²ì-Ç Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÙ³ÝÁ (ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 5): 

¶Í³å³ïÏ»ñ 5-Çó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ 1999Ã. ÙÇÝã¨ 2006Ã., 
»ñµ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ï³í³ñÓÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ñ³Ù»Ù³-
ï³µ³ñ ó³Íñ ¿ñ, ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù»ç »Ï³Ùï³-
Ñ³ñÏÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ï³ï³Ýí»É ¿ 24.3 ïáÏáëÇó ÙÇÝã¨ 29.4 ïáÏá-
ë³ÛÇÝ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: Ð»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ í³ñÓáõ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ý·»óñ»ó 
³ñÓ³Ý³·ñí³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÙ³ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, 
2010 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù»ç äê²ì ¨ »Ï³Ùï³-
Ñ³ñÏÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ñÓ³Ý³·ñí»Éáí ¿³Ï³Ý Ù»ÕÙ³-
óáõÙÝ»ñ 2012Ã »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ Ï³½Ù»É ¿ 41.5 
ïáÏáë, ÇëÏ äê²ì` 58.5 ïáÏáë: 

ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõ-
ÝÇó Ñ³çáñ¹ ³é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÁ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÝ ¿: 
1998-2014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇó å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³-
ÙáõïÝ»ñÝ ³í»É³ó»É »Ý 91.3 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ùáí Ï³Ù ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ 
Ñ³ßíáí 15.3 ïáÏáëáí` 12.3 ÙÉñ¹. ¹ñ³ÙÇó Ñ³ëÝ»Éáí 103.6 ÙÉñ¹. 
¹ñ³ÙÇ, ÇëÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ 
³í»É³Ý³Éáí 2.0%-áí` 2014Ã. Ï³½ÙÉ ¿ 9.7% (ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 6):  

                                                                 
54 Brys B., Matthews S., Owens J. Tax Reform Trends in OECD Countries// OECD 

Taxation Working Papers, No. 1, OECD Publishing, 2012. - P. 14. 
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¶Í³å³ïÏ»ñ 5. ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏáõÙ »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ ¨ äê²ì Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý% 
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Եկամտահարկ/եկամտային հարկ ՊՍԱՎ/ եկամտային հարկ
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¶Í³å³ïÏ»ñ 6. Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý (ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) ¨ Ï³éáõóí³ÍùÁ 

Ñ³ñÏ³ÛÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ (%-áí). 
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ê³Ï³ÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ³é³ÝÓÇÝ ï³ñÇ-
Ý»ñÇÝ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇó µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÁ ÇÝãå»ë µ³ó³ñÓ³Ï, 
³ÛÝå»ë ¿É Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ 
»Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»É: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë 2000Ã. Ñ³Ù»Ù³ï 2001Ã. Ýí³½»É ¿ 
20 ïáÏáëáí ¨ Ï³½Ù»É ¿ 16.3 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù, ÇëÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï-
Ý»ñÇ Ï³½ÙáõÙ Ýí³½»Éáí 3 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí Ï³½Ù»É ¿ 8.0 ïáÏáë, 
2008Ã. Ñ³Ù»Ù³ï 2009Ã. ³ÝÏáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿ 5.4 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù Ï³Ù 6.3 
ïáÏáë: ²Ù»Ý³Ù»Í ³ÝÏáõÙÁ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ³ñÓ³-
Ý³·ñí»É ¿ 2014Ã.` Ï³½Ù»Éáí 21.0 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù, ÇëÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³-
ÙáõïÝ»ñáõÙ Ýí³½»Éáí 2.7 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí ¨ Ï³½Ù»É ¿ 9.7 ïáÏáë: 

¸Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ 
Ï³éáõóí³ÍùáõÙß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ³Ù»Ý³Ù»Í Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ ³ñÓ³-
Ý³·ñí»É ¿ 2006 Ã-ÇÝ` Ï³½Ù»Éáí 14.2%:  

âÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³ÝÏ³ßñç³ÝáõÙ ³Ï-
óÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ·Íáí Ùáõïù»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ 
³×»É »Ý 2.5 ³Ý·³Ù ¨ 2014Ã. Ï³½Ù»É »Ý 50.6 ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù (ï»ë 
³ÕÛáõë³Ï 1), ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç ¹ñ³ 
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 1998Ã. Ï³½Ù»Éáí 12.5 % ï³ñ»ó ï³ñÇ Ýí³½»É ¿ ¨ 
2014Ã. Ï³½Ù»É ¿ 4.8%: ÆÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÙµáÕç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×Ç ³é³ç³ÝóÇÏ ï»Ù-
å»ñáí  (ï»ë  ·Í³å³ïÏ»ñ 7): Ø³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï-
Ý»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ Ñ³ßíáí ³í»É³ó»É »Ý 12.6 %-áí, ÇëÏ ³ÏóÇ-
½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÁ` 6.4 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí: 

²Ûë ³Ù»ÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ó³Ý-
ÏáõÙ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÁ, Áëï ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¨ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõ-
ÃÛ³Ý, Çñ ¹Çñù»ñÝ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý ½Çç»É ¿ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇÝ ¨ ³ÛÉ 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇÝ: 

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ 
ÏßÇéÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 2001Ã. Ï³½-
Ù»Éáí 15.2 ïáÏáë: 

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÙÝ³ó³Í ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó Ùáõï-
ù»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç ï³-
ï³Ýí»É ¿ 13.1-16.9 ïáÏáë³ÛÇÝ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ ³Ù»Ý³Ù»Í 
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Ï³½Ù»É »Ý Ù³ùë³ïáõñù»ñÁ ¨ å»ï³Ï³Ý ïáõñù»ñÁ, 
ÇëÏ ²²Ð ¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇÝ (»Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ) ÷áË³ñÇÝáÕ í×³ñ-
Ý»ñÇ (Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñ, å³ñ½»óí³Í Ñ³ñÏ ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý 
Ñ³ñÏ) Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ 
ï³ï³Ýí»É »Ý 1.7-4.8 ïáÏáë³ÛÇÝ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ (ï»ë ³ÕÛáõë³Ï 3):  
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¶Í³å³ïÏ»ñ 7. Ð³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨  ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ  ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý,%  
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Ակցիզային հարկ/հարկային եկամուտներ

Ակցիզային հարկի աճի միջին տարեկան տեմպ` 106.4 %
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²ÕÛáõë³Ï 3.  
ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ 

¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 1998-2014ÃÃ.(ÙÉÝ. ¹ñ³Ù) (÷³Ï³·Í»ñáõÙ` %-áí ÁÝ¹³Ù»ÝÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ)55 

  1998 2003 2009 2012 2013 2014 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñ, áñÇó` 

158.9 
(100.0) 

272.2 
(100.0) 

625.3 
(100.0) 

878.4 
(100.0) 

1000.9 
(100.0) 

1064.1 
(100.0) 

Ø³ùë³ïáõñù»ñ 
10.5 
(6.6) 

10.7 
(3.9) 

25.1 
(4.0) 

43.0 
(4.9) 

46.3 
(4.6) 

48.4 
(4.5) 

Ð³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñ 
3.9 
(2.5) 

8.0 
(2.9) 

23.8 
(3.8) 

14.9 
(1.7) 

11.0 
(1.1) 

4.9 
(0.5) 

ì×³ñÝ»ñ µÝ³Ï³Ý 
å³ß³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

0.0 
(0.0) 

5.6 
(2.1) 

6.1 
(1.0) 

26.1 
(3.0) 

35.1 
(3.5) 

35.2 
(3.3) 

ä³ñ½»óí³Í Ñ³ñÏ 0.0(0.0) 5.0(1.8) 0.3(0.1) X X X 

Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ X X X X 13.4(1.3) 15.6(1.5) 

Ð³ñÏ³ÛÇÝ ³ÛÉ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñ 

0.6 
(0.4) 

1.6 
(0.6) 

10.0 
(1.6) 

12.1 
(1.4) 

14.7 
(1.5) 

24.7 
(2.3) 

ä»ï³Ï³Ý ïáõñù»ñ 
 

9.9 
(6.2) 

15.2 
(5.6) 

19.0 
(3.0) 

23.9 
(2.7) 

27.3 
(2.7) 

39.3 
(3.7) 

ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, 
Ï³éáõóí³ÍùÇ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó å³ñ½ 
¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ó¨³íáñí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·»ñ³ÏßéáÕ ¿ 
³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇ ¹»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³-
ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç »Õ»É ¿ 50%-Çó µ³ñÓñ: 

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ²²Ð ¨ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ 
³Ùñ³·ñí³Í §Áëï Ýß³Ý³ÏÙ³Ý í³ÛñÇ¦ Ñ³ñÏÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ Ñ³ñÏ 
»Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ý³¨ ÐÐ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ñÏí³Í ³Ý-
áõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý: 

²Ûëå»ë, ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ²²Ð Ù³ëÝ³µ³-
ÅÇÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñáõÙ ï³ï³Ýí»É ¿ 36.0-41.4 ïáÏáë³-
ÛÇÝ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ, áñÇ 60.8-68.5 ïáÏáëÁ Ñ³ñÏí»É ¿ ÐÐ ë³ÑÙ³ÝÇÝ, 
ÇëÏ Ñ³í³ù³·ñí³Í ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ 63.6-72.3 ïáÏáëÁ µ³ÅÇÝ ¿ 
ÁÝÏ»É ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ñÏí³Í Ñ³ñÏÇÝ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù³µ ë³ÑÙ³-
ÝÇÝ Ñ³ñÏí³Í ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ï³ï³Ýí»É »Ý 32.8-38.8 ïáÏáë³ÛÇÝ ÙÇç³-
Ï³ÛùáõÙ: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñ-
ÙáõÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ùµ Ýí³½»É ¿ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ñíáÕ 
³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë 
2004Ã. ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ñÏí³Í ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 
Ï³½Ù»É ¿ 70.0 ïáÏáë ¨ Ýí³½»Éáí 5.4 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí 2014Ã. 
Ï³½Ù»É ¿ 64.6 ïáÏáë (ï»ë ³ÕÛáõë³Ï 4): 

                                                                 
55²ÕÛáõë³ÏÁ Ï³½Ùí³Í ¿ í»ñ³ËÙµ³íáñí³Í ï³ñµ»ñ³Ïáí`  ÐÐ ²ìÌ-Ç 
ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
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²ÕÛáõë³Ï 4 
ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Áëï Ñ³ñÏÙ³Ý í³ÛñÇ (ÙÉÝ. 

¹ñ³Ù)(÷³Ï³·Í»ñáõÙ` %-áí ÁÝ¹³Ù»ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ, áñÇó` 317.9 385.4 461.1 594.0 726.1 625.3 699.4 777.4 878.4 1000.9 1064.1 

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

1.1. ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ²²Ð 117.9 146.8 165.9 248.0 318.3 254.2 301.7 328.5 369.7 401.9 440.4 

%-áí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (37.1) (38.1) (36.0) (41.8) (43.8) (40.7) (43.1) (42.3) (42.1) (40.2) (41.4) 

 1.1.1.Ý»ñùÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó 37.1 52.4 56.3 93.2 109.1 85.3 115.7 121.2 138.3 152.2 172.5 

%-áí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (11.7) (13.6) (12.2) (15.7) (15.0) (13.6) (16.5) (15.6) (15.7) (15.2) (16.2) 

%-áí ²²Ð ÝÏ³ïÙ³Ùµ (31.5) (35.7) (33.9) (37.6) (34.3) (33.6) (38.3) (36.9) (37.4) (37.9) (39.2) 

1.1.2. Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇÝ 80.8 94.4 109.6 154.8 209.2 168.9 186.0 207.3 231.4 249.7 267.9 

 %-áí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (25.4) (24.5) (23.8) (26.1) (28.8) (27.0) (26.6) (26.7) (26.3) (24.9) (25.2) 

 %-áí ²²Ð ÝÏ³ïÙ³Ùµ (68.5) (64.3) (66.1) (62.4) (65.7) (66.4) (61.7) (63.1) (62.6) (62.1) (60.8) 

1.2. ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ 40.7 38.6 39.9 41.5 45.9 42.8 48.1 39.4 49.3 52.1 50.6 

%-áí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (12.8) (10.0) (8.6) (7.0) (6.3) (6.8) (6.9) (5.1) (5.6) (5.2) (4.8) 

1.2.1. ³ñï³¹ñíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇó 14.2 12.9 13.7 13.0 12.6 14.3 14.6 11.3 16.0 14.6 18.4 

 %-áí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (4.5) (3.3) (3.0) (2.2) (1.7) (2.3) (2.1) (1.5) (1.8) (1.5) (1.7) 

 %-áí ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (34.9) (33.4) (34.5) (31.3) (27.4) (33.4) (30.4) (28.7) (32.5) (28.0) (36.4) 

1.2.2. Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇó 26.5 25.7 26.1 28.5 33.3 28.5 33.5 28.1 33.3 37.5 32.2 

 %-áí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (8.3) (6.7) (5.7) (4.8) (4.6) (4.6) (4.8) (3.6) (3.8) (3.7) (3.0) 

 %-áí ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (65.1) (66.6) (65.5) (68.7) (72.6) (66.6) (69.6) (71.3) (67.5) (72.0) (63.6) 

1.3.Ø³ùë³ïáõñù 12.5 16.6 18.3 24.0 37.3 25.1 29.4 36.3 43.0 46.3 48.4 

%-áí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (3.9) (4.3) (4.0) (4.0) (5.1) (4.0) (4.2) (4.7 (4.9) (4.6) (4.5) 

1.4. ²ÛÉ 146.8 183.4 237.0 280.5 324.6 303.2 320.2 373.2 416.4 500.6 524.7 

%-áí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (46.2) (47.6) (51.4) (47.2) (44.7) (48.5) (45.8) (48.0) (47.4) (50.0) (49.3) 
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Անուշ Գասպարյան, տ. գ. թ.,  ասիստենտ 
ՀՊՏՀ 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Հիմնաբառեր - տնտեսական զարգացում, առևտրային բանկ, հարկային 
բարեփոխումներ, բանկային համակարգ, արդյունավետություն 

 
Տնտեսության զարգացմանը զուգընթաց, նորանոր խնդիրներ 

են դրվում բանկային համակարգի առջև` աճում են առևտրային 
բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունների և իրականացվող 
գործառնությունների ծավալները, ընդլայնվում է դրանց ցանկը։ 
Ֆինանսական հատվածի հարաբերությունների արմատավորման 
և զարգացման նոր ուղղություն ընտրած նորանկախ Հայաստա-
նում իրականացվեցին բազմաթիվ լուրջ բարեփոխումներ։ Դրանց 
շարքում կարևորությամբ առանձնացնում ենք հարկային նոր հա-
մակարգի ձևավորումը և նոր տնտեսակարգին հարիր քաղաքա-
կանության մշակումն ու իրականացումը։ Հարկային ոլորտում 
իրականացված մի շարք կաևոր բարեփոխումների արդյունքում 
արձանագրվեցին մի շարք դրական տեղաշարժեր։ Սակայն հարկ 
է նշել, որ ժամանակին զուգընթաց, տնտեսական և ֆինանսական 
կյանքը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվում` կապված ինչ-
պես տնտեսական հարաբերությունների զարգացման, այնպես էլ 
արտաքին միջավայրից եկող տարբեր ազդակների հետ, այդ 
թվում նաև ճգնաժամերի։ Բանկային համակարգի կողմից նոր 
մարտահրավերների խնդիրները ցույց են տալիս, որ ներկայում 
գործող հարկային համակարգը ոչ ամբողջությամբ է համապա-
տասխանում տնտեսության ներկա իրավիճակին։ Այդ են վկայում 
մասնավորապես հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության ցածր ցուցա-
նիշը, հարկային բեռի անհամաչափ բաշխման մակարդակը, սո-
ցիալական բևեռացումը, օրենսդրական դաշտի բարդ ու անկա-
տար լինելը և մի շարք այլ հիմնախնդիրներ։ 
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Աղյուսակ  1.   
2008-2014թթ. եկամտային հարկի արդյունավետության  

գնահատականը ՀՀ-ում 

 
Եկամտային հարկի արդյունավետության գործակիցը հաշվարկ-

վում է եկամտային հարկի (եկամտահարկ) բեռի և դրա դրույքաչա-
փերի հարաբերակցությամբ։ Եկամտային հարկի (եկամտահարկ) 
արդյունավետության գործակիցը 10% և 20%-ի դեպքում ամենա-
բարձրն արձանագրվել է 2008 թ.-ին` 0.2, որն ուղեկցվել է զբաղված-
ների մոտ հարկային հաշվառման խստացմամբ և վերահսկողություն 
ուժեղացմամբ։ Եկամտային հարկի անցման դեպքում ամենաբարձրը 
եղել է եկամտային հարկի հավաքագրումների և եկամտային 
հարկ/ՀՆԱ-ի տեսանկյուններից 2014թ.-ին` 256.9 մլրդ դրամ, 6%, այդ 
տարում եկամտային հարկի արդյունավետության գործակիցը 24.4%, 
26% և 36% դրույքաչափերի դեպքում կազմել է 0.2։ Արդյունավե-
տության գործակցի ավելացումից երևում է, որ գնալով հարկային 
մարմինների կողմից իրականացվող վերահսկողությունները կրում են 
ուժեղացված և հստակեցված բնույթ։ 
 
  

Ցուցանիշներ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Եկամտային հարկ, 
մլրդ դրամ 74,6 53,7 60,2 73,9 81,2 91,7 256,9 

Եկամտային 
հարկ/ՀՆԱ, % 2,4 2,1 1,9 2,1 2,1 2,3 6 

Եկամտահարկի և 
եկամտային հարկի 
դրույքաչափեր 

10 10 10 10 24,4 24,4 24,4 

20 20 20 20 26,   36 26,   36 26,    
36 

Եկամտահարկի և 
եկամտային հարկի 
արդյունավետության 
գործակիցներ 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
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Աղյուսակ  2.  
2014թ. եկամտահարկի  (եկամտային հարկ) արդյունավետության 
համեմատական գնահատականը արտերկրում և Հայաստանում 56 

Երկիր 
Եկամտային 
հարկի դրույ-

քաչափ 
% 

Եկամտային 
հարկի բեռը 
(եկամտային 

հարկ/ՀՆԱ, %) 

Եկամտային հարկի 
արդյունավետության 

գործակից 

Ալբանիա 10 2.1 0.21 

Հայաստան 24.4 6 0.25 

Հայաստան 26 և 36 6 0.23 և 0.17 

Ադրբեջան 30 2.2 0.07 

Բելոռուսիա 12 1.4 0.27 

Ղախաստան 10 3.2 0.12 

Մոլդովա 7 1.4 0.2 

Ռուսաստան 13 2.2 0.17 

Թուրքիա 35 3.7 0.11 

Ուկրաինա 13 3.6 0.27 
 

Ամենացածր դրույքաչափը Մոլդովայում է 7%, եկամտային 
հարկ/ՀՆԱ-ն՝ 1.4%, իսկ արդյունավետության գործակիցը՝ 0.2։ 
Ամենաբարձր եկամտային հարկի արդյունավետության գործակից 
է արձանագրվել Բելոռուսիայում` 0.27` եկամտային հարկի 12 և 
եկամտային հարկի բեռի 1.4% դեպքում։ Ուսումնասիրելով և վեր-
լուծելով այս ամենը գալիս ենք այն եզրահանգման, որ յուրաքանչ-
յուր երկիր ունի իր հարկագանձման վերահսկողության առանձնա-
հատկությունները՝ հաշվի առնելով եկամտային հարկի դրույքաչա-
փերը և հարկային բեռը։ 

 
  

                                                                 
56 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main&lang=en. 

¨armstat.am/file/article/sv_12_12a_211.pdf.  
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Աղյուսակ 3.  
ՀՀ շահութահարկի արդյունավետության համեմատական 

գնահատականը Հայաստանում 2014թ.-ին57 

 
Շահութահարկի արդյունավետության գործակիցըը հաշվարկ-

վում է շահութահարկի բեռի և շահութահարկի դրույքաչափի հա-
րաբերակցությամբ, որն էլ ցույց է տալիս հարկային համակարգի 
վերահսկողության մակարդակը։ Աղյուսակ 3-ից կարող ենք եզրա-
կացնել, որ 2009թ. ամենաբարձրն է արձանագրվել շահութահարկ/ 
ՀՆԱ ցուցանիշի համար` 3.4%, որը պայմանավորված է ճգնա-
ժամի տարում հարկային վերահսկողության ուժեղացմամբ։ Բացի 
այդ, շահութահարկի արդյունավետության ամենաբարձր գործա-
կիցը արձանագրվել է դարձյալ 2009 թվականին` 0.17։ Վերահսկո-
ղության ուժեղացումն էլ հետևանք է եղել բյուջե մուտքերի ավե-
լացմամբ։ 2013-2014 թթ. շահութահարկի արդյունավետության 
գործակիցը կայուն է և կազմել է 0.15` նույն շահութահարկի դրույ-
քաչափի դեպքում։  
  

                                                                 
57 armstat.am/file/article/sv_12_12a_211.pdf.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Շահութահարկ 86,2 81,8 77,8 97,8 118,7 124,6 

Շահութահարկ/ՀՆԱ, 
% 3,4 2,6 2,2 2.6 3,0 2,9 

Շահութահարկի 
դրույքաչափ, % 20 20 20 20 20 20 

Շահութահարկի 
արդյունավետության 
գործակից 

0,17 0,13 0,11 0,13 0,15 0,15 
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Աղյուսակ 4 
Շահութահարկի արդյունավետության համեմատական գնահատականը 

արտերկրում և Հայաստանում 2014 թ.-ին58 

Երկիր Շահութահարկի 
դրույքաչափ, % 

Շահութա-
հարկի բեռը 
(շահութա-

հարկ / ՀՆԱ, 
%) 

Շահութահարկի 
արդյունավետության 

գործակից 

Ալբանիա 10 1.5 0.15 
Հայաստան 20 2.9 0.15 
Ադրբեջան 20 4.3 0.22 
Բելառուսի 24 3.1 0.13 
Ղազախստան 20 8.2 0.41 
Մոլդովա 12 0.7 0.006 
Ռուսաստան 20 4.2 0.21 
Թուրքիա 20 1.9 0.10 
Ուկրաինա 25 4.1 0.16 

 

Շահութահարկի արդյունավետության ամենաբարձր գործա-
կիցը 2014թ. կազմել է Ղազախստանում` 0.41` 20% շահութահար-
կի դրույքի և 8.2% շահութահարկ/ՀՆԱ ցուցանիշների պայման-
ներում։ Շահութահարկի արդյունավետության ամենացածր գործա-
կիցը արձանագրվել է Մոլդովայում 0.006, շահութահարկի դրույ-
քաչափը և շահութահարկի բեռը՝ կազմելով համապատասխանա-
բար` 12%, 0.7% (աղյուսակ 29)։ Հարկային հիմնախնդիրների լուծ-
ման ուղիների համար ոչ թե անհրաժեշտ է փոխել հարկային դրույ-
քաչափերը, այլ` հարկերի ավելացումը ՀՆԱ-ում։ Հիմնական 
խնդիրն այն է, որ փաստացի հարկերի և դրա պոտենցիալ մակար-
դակի միջև առաջանում է շեղում, որը բավականին դժվար է ար-
ժանահավատ գնահատել։ Վերջինիս վրա ազդում են բազմաթիվ 
գործոններ, օրինակ`  հարկային քաղաքականությունը, հարկային 
մարմինների փոխառնչությունները, դրամավարկային և հարկա-
բյուջետային քաղաքականությունների կապը, արտաքին տրանս-
ֆերտները, փոխարժեքային տատանումները և այլն։ 

Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայում 
իրականացվող հարկային քաղաքականությունը  բավականաչափ 
արդյունավետ չէ, չնայած վերջին մի քանի տարիներին  իրակա-

                                                                 
58 Zelekha Y., Sharabi E Tax Incentives and Corruption: Evidence and Policy 

Implications // International Journal of Economic Sciences. Vol. 1 (No.2). р.138- 159. 
http://www.taxservice.am/Shared/Documents/Publications/th_annual_report_2014.pdf 
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նացված բարեփոխումներին։ Հարկերի ֆիսկալ գործառույթը դեռևս 
առաջնային դեր ունի պետության համար, ինչը բացասաբար է 
անդրադառնում թե՜ տնտեսության իրական հատվածի, թե՜ բնակ-
չության սոցիալական վիճակի վրա։ Ներկայում, հետճգնաժամային 
փուլում, մեր հանրապետության բանկերի զարգացման գլխավոր 
նպատակը մրցունակ մնալն է ներկայիս իրադրությունում։ 

Անցումային տնտեսության երկրների համար, այդ թվում նաև 
Հայաստանի, հարկման հիմնարար սկզբունքների ներդրումը բավա-
կան բարդ խնդիր է։ Այդ սկզբունքների ամբողջական և համալիր 
կիրառումը տևական ժամանակի խնդիր է։ Սակայն ներկա փուլում 
դրանց գոնե մասնակի կիրառումը և աստիճանաբար ընդլայնումը 
կարևոր քայլը կլինի, որի միջոցով կբարձրանա հարկային համա-
կարգի և հարկային քաղաքականության արդյունավետությունը։ 

Ներկայում մեր հանրապետությունում կարևոր հիմնախնդիր է 
դառնում բանկային համակարգի համար համապատասխան բարե-
նպաստ պայմանների և անհրաժեշտ խթանների ստեղծումը։ Այլ 
կերպ ասած` պետությունը պետք է օպտիմալ կերպով համադրի  
բյուջեի եկամտային մասի համալրման և բնակչության վճարողու-
նակության բարելավման ու ֆինանսկան հատվածի ընդլայնման 
խնդիրները։ Նշվածը կարող է իրականացվել միայն հարկային ճկուն 
քաղաքականության շնորհիվ` կիրառելով հարկային համակարգի 
կատարելագործման հիմնավորված մոտեցումներ, ինչը կհանգեցնի 
պետական բյուջեի հարկային եկամուտների էական ավելացման։  

Մեր երկրի հարկային համակարգում առկան են մի շարք 
թերություններ՝  

• հարկային բարձր բեռը և դրա անհավասարաչափ  բաշխումը, 
• հարկերի ֆիսկալ, կարգավորիչ և  խթանիչ գործառույթների 

միջև հաշվեկշռվածության բացակայությունը, 
• հարկային քաղաքականության անհամապատասխանու-

թյունը բանկային համակարգի առջև ծառայացած հիմնա-
խնդիրներին, 

• հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության ցածր ցուցանիշը, 
• հարկային օրենսդրության անկայունությունը, բարդ ու հա-

կասական բնույթը, 
• հարկ վճարողներից պահանջվող հարկային հաշվետվու-

թյունների մեծ քանակը, դրանցով պահանջվող մեծածավալ 
տեղեկատվությունը և ներկայացման բարձր  պարբերակա-
նությունը, 

• հարկային գերավճարների վերադարձման մեխանիզմի ան-
արդյունավետությունն ու անկատարությունը, 

• հարկային վարչարարության կազմակերպման ցածր  արդ-
յունավետությունը, 



 
 139 

• հարկային բազմաքանակ ստուգումները, 
• հարկային մարմիններում հովանավորչության դրսևորումները, 
• հարկային արտոնությունների անարդյունավետ համակար-

գի առկայությունը և  այլն։ 
Նշված հիմնախնդիրները, բնականաբար, բացասաբար են 

անդրադառնում հարկային քաղաքականության արդյունավետու-
թյան վրա, ինչպես նաև  խոչընդոտում են հարկային համակարգի  
բնականոն գործունեությունը` առաջ բերելով բանկային համա-
կարգի մեջ անցանկալի երևույթներ։ Այս առումով կարծում ենք, որ  
առաջիկա տարիներին իրականացվելիք բանկային հարկային քա-
ղաքականության հիմնական ուղղությունները պետք է լինեն վերո-
հիշյալ խնդիրների լուծումը։ 

Կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հարկա-
յին քաղաքականության հիմքում անհրաժեշտ է դնել այնպիսի 
նպատակների իրականացում, ինչպես՝ 

• հարկային բեռի արդարացի և  հավասարաչափ բաշխումը, 
• հարկման բազայի ընդլայնումը, 
• բանկային  համակարգի  խթանումը, 
• հարկային օրենսդրության պարզեցումը, դրա կայունության 

ապահովումը, 
• հարկերի դրույքաչափերի  և  հարկային արտոնությունների 

վերանայումը,  
• գործող հարկատեսակների հաշվարկման ընթացակարգերի 

եւ մեխանիզմների հստակեցումն ու պարզեցումը, 
• հարկային վարչարարության պարզեցումը եւ ծախսատարու-

թյան կրճատումը, 
• հարկային օրենսդրության մեջ վերահսկողության լրացուցիչ 

մեխանիզմների ներդրումը, 
• հարկային ստուգումների կրճատումը, 
• բոլոր հարկատուների համար հարկման համահավասարու-

թյան և արդարության սկզբունքների գերակայությունը, 
• բանկային գործունեության վրա բացասաբար ազդող և ցածր 

արդյունավետություն ունեցող հարկերի և տուրքերի վերա-
նայումը, 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ բանկային համակարգի գործու-
նեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով խիստ 
հրատապ է հարկային համալիր բարեփոխումների իրականացումը` 
ուղղված հարկերի դրույքաչափերի օպտիմալացմանը, հարկերի 
խթանիչ ու կարգավորիչ դերի ընդլայնմանը, հարկային կարգապա-
հության բարձրացմանը, տնտեսական։  
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Паралельно развитию экономики, перед банковской системой 
ставятся все новые задачи. Растет объем  услуг и расширяется список 
сделок предоставляемых коммерческими банками. В статье анализи-
руются показатель соотносительности налогов и ВВП, уровень распре-
деления налоговой нагрузки в РА и европеийских странах.Была дана 
оценка эффективности налога на прибыль и подоходный налог. А так-
же предложенны подходы к преодолению существующих проблем. 
 

 
ANNOTATION 

Anush Gasparyan, PhD 
ASUE  

THE WAYS TO SOLVE THE PROBLEMS OF TAX POLICY IN BANK SYSTEM 

Key words ‒ economic development, commercial banking, tax reform, 
banking system, efficiency 

Along with the development of the economy, more and more issues are put 
before the banking system.  Banks has expanded their services and volume 
of transactions. The analysis of tax/GDP ratio and the distribution of tax 
burden has been implemented in the article. Also income tax and profit tax 
efficiency has been assessen in Armenia and in Europian countries. Also 
many offeres have been made to overcome the problems of the field. 
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Համասփյուռ Հակոբյան, ասիստենտ 
ՀՊՏՀ 

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  
ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐՈՒՄ 

Հիմնաբառեր ‒ հաշվապահական հաշվառում, մանրածախ առևտուր, 
ինքնարժեք, ծախսեր, պաշարներ 

Պաշարների հաշվառման կազմակերպման կարևոր նախադրյալ 
է հանդիսանում դրանց գնահատումը: Հաշվապահական հաշվառ-
ման մեջ և հաշվետվություններում պաշարները արտացոլվում են 
փաստացի ինքնարժեքով, որի մեջ ընդգրկվում են դրանց ձեռք 
բերման ծախսումները: Ըստ ՀՀՄՍ թիվ 2 «Պաշարներ» ստան-
դարտի` պաշարները պետք է չափվեն պաշարների ձեռքբերման 
ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով: Պաշար-
ների ինքնարժեքը պետք է ներառի ձեռքբերման ծախսումները, 
արտադրանքի վերամշակման բոլոր ծախսումները, պաշարները 
ներկա գտնվելու վայր հասցնելու և պատշաճ վիճակի բերելու հետ 
կապված բոլոր այլ ծախսումները: Պաշարների ձեռքբերման ծախ-
սումները ներառում են ձեռքբերման գինը, ներկրման տուրքերը և 
հարկերը (բացառությամբ նրանց, որոնք հարկային մարմինների 
կողմից ենթակա են կազմակերպությանը ետ վերադարձման), օրի-
նակ ԱԱՀ չվճարող կազմակերպության կողմից ապրանքների ներ-
մուծման ժամանակ մաքսային սահմանին վճարված ԱԱՀ-ի գու-
մարը կներառվի ապրանքների ինքնարժեքում, պաշարների ինք-
նարժեքում ներառվում են նաև դրանց գնման գծով վճարված 
եկամտահարկի, ոչ ռեզիդենտներից գնման գծով շահութահարկի 
գումարները, ինչպես նաև տրանսպորտային, բեռնման-բեռնա-
թափման և այլ ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն կապված են 
ապրանքների, նյութերի և ծառայությունների ձեռքբերման հետ: 
Պաշարների ինքնարժեքում ներառվում է նաև կոմիսիոն վճարնե-
րը, ընդ որում միայն ձեռքբերման գծով վճարված կոմիսիոն վճար-
ները, իսկ վաճառքի համար վճարված կոմիսիոն վճարները չեն 
ներառվում պաշարների ինքնարժեքում` ճանաչվելով որպես 
իրացման ծախս: Ձեռքբերման ծախսումները որոշելիս առևտրա-
յին զեղչերը, գների իջեցումները և նմանատիպ այլ ճշգրտումները 
հանվում են: 

Պաշարների ինքնարժեքի մեջ այլ ծախսումները ներառվում 
են միայն այն չափով, որ չափով դրանք կատարվել են` պաշար-
ները ներկա գտնվելու վայր և պատշաճ վիճակի բերելու համար: 
Օրինակ` կարող է տեղին լինել առանձին գնորդների համար կա-
տարված ոչ արտադրական վերադիր ծախսումները կամ արտադ-
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րանքի նախագծման ծախսումները ներառել տվյալ պաշարի ինք-
նարժեքի մեջ: 

Պաշարների ինքնարժեքի մեջ չներառվող և դրանց կատար-
ման ժամանակաշրջանում ծախս ճանաչվող ծախսումների օրի-
նակներ են` 

ա) գերնորմատիվային ծախսումները` կապված նյութերի, աշ-
խատուժի և արտադրական այլ ծախսումների գերածախսի հետ, 

բ) պահպանման ծախսումները, բացառությամբ եթե դրանք 
անհրաժեշտ են արտադրության գործընթացում` նախքան հաջորդ 
արտադրական փուլին անցնելը, 

գ) վարչական վերադիր ծախսումները, որոնք կապված չեն 
պաշարները ներկա գտնվելու վայր հասցնելու կամ պատշաճ 
վիճակի բերելու հետ, 

դ) վաճառքի ծախսումները: 
Պաշարների ինքնարժեքի չափման մեթոդները, ինչպիսիք են 

ստանդարտ ծախսումներ մեթոդը և մանրածախ մեթոդը, կարող են 
օգտագործվել նպատակահարմարությունից ելնելով, եթե արդ-
յունքները մոտավորապես հավասար են ինքնարժեքին: 

Ստանդարտ ծախսումների մեթոդով պաշարների չափման 
դեպքում ընդունվում է հումքի և նյութերի, աշխատուժի, տնտեսական 
և արտադրական հզորությունների օգտագործման նորմատիվային 
մակարդակը: Դրանք պարբերաբար վերլուծվում են և, անհրաժեշ-
տության դեպքում, վերանայվում են` ելնելով արդի պայմաններից: 

Մանրածախ մեթոդը օգտագործվում է մանրածախ առևտրի 
կազմակերպություններում` մեծ քանակությամբ արագ փոփոխվող 
միավորներով պաշարներ գնահատելու համար, որոնք ունեն հավե-
լագնի մոտավորապես նույն տոկոսը և դրանց նկատմամբ կիրառելի 
չեն ինքնարժեքի որոշման այլ մեթոդներ: Պաշարների ինքնարժեքը 
որոշվում է դրանց վաճառքի գնով հաշվարկված արժեքը ընդհանուր 
հավելագնի համապատասխան տոկոսով նվազեցնելու միջոցով: 
Տոկոսը որոշելիս պետք է հաշվի առնել վաճառքի մանրածախ գնի 
փոփոխությունները: Մանրածախ առևտրում ապրանքատեսակների 
յուրաքանչյուր խմբի համար սովորաբար կիրառվում է միջին տոկոս: 

Սովորաբար փոխադարձ փոխարկելի չհանդիսացող պաշար-
ների միավորի ինքնարժեքը պետք է հաշվարկվի կոնկրետ ար-
տադրանքի ինքնարժեքի որոշման ճանապարհով: Նշանակում է, 
որ կոնկրետ ծախսումները վերաբերում են պաշարների նույնակա-
նացվող միավորներին: Այս մոտեցումը ընդունելի է այն միավոր-
ների համար, որոնք նախատեսված են հատուկ ծրագրերի համար, 
անկախ այն բանից` դրանք գնվել են, թե արտադրվել: 
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Փոխադարձ փոխարկելի հանդիսացող պաշարների ինքնար-
ժեքը պետք է որոշվի ՙԱռաջինը մուտք` առաջինը ելք՚ ԱՄԱԵ 
(ՖԻՖՈ) կամ միջին կշռված արժեքի բանաձևերով: 

ԱՄԱԵ բանաձևը ենթադրում է, որ նյութական պաշարների միա-
վորները, որոնք գնվել կամ արտադրվել են առաջինը, ելքագրվում են 
առաջինը, և, հետևաբար, հաշվետու ժամանաշրջանի վերջում մնում 
են վերջին գնված կամ արտադրված միավորները: 

Միջին կշռված արժեքի բանաձևով միավորի արժեքը որոշվում է 
հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ նույնատիպ միա-
վորների և հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գնված կամ 
արտադրված նույնատիպ միավորների միջին կշռված արժեքով: Մի-
ջին կշռված արժեքը կարող է հաշվարկվել պարբերականության հի-
մունքով կամ լրացուցիչ ապրանքաքանակների ստացմանը զուգըն-
թաց` կախված կազմակերպության իրավիճակից:  

Հարկ է նշել, որ հաշվողական տեխնիկայի կիրառման պայման-
ներում նշված մեթոդներից կիրառման առումով նպատակահարմար 
է միջին կշռված արժեքի բանաձևը լրացուցիչ ապրանքաքանակ-
ների ստացմանը համապատասխան: Ցածր սղաճի պայմաններում 
նպատակահարմար է ԱՄԱԵ բանաձևի կիրառումը: Ստորև դիտար-
կենք գնահատման մեթոդների առանձնահատկությունները`  

Միջին կշռված արժեքի բանաձևը, որի իրականացման համար 
անհրաժեշտ է որոշել` 

‒ կազմակերպության շրջանառությունում տվյալ տեսակի նյու-
թի փաստացի քանակը բնաիրային և արժեքային արտահայ-
տությամբ: Բնաիրայինի դեպքում հաշվետու ժամանակա-
շրջանի սկզբում առկա մնացորդի քանակին ավելացվում է 
ստացումների քանակը, իսկ արժեքայինի դեպքում գումար-
վում են դրանց արժեքային մեծությունները.  

‒ Միավոր նյութի միջին կշռված արժեքը,  որը հաշվարկվում է 
փաստացի արժեքի և բնաիրային քանակի հարաբերու-
թյամբ.  

‒ Ծախսված նյութերի փաստացի ինքնարժեքը, որը հաշ-
վարկվում է միավոր նյութի միջին կշռված արժեքի և փաս-
տացի ծախսված նյութի քանակի արտադրյալի միջոցով: 

Գործնականում միջին կշռված արժեքի բանաձևի հաշվարկը 
իրականացվում է մշտապես կամ պարբերաբար: 

ԱՄԱԵ բանաձևի կիրառման դեպքում անհրաժեշտություն է 
առաջանում գնահատել յուրաքանչյուր պատվերի վրա ծախսվող 
նյութերը, ինչը գործնականում բավականին դժվար է կատարել. 
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Տարբերում են պաշարների վաճառքի ինքնարժեքի գնահատ-
ման պարբերական և անընդհատ մեթոդները: Պարբերական մեթո-
դի դեպքում մանրամասն հաշվապահական հաշվառում չի կա-
տարվում: Յուրաքանչյուր վաճառքի դեպքում գրանցվում է միայն 
պաշարների իրացումից ստացված հասույթը: Ժամանակաշրջանի 
վերջում կատարվում է պահեստում մնացած պաշարների ֆիզի-
կական հաշվարկ: Պաշարների ինքնարժեքի ԱՄԱԵ բանաձևի 
կիրառման դեպքում վերջնական պաշարների արժեքը հավասար 
է վերջում գնված կամ արտադրված պաշարների արժեքին: Պա-
շարների գնահատման անընդհատ մեթոդի կիրառման դեպքում 
յուրաքանչյուր վաճառքից հետո, բացի հասույթի հաշվեգրումից, 
գրանցվում է նաև վաճառված պաշարների ինքնարժեքը: Ժամա-
նակաշրջանի վերջում պաշարների արժեքը որոշվում է վերավա-
ճառքի համար մատչելի պաշարների արժեքից հանելով վաճառքի 
ինքնարժեքը: 

Իրացման զուտ արժեքը սովորական գործունեության ընթաց-
քում վաճառքի ենթադրվող գինն է` հանած համալրման ենթադրվող 
ծախսումները և վաճառքը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ 
ենթադրվող ծախսումները: 

Իրացման զուտ արժեքը վերաբերում է կազմակերպության 
կողմից սովորական գործունեության ընթացքում պաշարի վաճառ-
քից ակնկալվող զուտ գումարին: Իրական արժեքն արտացոլում է 
այն գումարը, որով նման պաշարը շուկայում կարող է փոխանակ-
վել իրազեկ և պատրաստակամ գնորդների և վաճառողների միջև: 
Իրացման զուտ արժեքը կազմակերպությանը բնորոշ արժեք է, 
իսկ իրական արժեքը` ոչ: Պաշարների իրացման զուտ արժեքը 
կարող է հավասար չլինել իրական արժեքին` հանած վաճառքի 
ծախսումները: 

Պաշարների ինքնարժեքը չի փոխհատուցվում (վերականգն-
վում), եթե դրանք մասամբ կամ ամբողջությամբ օգտագործելի 
չեն` վնասվել, փչացել կամ հնացել են, կամ դրանց վաճառքի գինը 
նվազել է: Պաշարների ինքնարժեքը չի կարող փոխհատուցվել 
(վերականգնվել) նաև այն դեպքում, եթե համալրման ենթադրվող 
ծախսումները կամ այնպիսի ենթադրվող ծախսումները, որոնք 
պետք է կատարվեն վաճառքը կազմակերպելու համար, ավելացել 
են: Պաշարների ինքնարժեքի մասնակի դուրսգրումը և իրացման 
զուտ արժեքի մակարդակին իջնելու փորձը համապատասխա-
նում է այն տեսակետին, ըստ որի ակտիվները հաշվեկշռում 
չպետք է արտացոլվեն ավելի բարձր գումարով, քան ակնկալվում 
է ստանալ դրանց վաճառքից կամ օգտագործումից (հաշվենկա-
տության սկզբունք):  
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Պաշարների ինքնարժեքը սովորաբար իջեցվում է մինչև իրաց-
ման զուտ արժեքի մակարդակը` ըստ տեսակների: Որոշ հանգա-
մանքներում, այնուամենայնիվ, կարող է տեղին լինել խմբավորել 
համանման կամ կապակցված հոդվածները: Դա կարող է վերա-
բերել արտադրատեսակի միևնույն տեսականուն պատկանող 
պաշարների այն հոդվածներին, որոնք ունեն նույնատիպ նշանա-
կություն կամ վերջնական կիրառություն, թողարկվում և սպառվում 
են նույն աշխարհագրական գոտում և գործնականում չեն կարող 
գնահատվել տվյալ տեսականու այլ հոդվածներից առանձին: 
Տեղին չէ իջեցնել պաշարների ինքնարժեքը` հիմնվելով պաշար-
ների դասակարգման վրա, օրինակ` պատրաստի արտադրանքի 
դեպքում, կամ իջեցնել բոլոր պաշարների ինքնարժեքը որոշակի 
գործառնական սեգմենտում:  

Պաշարների արտադրության մեջ օգտագործելու նպատակով 
պահվող հումքի և նյութերի ինքնարժեքը չի իջեցվում ինքնարժե-
քից ցածր, եթե ակնկալվում է, որ պատրաստի արտադրանքը, 
որում դրանք ընդգրկվելու են, վաճառվելու է ինքնարժեքին հավա-
սար կամ գերազանցող գնով: Այնուամենայնիվ, երբ նյութերի գնե-
րի անկումը վկայում է, որ պատրաստի արտադրանքի ինքնարժե-
քը գերազանցելու է իրացման զուտ արժեքը, նյութերի ինքնարժե-
քը իջեցվում է մինչև իրացման զուտ արժեքը: Նման հանգամանք-
ներում նյութերի փոխարինման արժեքը կարող է լինել դրանց 
իրացման զուտ արժեքի առկա լավագույն չափումը:  

Յուրաքանչյու հաջորդող ժամանակաշրջանում կատարվում է 
իրացման զուտ արժեքի նոր գնահատում: Երբ փոփոխվում է իրա-
վիճակը, որը պատճառ է դարձել պաշարների ինքնարժեքի իջեց-
ման, դուրս գրված գումարը վերականգնվում է այնպես, որ հաշ-
վեկշռային արժեքը ինքնարժեքի և վերանայված իրացման զուտ 
արժեքից նվազագույնը լինի: 

Իրացման զուտ արժեքի հաշվարկը հիմնվում է պաշարների 
իրացումից սպասվելիք գումարի հաշվարկի պահին եղած առավել 
վստահելի փաստերի վրա: Այդ հաշվարկները կատարելիս հաշվի 
են առնվում գների տատանումները, համալրման և վաճառքի իրա-
կանացման ծախսումների տատանումները: Իրացման զուտ ար-
ժեքի նախնական հաշվարկի ժամանակ ուշադրություն է դարձվում 
պաշարների նշանակվածությանը: Երբ պաշարները վաճառվում 
են, դրանց հաշվեկշռային արժեքը պետք է ճանաչվի որպես ծախս 
այն ժամանակաշրջանում, երբ ճանաչվում է դրանց առնչվող 
հասույթը: Պաշարների ինքնարժեքի ցանկացած իջեցման գումար` 
մինչև իրացման զուտ արժեք, և պաշարների բոլոր կորուստները 
պետք է ճանաչվեն որպես ծախս այն ժամանակաշրջանում, երբ 
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կատարվել է ինքնարժեքի իջեցումը կամ առաջացել է կորուստը: 
Պաշարների ցանկացած իջեցման գումարի ցանկացած վերա-
կանգնման գումար, որը առաջացել է իրացման զուտ արժեքի 
աճից, պետք է ճանաչվի որպես պաշարների` ծախս ճանաչված 
գումարի նվազեցում այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, երբ 
տեղի է ունեցել նվազեցումը: 

Պաշարների ինքնարժեքի` մինչև իրացման զուտ արժեք ցան-
կացած դուրսգրում և բոլոր կորուստները պետք է ճանաչվեն 
որպես ծախս այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, երբ կատար-
վել է ինքնարժեքի իջեցումը կամ կրվել է վնաս: Պաշարների` 
նախկինում դուրս գրված գումարի ցանկացած գումարի վերա-
կանգնում, որը առաջանում է իրացման զուտ արժեքի բարձրացու-
մից, պետք է ճանաչվի որպես եկամուտ այն հաշվետու ժամանա-
կաշրջանում, երբ կատարվում է բարձրացումը :  

Առևտրական   կազմակերպություններում   հաշվապահական   
հաշվառման  հիմնական  նպատակն  է  ապրանքային  պաշարնե-
րի ձեռքբերման և իրացման գործընթացի նկատմամբ վերահսկո-
ղությունը:  Դրա համար ապրանքները  հաշվառում  են  բնական  և 
արժեքային արտահայտությամբ  անվանացանկի մեջ ներառված 
յուրաքանչյուր տեսականու համար առանձին, ինչպես նաև, համա-
ձայն մանրածախ հաշվառման մեթոդի` վաճառքի գներով: 
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ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
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В данной статье рассматривается проблема финансового отчета 
запасов в сфере торговли, представляются основные требования стан-
дарта, которые получают их своебразное применение. В торговых ор-
ганизациях основной целью бухгалтерского отчета является контроль 
над процессом приобретения и реализации товарных запасов. Для 
этого товары учитываются в реестре, выраженной в естественной и 
ценностной форме, включительно для каждого продукта отдельно, а 
также по ценам продажи, в соответсвтии с методом учета по рознич-
ным ценам.    

 

ANNOTATION 

Hamaspyur Hakophyan, PhD 
ASUE  

DEFINITION AND EVALUATION OF RESOURCES IN RETAIL TRADE 

Key words ‒ accounting, retail trade, prices, costs, resources 

The issue of financial accounting of resources are discussed in the 
article, the main requirements of standart, which have special application, 
are introduced. The main aim of accounting in commercial organizations is 
to control over the process of obtaining of resources and their realization. 
For these aim the goods are accounting in natural and value expression for 
each good included in the goods’ list as well as according to method of 
accounting – in sale prices.   
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Վիգեն Թարխանյան 
ՀՊՏՀ  

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Հիմնաբառեր ‒ Կառավարչական հաշվառում, ֆինանսական հաշվառում, 
համակարգի ներդրման հետ կապված խնդիրներ, 
տեղեկատվություն: 

Ինչպես գիտենք հաշվապահական հաշվառման համակարգը 
բաղկացած է միմյանց հետ սերտորեն կապված երեք համակար-
գերից՝ ֆինանսական, կառավարչական և հարկային: Կազմակեր-
պությունները իրենց տնտեսական գործունեությունը ճիշտ և ժա-
մանակին կազմակերպելու և հաշվառելու համար վերը նշված 
հաշվառման ձևերը կիրառում են միաժամանակ: Չնայած այն հան-
գամանքին, որ այս երեք ձևերը սերտորեն կապված են միմյանց 
հետ, այնուամենայնիվ ունեն էական տարբերություններ՝ կապված  
և΄ հաշվառման եղանակների և΄ արդյունքը օգտագործելու շրջա-
նակների հետ: 

Ֆինանսական հաշվառման միջոցով ստացված տեղեկատ-
վությունը ծառայում է մի շարք նպատակների: Մասնավորապես 
կառավարիչներն այն օգտագործում են գործառնական, ներդրու-
մային և ֆինանսական որոշումներ կայացնելու նպատակով:  

Ներդրողները ֆինանսական հաշվառման տվյալները օգտա-
գործում են որոշելու համար արդյոք նպատակահարմար է գնել 
բաժնետոմսեր թե ոչ:  

Բանկերը և վարկային կազմակերպությունները ֆինանսական 
հաշվառման տեղեկատվության հիման վրա գնահատում են կազ-
մակերպության վճարունակությունը, կայունությունը և այն բոլոր 
ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են կազմակերպության գործու-
նեության արդյունավետությունը:  

Ֆինանսական հաշվառման տվյալները ընդհանրացված ձևով 
ներկայացնում են տարբեր օգտագործողների կարիքները: Այդ 
օգտագործողներն են՝ կառավարիչները, աշխատակիցները, ներ-
դրողները, ֆինանսական կազմակերպությունները, մատակարար-
ները, բաժնետերերը, հաճախորդները և ռազմավարական գործ-
ընկերները, պետական մարմինները և այլն: 

Կառավարչական հաշվառումը ձևավորվում է ֆինանսական 
հաշվառման տեղեկատվության հիման վրա: Մինչ այդ համապա-
տասխան ստորաբաժանման կողմից իրականացվում է տարբեր 
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աղբյուրներից տվյալների հավաքագրում և գրանցում համապա-
տասխան հաշիվներում: Սկզբնական շրջանում կառավարչական 
հաշվառումը նույնացվում էր ինքնարժեքի հաշվառման հետ, սակայն 
տնտեսական գործունեության հետագա զարգացումը հանգեցրեց 
նրան, որ կառավարչական հաշվառումը դուրս եկավ իր շրջանակնե-
րից և կառավարիչների համար հանդիսացավ կազմակերպության 
գործունեությունը կառավարելու արդյունավետ գործիք:  

Ինչպես նշվեց վերևում ֆինանսական հաշվառումը իրակա-
նացվում է ֆինանսական հաշվետվությունների միջոցով արտա-
քին օգտագործողներին տեղեկատվություն տրամադրելու համար: 
Ի տարբերություն ֆինանսական հաշվառման տեղեկատվության, 
որն ուղղված է արտաքին օգտագործողների տեղեկատվական պա-
հանջները բավարարելուն՝ կառավարչական հաշվառման տվյալները 
նախատեսված են ներքին որոշումներ կայացնողների համար:  

Ուստի կառավարչական հաշվառման տեղեկատվությունը 
պետք է ուղղված լինի կառավարչական անձնակազմի կողմից 
որոշումներ կայացնելու գործընթացի հեշտացմանը և պարունակի 
ճշգրիտ մանրամասներ՝ հիմնավորված ռազմավարական որոշում-
ներ կայացնելու համար: Հետևաբար, կառավարչական հաշվառ-
ման տեղեկատվության պատրաստումը որևէ կերպ չպետք է հան-
գեցնի որոշումների կայացման գործընթացի հետաձգմանը: 

Կառավարչական հաշվառումը շատ ավելի մանրամասնեց-
ված է և շատ տարբեր, քան ֆինանսական հաշվառումը, քանի որ 
ի տարբերություն վերջինիս, որը ձևավորվում է հիմնականում 
ստանդարտների հիման վրա, կառավարչական հաշվառումը պա-
տասխանում է առանձնահատուկ հարցերի և ելնելով կազմակեր-
պության առանձնահատկություններից մշակվում է անհրաժեշտ 
ռազմավարություն: 

Կառավարչական հաշվառումը կարող է ներառել մի շարք 
տարբեր տեխնիկական և ռազմավարական վիճակներ:  

Տեխնիկականը սկսվում է հիմնականով (հիմնական պատաս-
խանատվությունը կլինի տվյալների մուտքագրումը՝ համապա-
տասխան կառավարչական հաշվառման տեղեկատվություն ստա-
նալու նպատակով) և ավարտվում ավելի բարդ իրավիճակներով 
(հիմնական պատասխաատվությունը կլինի այն,  թե որ տվյալները 
պետք է  մուտքագրել, ինչպես այն մշակել, և որ ինֆորմացիան ում  
և ինչի համար է պետք):  

Ռազմավարական վիճակի համար նախատեսված պատաս-
խանատվությունը ավելի լայն է, քան տեխնիկական վիճակներինը, 
քանի որ այն ներառում է այնպիսի կառավարիչներ, ինչպիսիք են 
կազմակերպության ֆինանսական տնօրենը և գլխավոր հաշվա-
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պահը: Գործնականում կառավարչական հաշվառումը համակցում 
է տեխնիկական և ռազմավարական իրավիճակները՝ ուղղված 
լինելով կազմակերպության համար էական նշանակություն ունե-
ցող որոշումների կայացմանը: 

Կառավարչական հաշվառման տեղեկատվության հիման վրա 
որոշումների կայացման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել 
քայլերի հետևյալ հաջորդականությունը. 

1. Որոշել խնդիրները և անորոշությունները, 
2. Ձեռք բերել անհարժեշտ տեղեկությունները, 
3. Կատարել կանխատեսում ապագայի վերաբերյալ, 
4. Կայացնել որոշում՝ ընտրելով այլընտրանքային տարբե-

րակներից լավագույնը, 
5. Իրականացնել որոշումը և գնահատել դրա արդյունավե-

տությունը: 
Կառավարչական հաշվառումը աջակցում է կազմակերպու-

թյան գործունեության պլանավորմանը, կառավարմանը և արդյու-
նավետության գնահատմանը:  

Որպեսզի կառավարչական հաշվառման տեղեկատվությունը 
օգտագործողների բոլոր խմբերի համար լինի արդյունավետ, այն 
պետք է բավարարի որոշակի պահանջների. 

1.  Տեղին լինելը – կառավարչական տեղեկատվությունը պետք է 
լինի տեղին օգտագործողների համար, օգնելով գնահատել կազ-
մակերպության ֆինանսական վիճակը և կատարել համապատաս-
խան եզրակացություններ, 

2.  Հստակություն – տեղեկատվությունը պետք է լինի հստակ, 
այսինքն օգտագործողը պետք է վստահ լինի որ իրեն տրամա-
դրված տեղեկությունը չի պարունակում սխալներ կամ բացթողում-
ներ և որ նա, հիմնվելով դրանց վրա,կարող է կայացնել կարևոր 
որոշումներ, 

3.  Համադրելիություն – տեղեկատվությունը պետք է լինի հա-
մադրելի ժամանակի առումով և ստորաբաժանման տեսանկյունից, 

4.  Նպատակայնություն – օգտագործողներին տրամադրված 
տեղեկատվությունը պետք է համապատասխանի այն նպատա-
կին, որի համար նախօրոք պատրաստվել է, 

5.  Շահութաբերություն – այս պահանջը ենթադրում է, որ տե-
ղեկատվության պատրաստման հետ կապված ծախսերը չպետք է 
ավելի լինեն քան դրա օգտագործումից ստացված շահույթը, 

6.  Շեղումներից զերծ լինել – տեղեկատվությունը չպետք է 
ուղղված լինի որևէ առանձին օգտագործողի կարիքների բավա-
րարմանը՝ կանխակալ արդյունքի ստացման նպատակով, այլ 
պետք է լինի օբյեկտիվ, 
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7.  Հասցեականություն – տեղեկատվությունը պետք է հասցեա-
գրված լինի պատասխանատու անձանց, այս առումով անհրա-
ժեշտ է հետևել գաղտնիությանը:  

Կազմակերպություններում կառավարչական հաշվառման հետ 
կապված առկա է երկու մոտեցում. 

1.  Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերա-
բերյալ տեղեկատվության հավաքումը: Այս մոտեցման ժամանակ 
անհրաժեշտ է տալ մի շարք կարևոր հարցերի պատասխաններ, 
մասնավորապես՝ ով է հավաքում, խմբավորում և գնահատում 
տվյալները, ով է կազմում հաշվետվությունները, ինչ ժամկետնե-
րով և այլն, 

2.  Կառավարչական հաշվետվությունների կազմման գործըն-
թացը – այս առումով պետք է ուշադրություն դարձնել այն բոլոր 
մեթոդներին, որոնք հնարավորություն կտան կատարել որոշում-
ների կայացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության խմբավո-
րումը և գնահատումը:  

Մինչև կառավարչական հաշվառման համակարգի ներդրումը 
կազմակերպությունները նախևառաջ պետք է առանձնացնեն կա-
ռավարչական հաշվառման նպատակներն ու խնդիրները, հստակ 
իմանալով արդյոք այն կապահովի իրենց համար ցանկալի արդ-
յունք և արդյոք կկարողանա տալ իր առջև դրված խնդիրների պա-
տասխանները: 

Կառավարչական հաշվառման իրականացման գործընթացը 
ներառում է գործողությունների հետևյալ հաջորդականությունը՝ 

1.  Հստակեցնել տվյալների աղբյուրները և հավաքել անհրա-
ժեշտ տեղեկատվությունը, 

2.  Հավաքագրված տեղեկատվությունը խմբավորել ըստ որո-
շակի հատկությունների, 

3.  Ընտրել գնահատման չափանիշները և գնահատել տվյալները, 
4.  Ստացված տեղեկատվության հիման վրա կազմել կառա-

վարչական հաշվետվություններ: 
Այնուհետև անհրաժեշտ է կառավարչական հաշվառման հա-

մակարգի արդյունքները համեմատել այն արդյունքների հետ, որոնք 
կազմակերպությունը ակնկալում էր ստանալ: Շեղումների դեպքում 
պետք է իրականացնել բոլոր անհարժեշտ միջոցառումները կազ-
մակերպության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: 

Կազմակերպության ակնկալած վերջնական արդյունքին հաս-
նելու նպատակով անհրաժեշտ է փաստաթղթավորել բոլոր ան-
հրաժեշտ փոփոխությունները, գնահատել ներկա ռեսուրսների 
առկայությունը, անհրաժեշտ անձնակազմի առկայությունը, անձ-
նակազմին համապատասխան մասնագիտական աստիճանին 
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հասնելու հնարավորությունը, հուսալիությունը, տարածքային հնա-
րավորությունը, տեխնիկական միջոցները, հաղորդակցման միջոց-
ները, կազմել ցանցային գրաֆիկներ՝ մանրամասն նշելով բոլոր 
անհրաժեշտ գործողությունները և ժամկետները, որում այն պետք 
է իրականացվի, պատրաստել մանրամասն բյուջե արտաքին և 
ներքին ռեսուրսների վերաբերյալ: 

Ներկայումս խոշոր կազմակերպությունները իրականացնում 
են կառավարչական հաշվառման ավտոմատացված համակարգի 
ներդրում, որը թույլ կտա խուսափել մի շարք տեխնիկական սխալ-
ներից և ֆինանսական հաշվառման միջոցով ձևավորված տեղե-
կատվության հիման վրա ձևավորել նոր՝ կառավարչական հաշ-
վառման տեղեկատվություն և համապատասխան մեթոդով իրա-
կանացնել այդ տվյալների մշակումը, խմբավորումը և կառավար-
չական հաշվետվությունների կազմումը:  

Պետք է նշել, որ կառավարչական հաշվառման համակարգի 
ձևավորումը խոշոր և միջին կազմակերպությունների մոտ իրակա-
նացվում են բարդության տարբեր աստիճաններում: Փորձը ցույց է 
տալիս, որ միջին կազմակերպություններում կառավարչական 
հաշվառման ձևավորումը ավելի բարդ է, քան խոշոր կազմակեր-
պություններում:  

Միջին կազմակերպություններում կառավարչական հաշվառ-
ման համակարգի ներդրման հետ կապված խնդիրներն են. 

1. Հաշվապահական հաշվառման չտարբերակվածությունը և 
նրա կողմից ձևավորված տեղեկատվության հուսալիությունը կա-
ռավարչական նպատակներով օգտագործելու համար, 

2. Համապատասխան որակավորված կադրերի բացակա-
յությունը, 

3. Ֆինանսական միջոցների սղությունը: 
Պետք է նշել որ միջին կազմակերպություններում կառավար-

չական հաշվառման համակարգի ներդրման հիմնական խնդիրը 
ֆինանսական և հարկային հաշվառման չտարանջատված լինելն 
է: Կազմակերպությունները հիմնական ուշադրությունը դարձնում 
են հարկային հաշվառմանն, իսկ ֆինանսական հաշվառումը վա-
րում են այնքանով, որքանով այն անհրաժեշտ է հարկային հաշվա-
ռումը ճիշտ կազմակերպելու համար: Այդ իսկ պատճառով կառա-
վարչական հաշվառման տեսանկյունից նման համակարգով ձևա-
վորված տեղեկատվությունը չի կարող համարվել արժանահա-
վատ և չի բավարարում վերը նշված պահանջներին:  

Որպեսզի նման կազմակերպություններում ներդրվի կառա-
վարչական հաշվառման համակարգը պետք է կարողանալ հստակ 
տարանջատել ֆինանսական և հարկային հաշվառումը:  
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Բացի այդ, միջին կազմակերպությունները պետք է իրականաց-
նեն կադրային քաղաքականություն՝ ավելացնեն իրենց հաստիքացու-
ցակում համապատասխան հմտություններ և ունակություններ ունե-
ցող մասնագետների, ովքեր կկարողանան ի սկզբանե ճիշտ մուտ-
քագրել կառավարչական հաշվառման համար անհրաժեշտ տեղե-
կատվությունը, տարանջատելով հաշվառման երեք ձևերը՝ ապահո-
վել կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը: 
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Նարինե Մարտիրոսյան, տ.գ.թ., ասիստենտ   
ՀՊՏՀ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՌԵՎՏՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
Հիմնաբառեր ‒ մանրամեծածախ առևտուր, առևտրային հավելագին, 

հարկվող շահույթ, ավելացված արժեքի հարկ, հարկային հաշիվ, 
շրջանառության հարկ, շահութահարկ 

Առևտրային կազմակերպություններում հարկային հաշվառ-
ման միջոցով է կարգավորվում տնտեսվարող սուբյեկտների և 
պետություն փոխհարաբերությունները, որոնք կապված են հարկե-
րի հաշվարկման և հաշվառման հետ: Ներկա տնտեսական միջա-
վայրում առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունից 
ելնելով հարկային հաշվառման խնդիրները կարող են առնչվել 
շահութահարկին, ԱԱՀ-ին, ակցիզային հարկին, ինչպես նաև եկա-
մտային հարկին, իսկ որոշակի հանգամանքներում նաև փոխարի-
նող հարկատեսակներից` շրջանառության հարկին:  

Մանրամեծածախ առևտրի ոլորտում համախառն շահույթը 
հանդես է գալիս առևտրային հավելագների համագումարով, որից 
հանելով առևտրային կազմակերպության պահպանման և իրացման 
հետ կապված ծախսերը ձևավորվում է շահույթը կամ վնասը, բացի 
այդ առևտրային հավելագինը այս ոլորտում մեծապես ազդում է 
ավելացված արժեքի հարկի առաջացմանը: Հարկային հաշվառման 
տեսանկյունից որոշակի այլ ընկալում է ստանում հարկվող շահույ-
թը, որը բնավ կարող է տարբերվել Ֆինանսական Հաշվետվություն-
ների Միջազգային Ստանդարտների համաձայն որոշված ֆինան-
սական արդյունքից` շահույթից կամ վնասից: Հարկվող շահույթի 
որոշումից է կախված շահութահարկի գծով պարտավորության 
ծագումը: Շահութահարկը որոշելիս հաշվառումն իրականացվում է 
հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրությամբ սահ-
մանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, եթե ՀՀ օրենք-
ներով չեն նախատեսվում դրանց կիրառման առանձնահատկու-
թյունները: Շահութահարկ վճարող են ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ 
կազմակերպությունները, հետևաբար առևտրային կազմակերպու-
թյունները նույնպես համարվում են շահութահարկ վճարողներ:  

Մանրամեծածախ առևտրի ոլորտում եկամուտը ձևավորվում 
է ապրանքի իրացումից, իսկ նվազեցման տիպային օրինակներ են 
վաճառված ապրանքների ինքնարժեքը և այլ փաստաթղթավոր-
ման ծախսերը: Կարևոր է նշել, որ ՙՇահութահարկի մասին՚ ՀՀ 
օրենքի իմաստով եկամուտ չեն համարվում և, հետևաբար, շահու-
թահարկ չի վճարվում, օրինակ` համատեղ գործունեության նպա-
տակներով միավորվող միջոցներից, հարկային արտոնություննե-
րի, պետական կամ համայնքային բյուջեներ վճարվող այլ պար-
տադիր վճարների և տուրքերի, բնօգտագործման վճարների գծով 
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տրվող արտոնությունների գումարներից, արտարժույթի և ար-
տարժույթով արտահայտված ակտիվների և պարտավորություն-
ների, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով իրականացված 
հիմնական միջոցների վերագնահատման դրական արդյունքից, ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացած ակ-
տիվներից և ծառայություններից և այլն: Նշված եկամուտները չեն 
ներառվում համախառն եկամտի մեջ և այդ մասով անհրաժեշտ է 
վարել առանձնացված հաշվառում: Հարկվող շահույթը որոշելիս 
ակտիվները և պարտավորությունները հաշվի են առնվում սկզբնա-
կան (ձեռքբերման) արժեքով, բացառությամբ` օրենքով սահման-
ված կարգով իրականացված վերագնահատման արդյունքների: 
Հետևաբար, ապրանքային միավորների ինքնարժեքի ֆինանսա-
կան հաշվառման մոտեցումները կիրառելի չեն շահութահարկի 
հաշվարկման տեսանկյունից: ՀՀՄՍ թիվ 2 «Պաշարներ» ստան-
դարտով պաշարների ինքնարժեքով սովորաբար իջեցվում է 
մինչև իրացման զուտ արժեք, իսկ հարկային հաշվառման մեջ 
պաշարները պետք է արտացոլվեն և հաշվառվեն սկզբնական կամ 
այլ կերպ ասած ձեռքբերման արժեքով: Շահութահարկով հարկվող 
օբյեկտը որոշելիս եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն իրակա-
նացվում է հաշվեգրման եղանակով, ըստ որի հաշվառման դեպքում 
հարկատուն եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն իրականացնում 
է, համապատասխանաբար ելնելով իր կողմից այդ եկամուտների 
ստացման իրավունքը ձեռք բերելու կամ դրա համար այդ ծախսերը 
ճանաչելու պահից՝ անկախ եկամտի փաստացի ստացման կամ 
վճարումների իրականացման ժամկետից: 

Առևտրական կազմակերպությունների շահութահարկի հաշ-
վարկի մեջ հարկվող եկամուտից կարող են նվազեցվել միայն 
իրացված ապրանքների ձեռքբերման արժեքները: 

Առևտրային կազմակերպությունների հարկային հաշվառման 
խնդիրները առնչվում են նաև ավելացված արժեքի հարկի հետ: 

Առևտրային կազմակերպությունների հարկվող շրջանառությու-
նը, որպես կանոն, հանդիսանում է ապրանքների և ծառայություն-
ների դիմաց վճարվող հատուցումը, իսկ ապրանքների ներմուծման 
դեպքում` դրանց մաքսային արժեքը: Ապրանքների ներմուծման 
համար մաքսատուրք սահմանված լինելու դեպքում, հարկվող 
շրջանառության մեջ ներառում է մաքսատուրքը, իսկ ակցիզային 
հարկով հարկվող ապրանքների պարագայում` նաև ակցիզային 
հարկը: Հարկային պետական ծառայությունն իրավունք ունի վերա-
նայել հարկվող շրջանառության չափը և կիրառել «շուկայական 
(սովորաբար կիրառվող) գնի արժեքը», եթե գտնում է, որ հարկվող 
շրջանառության արժեքը որոշակի պատճառներով նվազեցվել է: 

ԱԱՀ-ն սպառման հարկ է, քանի որ վերջին հաշվով այն վճա-
րում է վերջնական սպառողը: ԱԱՀ-ն հաշվարկվում է ապրանք-
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ների վաճառքի կամ ծառայության մատուցման յուրաքանչյուր գոր-
ծարքից, որից հաշվանցվում է այդ ապրանքների և ծառայություն-
ների ձեռքբերման գնի մեջ եղած ԱԱՀ-ի գումարը: 

Այդ հաշվարկը հետևյալն է. 
- հաշվետու ժամանակաշրջանում (դա կարող է լինել ամիսը 

կամ եռամսյակը) ապրանքների մատակարարման կամ ծա-
ռայությունների մատուցման բոլոր գործարքներից հաշ-
վարկվում է ամբողջ ԱԱՀ-ն (1) 

- նույն ժամանակաշրջանում հաշվարկվում է ապրանքների 
կամ ծառայությունների ձեռքբերման բոլոր գործարքների 
հարկային հաշիվներում (մաքսային հայտարարագրերում) 
առանձնացված ամբողջ ԱԱՀ-ն (2)  

- (1)-ից հանվում է (2)-ը 
Արդյունքում ստացվում է ԱԱՀ-ի այն գումարը, որը պետք է 

վճարել բյուջե: Որոշ դեպքերում արդյունքը կարող է լինել բացա-
սական, որը մարվում է հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջաննե-
րում ապրանքների մատակարարման կամ ծառայությունների մա-
տուցման գործարքներից հաշվարկված ԱԱՀ-ի հաշվին: 

ԱԱՀ-ից ազատվում են այն ապրանքներն ու ծառայություն-
ները, որոնց ցանկը նշված է ԱԱՀ-ի մասին Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում: ԱԱՀ-ից ազատում նշանակում է, որ այդ 
ապրանքների վաճառքի կամ ծառայությունների մատուցման գոր-
ծարքի համար ԱԱՀ չի հաշվարկվում և գանձվում, սակայն այդ 
ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գնի մեջ եղած 
ԱԱՀ-ի գումարները չեն կարող հաշվանցվել:  

ԱԱՀ վճարողները պետք է լրացնեն հարկային հաշիվ ապրանք-
ների մատակարարման կամ ծառայություների մատուցման յուրա-
քանչյուր գործարքի համար, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման: 
Հարկային հաշիվ կարող են դուրս գրել միայն ԱԱՀ վճարողները: 
Հարկային հաշիվները կարող են լրացվել էլեկտրոնային եղանակով 
կամ հարկային տեսչությունից ստացված թղթային ձևերով: 

Մատակարարների հարկային հաշիվներում առանձնացված 
ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի` 

- ձեռքբերումների գծով ստացված հարկային հաշիվները 
լրացվեն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով (էլեկտրոնային եղանակով կամ հար-
կային մարմնից ստացված ձևերի լրացմամբ) և վավերա-
պայմաններին համապատասխան,  

- ձեռքբերումները կատարված լինեն արտադրական և այլ 
առևտրային նպատակներով,  

- ապրանքները լինեն ձեռքբերված, իսկ ծառայությունները` 
ստացված,  
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- այդ ձեռքբերումների դիմաց վճարումները կատարված լի-
նեն բանկային փոխանցմամբ, 

- ձեռքբերումներին վերաբերվող ստացված հարկային հաշիվ-
ների վերաբերյալ հարկային մարմիններ կայացված լինեն տե-
ղեկություններ, եթե այդ հաշիվներում հարկվող շրջանառութ-
յունը գերազանցումէ 100 հազար դրամը և դրանք դուրս չեն 
գրվել էլեկտրոնային եղանակով, իսկ ստացված հաշիվները 
չեն ստորագրվել էլեկտրոնային ստորագրությամբ: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ հարկային հաշիվներում կամ 
մաքսային հայտարարագրերում առանձնացված ԱԱՀ ոչ բոլոր 
գումարները կարող են հաշվանցվել: Այն ձեռքբերումները, որոնց 
դիմաց վճարումները կատարված չեն բանկային փոխանցումների 
միջոցով, կարող են հաշվանցվել միայն այն դեպքում, եթե այդ 
ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման 
գործարքի գումարը (առանց ԱԱՀ-ի) չի գերազանցում միանվագ 
գործարքի համար` 300 հազար դրամը, իսկ հաշվետու ամսվա ըն-
թացքում բոլոր այդպիսի գործարքների համար` 3 միլիոն դրամը: Երբ 
հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքներով առաջանում է ԱԱՀ-ի 
բացասական գումար, սովորաբար այդ բացասական մնացորդը 
փոխանցվում է հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջան և ներառ-
վում է ընդհանուր ձեռքբերումների ԱԱՀ-ի գումարների մեջ: 

Այնուամենայնիվ, այն դեպքերում, երբ մնացորդը պայմանա-
վորված է ապրանքների կամ ծառայությունների արտահանմամբ և 
ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ, այդ բացասական 
մնացորդի (կամ դրամի մասի) գումարը կարելի է հաշվանցել հարկ 
վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց: Եթե բոլոր 
հարկային պարտավորությունները կատարված են, ապա կարելի 
է դիմում ներկայացնել հարկային մարմին մնացորդի վերադարձ-
ման համար: 

Առևտրային կազմակերպությունների համար որպես Շահու-
թահարկին և ԱԱՀ-ին փոխարինող հարկատեսակ է Շրջանառու-
թյան հարկը, որը կարգավորվում է ՀՀ «Շրջանառության հարկի 
մասին» օրենքով` ընդունված 19.12.2012 թ.-ին, ըստ որի առևտ-
րային կազմակերպությունների մոտ հարկի 40 տոկոսը փոխարի-
նում է շահութահարկին: Հարկվող օբյեկտ է համարվում իրացու-
մից հասույթը և այլ եկամուտներ, որի նկատմամբ կիրառվում է 
հարկի դրույքաչափը, վերջինս կախված է գործունեության բնույ-
թից: Առևտրական գործունեությունից առաջացող եկամտի նկատ-
մամբ այն կիրառվում է 1 տոկոս: Շրջանառության հարկով հարկ-
վող օբյեկտ է համարվում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթաց-
քում շրջանառության հարկ վճարողի կողմից մատակարարված 
ապրանքների և մատուցված ծառայությունների (կատարված աշ-



 
 158 

խատանքների) իրացման շրջանառությունը (իրացումից հասույ-
թը), ինչպես նաև ստացվող այլ եկամուտները:     

Հարկվող օբյեկտը որոշելիս իրացման շրջանառության և (կամ) 
այլ եկամուտների հաշվառումն իրականացվում է հաշվեգրման եղա-
նակով: Հաշվեգրման եղանակով հաշվառման դեպքում շրջանառու-
թյան հարկ վճարողը եկամուտների հաշվառումն իրականացնում է` 
ելնելով իր կողմից եկամուտների ստացման իրավունքը ձեռքբերելու 
պահից` անկախ եկամտի փաստացի ստացման ժամկետից: 

Շրջանառության հարկ վճարող առևտրային կազմակերպու-
թյունները մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող առա-
ջին ամսվա 20-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի սահմանած 
ձևով իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայաց-
նում շրջանառության հարկի հաշվարկը: Շրջանառության հարկ 
վճարողները շրջանառության հարկի գումարը պետական բյուջե 
են վճարում մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 
առաջին ամսվա 20-ը: 

Հարկ է նշել, որ շրջանառության հարկ վճարող առևտրային 
կազմակերպություններն այդ գործունեության մասով շահութա-
հարկի կանխավճարներ և նվազագույն շահութահարկի վճարում-
ներ չեն կատարում: 

Առևտրական (առքուվաճառքի) գործունեություն իրականաց-
նող շրջանառության հարկ վճարողները պարտավոր են, օրենքով 
սահմանված պահանջներին համապատասխան, փաստաթղթա-
վորել բոլոր ապրանքներ ձեռքբերելու գործարքները:  

Նշված պահանջները համարվում են բավարարված նաև այն 
դեպքում, եթե մինչև «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգում-
ների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքի 5-րդ հավելվածով սահմանված կարգով իրակա-
նացվող ստուգումը շրջանառության հարկ վճարողը վերադաս հար-
կային մարմնի ղեկավարի սահմանած ձևով ու կարգով (էլեկտրոնա-
յին կամ թղթային եղանակով) հարկային մարմին հայտարարագիր է 
ներկայացրել կամ հարկային մարմնի էլեկտրոնային համակարգ 
տվյալներ է մուտքագրել իրեն ապրանքներ մատակարարած ու օրեն-
քով սահմանված համապատասխան փաստաթուղթ չտրամադրած 
հարկ վճարողների ու ձեռքբերված ապրանքների վերաբերյալ, և այդ 
հայտարարագրի կամ տվյալների հիման վրա հարկային մարմինը 
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպ-
ման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
5-րդ հավելվածով սահմանված կարգով իրականացվող ստուգմամբ 
արձանագրել է ձեռքբերված համապատասխան ապրանքների 
առկայությունը, կամ նույն հավելվածով սահմանված ժամկետում 
շրջանառության հարկ վճարողի մոտ ստուգում չի իրականացվել: 
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АННОТАЦИЯ 

Наринэ Мартиросян, к.э.н, ассистент 
АГЭУ 

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА  
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

Ключевые слова ‒ оптовая торговля, торговля премиальные, налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость, налоговые накладные, 
налог с оборота, налог на прибыль 

 
В  сфере розничной и оптовой торговли валовая прибыль является 

как совокупность торговой маржи за счет сокращения расходов, связан-
ных с обслуживанием и продаж. Кроме того, торговая маржа в этой 
отрасли сильно зависит от появления налога на добавленную стоимость. 

В сфере розничной и оптовой торговли прибыль формируется за 
счет поступлений от продажи продукции, в то время как снижение 
стоимости проданных товаров и расходы по документации являются 
типичными примерами. Лица торгового сектора облагаются налогом с 
оборота или в общем налоговом поле. Таким образом, если предприя-
тие соответствует требованиям налога с оборота, облагаемогое коли-
чество 5% от оборота, которые могут уменьшить расходы на бумаж-
ных носителях до 4%. A в общем налоговом поле на самом деле обла-
гаться налогом маржа и ставка налогооблагаемой прибыли 20%. На 
наш взгляд, предпочтительнее в настоящее время налог с оборота. 
 

ANNOTATION 
Narine Martirosyan, PhD 

ASUE 
TAX ACCOUNTING PRINCIPLES IN TRADE 

Key words ‒ wholesale trade, trade premium, profit tax, value added tax, tax 
invoices, turnover tax, income tax 

 
In the wholesale and retail sphere gross profit is as the aggregate of 

margin and by reducing maintenance and sales cost we get profit or loss. 
Trade margin is mostly affecting on the value added tax formation. In the 
wholesale and trade sphere the profit is formed from the sales of products. 
The main reductions are the cost of the products and documentation costs. In 
trade sector business entities are taxed by turnover period or in general field. 

Thus, if the entity meets the requirements of turnover tax, the taxable 
amount of 5% of turnover, which can be reduced by paper-based expenses 
up to 4%. In general field the taxable sum is the added value which is 20%. 
In our opinion the turnover tax is more preferable in today’s low profits. 
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Լևոն Սահակյան, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՊՏՀ 

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԿԱԶՄՄԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՖՀՄՍ-ՆԵՐԻ 

Հիմնաբառեր – ֆինանսական հաշվետվություններ, դրամական հոսքեր, 
շահույթ կամ վնաս, ՖՀՄՍ, ՀՀՄՍ, եկամուտ կամ ծախս, այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին 
հաշվետվություն 
 

Ֆինանսական հաշվետվությունները կազմակերպության ֆի-
նանսական վիճակի և ֆինանսական արդյունքների համակարգված 
ներկայացումն են: Ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակը 
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական արդ-
յունքների և դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրումն է, որն օգտակար է օգտագործողների 
լայն շրջանակների կողմից տնտեսական որոշումներ կայացնելու 
համար: Ֆինանսական հաշվետվությունները նաև ցուցադրում են 
կազմակերպության ղեկավարության կողմից իրեն վստահված ռե-
սուրսների կառավարումը: Այս նպատակն ապահովելու համար 
ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացվում են տեղեկու-
թյուններ կազմակերպության՝ 

ա)  ակտիվների,  
բ)  պարտավորությունների, 
գ)  սեփական կապիտալի, 
դ) սեփականատիրական հարաբերություններից բխող` սե-

փականատերերի կողմից ներդրումների և սեփականատերերին 
բաշխումների. 

ե)  դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 
Նշված տեղեկատվությունը ծանոթագրություններում ներառ-

ված այլ տեղեկատվության հետ միասին օժանդակում է ֆինան-
սական հաշվետվություններ օգտագործողներին կանխատեսելու 
կազմակերպության ապագա դրամական միջոցների հոսքերը, 
մասնավորապես դրանց ժամկետներն ու որոշակիությունը: 

Կազմակերպությունը կարող է ներկայացնել շահույթի կամ 
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին մեկ 
հաշվետվություն, որում շահույթը կամ վնասը և այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքը ներկայացվում են երկու հատվածներում: 
Հատվածները պետք է ներկայացվեն միասին, և առաջինը ներ-
կայացված հատվածին անմիջապես պետք է հաջորդի այլ համա-
պարփակ ֆինանսական արդյունքի հատվածը: Կազմակերպու-
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թյունը շահույթի կամ վնասի հատվածը կարող է ներկայացնել շա-
հույթի կամ վնասի մասին առանձին հաշվետվությամբ: Այդ դեպքում 
շահույթի կամ վնասի մասին առանձին հաշվետվությունը պետք է 
անմիջապես նախորդի համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
մասին հաշվետվությանը, և վերջինս պետք է սկսվի շահույթով կամ 
վնասով: 

Կազմակերպությունը ֆինանսական հաշվետվությունների ամ-
բողջական փաթեթում հավասար կարևորությամբ պետք է ներկա-
յացնի իր բոլոր ֆինանսական հաշվետվությունները: 

Շատ կազմակերպություններ ֆինանսական հաշվետվություն-
ներից դուրս ներկայացնում են ղեկավարության կողմից իրակա-
նացվող ֆինանսական ուսումնասիրություն, որը նկարագրում և 
բացատրում է կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների և 
ֆինանսական վիճակի հիմնական հատկանիշները, ինչպես նաև 
սկզբունքային անորոշությունները: Նման զեկույցը կարող է ներա-
ռել ստորև նշվածների ուսումնասիրությունը`  

ա) ֆինանսական արդյունքները որոշող հիմնական գործոննե-
րը և ազդեցությունները, ներառյալ այն միջավայրի փոփոխություն-
ները, որում կազմակերպությունը գործում է, կազմակերպության 
արձագանքը նշված փոփոխություններին և դրանց հետևանքները, 
ինչպես նաև ֆինանսական արդյունքները ապահովելու և բարելա-
վելու կազմակերպության ներդրումային քաղաքականությունը, նե-
րառյալ կազմակերպության շահաբաժինների քաղաքականությունը. 

բ) կազմակերպության ֆինանսավորման աղբյուրները և նրա 
սեփական կապիտալի ու պարտավորությունների հարաբերակ-
ցությունը. 

գ) կազմակերպության ռեսուրսները, որոնք ՖՀՄՍ-ների համա-
ձայն չեն ճանաչվել ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվու-
թյունում: 

Շատ կազմակերպություններ ֆինանսական հաշվետվություն-
ներից դուրս ներկայացնում են նաև զեկույցներ և հաշվետվու-
թյուններ, ինչպես օրինակ` միջավայրային զեկույցներ և ավելաց-
ված արժեքի հաշվետվություններ, մասնավորապես այն ճյուղե-
րում, որտեղ միջավայրային գործոնները նշանակալի են, իսկ աշ-
խատակիցները դիտարկվում են որպես օգտագործողների կարևոր 
խումբ: Ֆինանսական հաշվետվություններից դուրս ներկայացվող 
զեկույցները և հաշվետվությունները դուրս են ՖՀՄՍ-ների գործո-
ղության ոլորտից: 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի մասին հաշվետվությունը (համապարփակ ֆինանսա-
կան արդյունքի մասին հաշվետվությունը), ի լրումն շահույթին կամ 
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վնասին և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքին վերաբե-
րող հատվածների, պետք է ներկայացնի հետևյալը՝ 

ա)  շահույթը կամ վնասը, 
բ) ընդամենը այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքը, 
գ) տվյալ ժամանակաշրջանի համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքը, որը շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինան-
սական արդյունքի հանրագումարն է: 

Եթե կազմակերպությունը ներկայացնում է շահույթի կամ 
վնասի մասին առանձին հաշվետվություն, ապա այն համապար-
փակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունում չի ներ-
կայացնում շահույթի կամ վնասի հատվածը: 

Ի լրումն շահույթին կամ վնասին և այլ համապարփակ ֆինան-
սական արդյունքին վերաբերող հատվածների, կազմակերպութ-
յունը, որպես տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի վերագրում, պետք է 
ներկայացնի հետևյալ հոդվածները՝ 

ա)  տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթը կամ վնասը, որը վե-
րագրելի է՝ 

 (i)  չվերահսկող բաժնեմասերին և 
 (ii)  մայր կազմակերպության սեփականատերերին: 
բ) տվյալ ժամանակաշրջանի համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքը, որը վերագրելի է՝ 
 (i)  Չվերահսկող բաժնեմասերին և  
 (ii) մայր կազմակերպության սեփականատերերին: 
Եթե կազմակերպությունը ներկայացնում է շահույթը կամ վնա-

սը առանձին հաշվետվությամբ, ապա այն այդ հաշվետվությունում 
պետք է ներկայացնի (ա) կետում նշվածը: 

Ի լրումն այլ ՖՀՄՍ-ներով պահանջվող հոդվածների, շահույթի 
կամ վնասի հատվածը կամ շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետ-
վությունը պետք է ներառի տվյալ ժամանակաշրջանի համար 
հետևյալ գումարները ներկայացնող տողային հոդվածները՝ 

ա)  հասույթը. 
(աա)  ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակ-

տիվների ապաճանաչումից առաջացող օգուտներն ու կորուստ-
ները. 

բ) ֆինանսական ծախսերը. 
(գ)  ասոցիացված կազմակերպությունների և համատեղ ձեռ-

նարկումների շահույթի կամ վնասի բաժինը՝ հաշվառված բաժնե-
մասնակցության մեթոդով. 

(գա) եթե որևէ ֆինանսական ակտիվ վերադասակարգվում է 
այնպես, որ այն չափվի իրական արժեքով, ապա վերադասա-
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կարգման ամսաթվի դրությամբ դրա նախկին հաշվեկշռային ար-
ժեքի և իրական արժեքի միջև տարբերությունից՝ առաջացող 
օգուտը կամ կորուստը (ինչպես սահմանված է ՖՀՄՍ 9-ում). 

(դ)  հարկի գծով ծախսը. 
(ե1)  ընդհատվող գործունեությունների ընդհանուր արդյունքը 

մեկ գումարով (տես՝ ՖՀՄՍ 5-ը)։ 
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի հատվածը 

պետք է ներկայացնի տվյալ ժամանակաշրջանի այլ համապար-
փակ ֆինանսական արդյունքի գումարների համար տողային հոդ-
վածները` դասակարգված ըստ բնույթի (ներառյալ ասոցացված 
կազմակերպությունների և համատեղ ձեռնարկումների այլ համա-
պարփակ ֆինանսական արդյունքի բաժինը` հաշվառված բաժնե-
մասնակցության մեթոդով) և խմբավորված ստորև «ա» և «բ» 
կետերում նշված այնպիսի խմբերում, որ այլ ՖՀՄՍ-ներին համա-
պատասխան ա) հետագայում չեն վերադասակարգվի շահույթին 
կամ վնասին և բ) հետագայում կվերադասակարգվեն շահույթին 
կամ վնասին, երբ կբավարարվեն որոշակի պայմաններ: 

Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի լրացուցիչ տողա-
յին հոդվածներ, վերնագրեր և միջանկյալ հանրագումարներ շա-
հույթը կամ վնասը և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքը 
ներկայացնող հաշվետվություն(ներ)ում, երբ այդպիսի ներկայա-
ցումը տեղին է կազմակերպության ֆինանսական արդյունքները 
հասկանալու համար: 

Քանի որ կազմակերպության տարբեր գործունեությունների, 
գործառնությունների և այլ դեպքերի հետևանքները տարբեր են 
իրենց հաճախականությամբ, օգուտ կամ կորուստ ստեղծելու պո-
տենցիալով և կանխատեսելիությամբ, ֆինանսական արդյունքնե-
րի տարրերի բացահայտումն օգտագործողներին օգնում է հաս-
կանալ ձեռք բերված ֆինանսական արդյունքները և գնահատել 
ապագա ֆինանսական արդյունքները: Կազմակերպությունը լրա-
ցուցիչ տողային հոդվածներ է ներառում շահույթը կամ վնասը և 
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքը ներկայացնող հաշ-
վետվություն(ներ)ում, և նա փոխում է օգտագործված անվանում-
ները և հոդվածների հերթականությունը, եթե դա անհրաժեշտ է՝ 
ֆինանսական արդյունքների տարրերը բացատրելու համար:  
Կազմակերպությունը հաշվի է առնում այնպիսի գործոններ, ինչ-
պիսիք են` եկամտի և ծախսի բաղադրիչների էականությունը, 
բնույթը և գործառույթը: Օրինակ` ֆինանսական հաստատությունը 
կարող է փոփոխել նկարագրությունները` տրամադրելու համար 
այնպիսի տեղեկատվություն, որը տեղին է ֆինանսական հաստա-
տության գործառնությունների համար: Կազմակերպությունը եկամ-
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տի կամ ծախսի որևէ հոդված չպետք է ներկայացնի որպես արտա-
սովոր հոդված շահույթը կամ վնասը և այլ համապարփակ ֆինան-
սական արդյունքը ներկայացնող հաշվետվություն(ներ)ում, կամ էլ 
ծանոթագրություններում:  

Կազմակերպությունը ժամանակաշրջանի եկամտի և ծախսի 
բոլոր հոդվածները պետք է ճանաչի շահույթում կամ վնասում, եթե 
որևէ ՖՀՄՍ այլ բան չի պահանջում կամ թույլատրում: 

Որոշ ՖՀՄՍ-ներ սահմանում են հանգամանքներ, երբ կազ-
մակերպությունը ընթացիկ ժամանակաշրջանի շահույթից կամ 
վնասից դուրս ճանաչում է կոնկրետ հոդվածներ: ՀՀՄՍ 8-ը սահ-
մանում է երկու նման հանգամանք. Սխալների ուղղում և հաշվապա-
հական հաշվառման քաղաքականության փոփոխության հետևանք: 
Այլ ՖՀՄՍ-ներ պահանջում կամ թույլատրում են, որ այլ համապար-
փակ ֆինանսական արդյունքի բաղադրիչները, որոնք բավարա-
րում են «Հիմունքների»59 եկամտի կամ ծախսի սահմանմանը, 
բացառվեն շահույթից կամ վնասից (տե՜ս պարագրաֆ 7): 

Կազմակերպությունը պետք է բացահայտի այլ համապար-
փակ ֆինանսական արդյունքի յուրաքանչյուր հոդվածին վերաբե-
րող շահութահարկի գումարը, ներառյալ վերադասակարգման 
գծով ճշգրտումները` կամ շահույթի կամ վնասի և այլ համապար-
փակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունում, կամ 
ծանոթագրություններում: 

Կազմակերպությունը կարող է այլ համապարփակ ֆինանսա-
կան արդյունքի հոդվածները ներկայացնել` 

ա)  հանելով համապատասխան հարկային հետևանքները, 
կամ 

բ) մինչև համապատասխան հարկային հետևանքները` մեկ 
գումարով ցույց տալով այդ հոդվածներին վերաբերող շահութա-
հարկի հանրագումարը: 

Եթե կազմակերպությունն ընտրում է (բ) տարբերակը, ապա 
նա պետք է բաշխի հարկը այն հոդվածների միջև, որոնք հետա-
գայում կարող են վերադասակարգվել շահույթի կամ վնասի հատ-
վածին, և որոնք հետագայում չեն դասակարգվի շահույթի կամ 
վնասի հատվածին։ 

Կազմակերպությունը պետք է բացահայտի այլ համապար-
փակ ֆինանսական արդյունքի բաղադրիչներին վերաբերող վե-
րադասակարգման ճշգրտումները: 

                                                                 
59 2010թ. սեպտեմբերին ՀՀՄՍԽ-ն «Հիմունքներ» անվանումը փոխարինեց «Ֆի-

նանսական հաշվետվության հայեցակարգային հիմունքներ» անվանումով: 
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Այլ ՖՀՄՍ-ներ սահմանում են՝ արդյո՞ք այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքում նախկինում ճանաչված գումարները 
վերադասակարգվում են որպես շահույթ կամ վնաս, և` ե՞րբ: Սույն 
ստանդարտում նման վերադասակարգումները կոչվում են վերա-
դասակարգման ճշգրտումներ: Վերադասակարգման ճշգրտումը 
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի համապատասխան 
բաղադրիչի հետ միասին ներառվում է այն ժամանակաշրջանում, 
երբ ճշգրտումը վերադասակարգվում է որպես շահույթ կամ վնաս:  
Նշված գումարները կարող էին ճանաչված լինել այլ համապար-
փակ ֆինանսական արդյունքում` որպես ընթացիկ կամ նախորդ 
ժամանակաշրջանների չիրացված օգուտներ: Այդ չիրացված օգուտ-
ները պետք է նվազեցվեն այլ համապարփակ ֆինանսական արդ-
յունքից այն ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում իրացված 
օգուտները վերադասակարգվում են որպես շահույթ կամ վնաս` 
խուսափելու համար համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
հանրագումարում դրանց կրկնակի ներառումից: 

Կազմակերպությունը վերադասակարգման ճշգրտումները կա-
րող է ներկայացնել շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆի-
նանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն(ներ)ում կամ ծանո-
թագրություններում: Կազմակերպությունը, որը վերադասակարգման 
ճշգրտումները ներկայացնում է ծանոթագրություններում, այլ համա-
պարփակ ֆինանսական արդյունքի հոդվածները ներկայացնում է 
համապատասխան վերադասակարգման ճշգրտումներից հետո: 

Վերադասակարգման ճշգրտումներն առաջանում են, օրինակ, 
արտերկրյա ստորաբաժանման օտարումից (տե´ս ՀՀՄՍ 21) և երբ 
հեջավորված կանխատեսված դրամական հոսքը ազդում է շահույ-
թի կամ վնասի վրա (տե´ս ՀՀՄՍ 39-ի 100-րդ պարագրաֆը): 

Վերադասակարգման ճշգրտումներ չեն առաջանում վերա-
գնահատումից արժեքի աճի փոփոխություններից` ճանաչված 
ՀՀՄՍ 16-ին կամ ՀՀՄՍ 38-ին համապատասխան, կամ սահման-
ված հատուցումների պլանների վերաչափումներից` ճանաչված 
ՀՀՄՍ 19-ին համապատասխան: Վերագնահատումից արժեքի 
աճի փոփոխությունները հետագա ժամանակաշրջաններում կա-
րող են փոխանցվել չբաշխված շահույթին` կազմակերպության 
կողմից ակտիվն օգտագործելու ընթացքում, կամ դրա ապաճա-
նաչման ժամանակ (տե՜ս ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 38):  

Երբ եկամտի կամ ծախսի հոդվածները էական են, կազմա-
կերպությունը դրանց բնույթը և գումարը պետք է բացահայտի 
առանձին: Կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի շահույթում 
կամ վնասում ճանաչված ծախսերի բաժանումը (վերլուծումը)` 
օգտագործելով կա΄մ ծախսերի բնույթի, կա΄մ կազմակերպության 
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մեջ դրանց գործառույթի վրա հիմնված դասակարգումը՝ կախված 
այն հանգամանքից, թե դրանցից որն է ներկայացնում ավելի 
արժանահավատ և տեղին տեղեկատվություն: 
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ЦЕЛЬ ДОКЛАДА Օ ВСЕСТОРОННИХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И ПОДХОДЫ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

Ключевые слова ‒ Финансовая отчетность, денежные потоки, прибыль 
или убыток, доходы или расходы 

Таким образом, отчет о совокупном доходе может быть представлен, 
либо как полный отчет, который включает в себя финансовые резуль-
таты, либо через два различных отчета. В этом случае, финансовые 
результаты представлены в виде прибыли или убытка и прочего сово-
купного дохода. Кроме того, международный стандарт не исключает 
возможность проводить выбор природы и функции затрат, которые 
могут представлять наиболее полезную информацию для пользователей 
финансовой отчетности. 
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THE PURPOSE AND REPORTING APPROACHES OF  
COMPREHENSIVE INCOME OF PRODUCT 
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Thus, the statement of comprehensive income can be presented as one 
report, which includes all the financial results, or it can be presented by two 
reports. In this case, financial results are represented in the form of profit or 
loss or other comprehensive income. In addition, the international standard 
does not exclude the possibility of choosing the nature and function of 
expenses most useful to users of financial statements. 
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Թեհմինե Ստեփանյան, տ. գ. թ., ասիստենտ 
ՀՊՏՀ 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ  
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԸՍՏ ՖՀՄՍ-ՆԵՐԻ 

Հիմնաբառեր ‒ սեփական կապիտալ, կանոնադրական կապիտալ, 
էմիսիոն եկամուտը, լրացուցիչ կապիտալը, պահուստային 
կապիտալը, չբաշխված շահույթը, բաժնետիրական ընկերություն, 
բաժնետոմս 

Սեփական կապիտալն ունի բարդ կառուցվածք: Ընդհանուր 
առմամբ, սեփական կապիտալի կազմի մեջ մտնում են կանոնադ-
րական կապիտալը, էմիսիոն եկամուտը, լրացուցիչ կապիտալը, 
պահուստային կապիտալը, չբաշխված շահույթը: 

Սեփական կապիտալի առանձին տարրերի ուսումնասիրման 
անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ դրանցից յուրա-
քանչյուրը բնութագրում է կազմակերպության` իր սեփական ակ-
տիվների տնօրինման հնարավորության իրավական և այլ սահմա-
նափակումները: 

Սեփական կապիտալի հիմնական բաղադրիչը համարվում է 
կանոնադրական կապիտալը: Կանոնադրական կապիտալը կազ-
մակերպությունների տնտեսական գործունեության իրականաց-
ման համար անհրաժեշտ և պարտադիր մեկնարկային կապիտալ 
է, որում կատարվող ներդրումներն կարող են լինել դրամական մի-
ջոցների կամ գույքի տեսքով : 

Բաժնետիրական ընկերության ստեղծման պահին կանոնադ-
րական կապիտալը հանդես է գալիս որպես հիմնական և միակ 
ֆինանսավորման աղբյուր: 

Կանոնադրական կապիտալը կազմակերպությունների կանո-
նադրությամբ որոշված հիմնադիրների (մասնակիցների) կողմից 
ներդրվող միջոցների գումարն է:  

Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը սահմանում 
է պարտատերերի շահերը երաշխավորող ընկերության գույքի 
նվազագույն չափը: Կանոնադրական կապիտալի մեծությունը 
սահմանվում է կազմակերպությունների հիմնադիր ժողովի կողմից 
հաստատված կանոնադրությամբ, որը հետագայում կարող է փո-
փոխվել լրացուցիչ որոշմամբ: Այն հիմնադիրների կողմից ներ-
դրված միջոցների ընդհանրական գումարն է: Այս միջոցներով 
սահմանվում է պարտատերերի շահերը երաշխավորող գույքի 
նվազագույն չափը: 

Բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրական կապի-
տալը ձևավորվում է թողարկված և տեղաբաշխված բաժնետոմ-
սերի, իսկ այլ ընկերակցություններում` մասնակիցների կողմից 
տրամադրվող բաժնեմասերի կամ փայերի հաշվին: Հիմնադիրների 
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ներդրումները կանոնադրական կապիտալում կարող են լինել 
դրամական միջոցների, արժեթղթերի տեսքով, գույքային ձևով և ոչ 
նյութական ակտիվների տեսքով: 

Բաժնետոմսը իրենից ներկայացնում է արժեթուղթ, որը հա-
վաստում է դրա տիրոջ բաժնետիրական ընկերության շահույթից 
շահութաբաժնի ձևով մաս ստանալու, բաժնետիրական ընկերու-
թյան գործերի կառավարմանը մասնակցելու և դրա լուծարումից 
հետո մնացած գույքից մաս ստանալու իրավունքը: 

Բաժնետիրական ընկերությունը, կանոնադրական կապիտա-
լին համապատասխան,  թողարկում է բաժնետոմսեր անվանական 
արժեքով: Այդ բաժնետոմսերն էլ, կատարված ներդրումներին հա-
մապատասխան, բաշխվում են հիմնադիրների միջև:   

Բաժնետիրական ընկերությունը կարող է ավելացնել կամ 
նվազեցնել իր կանոնադրական կապիտալը: 

ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ ՀՀ օրենքի 35-
րդ հոդվածի համաձայն ընկերությունն իրավունք ունի բաժնետոմ-
սերի անվանական արժեքը մեծացնելու կամ լրացուցիչ բաժնե-
տոմսեր տեղաբաշխելու միջոցով ավելացնել իր կանոնադրական 
կապիտալը: 

Բաց Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել լրացուցիչ 
բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին միայն կանոնադրության 
մեջ հայտարարված բաժնետոմսերի քանակի սահմաններում և 
միայն նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված 
լինելու դեպքում: 

Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի 
գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա Ընկերությունը կանոնադրական 
կապիտալը չի կարող մեծացնել ֆինանսական միջոցների ներ-
գրավման հաշվին: 

ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ ՀՀ օրենքի 35-րդ 
հոդվածի համաձայն Ընկերությունն իր գործունեության ֆինան-
սական արդյունքներն ամփոփելուց հետո կարող է տեղաբաշխ-
ված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով 
ավելացնել կանոնադրական կապիտալը` 

ա) շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ. 
բ) ընկերության զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) 

արժեքից կանոնադրական կապիտալի, պահուստային կապիտա-
լի և արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային ու անվանական ար-
ժեքների տարբերության ընդհանուր գումարը գերազանցող մասը 
լրիվ կամ մասնակի փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ: 

Բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մեծացնելու միջոցով 
Ընկերությունը չի կարող ավելացնել կանոնադրական կապիտալն 
ավելի, քան ժողովի հաստատած վերջին ֆինանսական վիճակի 
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մասին հաշվետվությունում կամ վերջին աուդիտի արդյունքներով 
սահմանված զուտ ակտիվների արժեքն է: 

Կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին որոշումն 
ընդունում է ժողովը կամ խորհուրդը, եթե կանոնադրությամբ կամ 
ժողովի որոշմամբ նրան տրված է այդ իրավասությունը: 

Ընկերությունը կարող է ավելացնել կանոնադրական կապի-
տալը նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական 
արժեքի մեծացման միջոցով: Մեկ տարուց ոչ պակաս ժամկետում 
բաժնետոմսերի հավաստագիրը փոխանակելու նպատակով կամ 
համապատասխան գրառում կատարելու համար չդիմելու դեպ-
քում հավաստագրերը համարվում են անվավեր, եթե այդ մասին 
նշված է կանոնադրության մեջ: 

Ընկերությունը չի կարող բաժնետոմսեր թողարկել նաև իր 
տնտեսական գործունեությամբ առաջացած վնասները ծածկելու 
համար: 

Ռազմավարական կարևոր նախագծերի իրականացման հա-
մար որպես ֆինանսավորման աղբյուր կարող է հանդես գալ բաժ-
նետոմսերի լրացուցիչ թողարկման միջոցով կանոնադրական կա-
պիտալի միանվագ ավելացումը: 

Համաշխարհային պրակտիկայում հայտնի են թողարկված 
բաժնետոմսերի վաճառքի տարբեր եղանակներ` 

• անմիջապես ներդրողներին բաժանորդագրության միջոցով 
վաճառք 

• ներդրումային կառույցների միջոցով վաճառք, որոնք գնում 
են բոլոր թողարկված բաժնետոմսերը և հետո դրանք բաշ-
խում են իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց միջև 
սահմանված գներով 

• աճուրդային վաճառք (մի քանի ներդրումային կառույցներ 
թողարկողից գնում են բոլոր թողարկված բաժնետոմսերը 
ֆիքսված գներով և հետո կազմակերպում են աճուրդ, որի 
արդյունքում որոշվում է բաժնետոմսի օպտիմալ գինը) 

• բաժնետոմսերի տեղաբաշխում բրոքերների միջոցով 
Բաժնետոմսերի թողարկումը թանկարժեք և երկար տևողու-

թյուն ունեցող գործընթաց է, բացի այդ այն կարգավորվում է 
օրենսդրությամբ: 

Ինչպես ցույց է տալիս տնտեսապես զարգացած երկրների 
փորձը, բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկումը հաճախ ուղեկց-
վում է բաժնետոմսերի շուկայական գնի իջեցումով: Հետևաբար, 
ֆինանսական ռեսուրսների ռազմավարության այս եղանակին դի-
մում են շատ հազվադեպ (այն դեպքերում, երբ կան ներգրավված 
միջոցների օգտագործման հստակ հեռանկարներ): 
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Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը 
կարող է կազմված լինել երկու տեսակի բաժնետոմսերից` հասա-
րակ (սովորական) և արտոնյալ:  

Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսը դա սեփական կապի-
տալի հիմքն է, որը չունի որևէ նախապատվություն ու արտոնություն, 
սակայն որը կրում է վնասների և օգուտների ստացման հիմնական 
ռիսկերը: Հիմնականում գոյություն ունեն մի տեսակի սովորական 
բաժնետոմսեր, սակայն դրանց միջև գոյություն ունի տարբերություն 
կապված շահաբաժինների ստացման, ձայնի իրավունքի և այլ իրա-
վունքների հետ: Սակայն գոյություն ունեն հատուկ տեսակի սովորա-
կան բաժնետոմսեր, որոնք շահաբաժինների վճարման առումով 
հավասարեցված են արտոնյալ բաժնետոմսերին: Նման բաժնետոմ-
սերի սեփականատերերը ստանում են ամրագրված, հաստատուն 
շահաբաժիններ, իսկ բացի դրանից տարվա վերջում ըստ կազմա-
կերպության գործառնական արդյունքի` լրացուցից շահաբաժիններ: 

Արտոնյալ բաժնետոմսերի ընդհանուր անվանական արժեքը 
պետք է չգերազանցի 25%-ը: Հետևաբար, հասարակ բաժնետոմ-
սերը կազմում են դրանց ընդհանուր մեծության առնվազն` 75%-ը: 
Հասարակ բաժնետոմսի սեփականատերն իրավունք ունի մաս-
նակցելու ընկերության կառավարմանը, ստանալու շահաբաժին-
ներ` ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից, ունե-
նալու ընկերության գույքի իրեն հասանելիք մասը` ընկերության 
լուծարման դեպքում, առաջնահերթ կարգով ձեռք բերելու ընկե-
րության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, ինչպես նաև 
օգտվելու ընկերության կանոնադրությամբ ու օրենքով սահման-
ված այլ իրավունքներից: 

Հասարակ բաժնետոմսի դիմաց տրվող շահաբաժնի մեծու-
թյունը պայմանավորված է ընկերության ստացած զուտ շահույ-
թով: Շահաբաժնի չափը որոշվում է բաժնետիրական ընկերության 
տարեկան ժողովի արդյունքներով: 

Բաժնետիրական ընկերություններում սեփական կապիտալի 
բաղադրիչ է համարվում էմիսիոն եկամուտը: Այն ձևավորվում է 
տեղաբաշխված բաժնետոմսերի վաճառքի գնի և անվանական 
արժեքի դրական տարբերությամբ: 

Սեփական կապիտալի մյուս տարրը լրացուցիչ կապիտալն է, 
որը ցույց է տալիս ակտիվների վերագնահատման արդյունքում 
դրանց իրական արժեքի աճը: Այն ձևակերպվում է դեռևս չիրաց-
ված շահույթ: 

Սեփական կապիտալի կազմում դրանք կարող են հանդես 
գալ ինչպես հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների վե-
րագնահատումից արժեքի աճի, այնպես էլ ֆինանսական ակտիվ-
ների, հեջավորման գործիքների` իրական արժեքով վերաչափու-
մից չիրացված շահույթի և վնասի կտրվածքով: 
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Լրացուցիչ կապիտալը կարող է օգտագործվել նաև կանոնադ-
րական կապիտալի ավելացման, հաշվետու տարում ստացված 
վնասի ծածկման համար, ինչպես նաև կարող է բաշխվել կազ-
մակերպության հիմնադիրների միջև և այլն: 

Որպես կանոն, լրացուցիչ կապիտալի օգտագործման կարգը 
որոշվում է հիմնադիրների կողմից հիմնադիր փաստաթղթերին 
համապատասխան` հաշվի առնելով հաշվետու տարվա արդյունք-
ները: 

Սեփական կապիտալի հաջորդ բաղադրիչն է պահուստային 
կապիտալը: Պահուստների առկայությունը կարևոր պայման է 
կազմակերպության ֆինանսական կայունություն ապահովելու հա-
մար: Պահուստային կապիտալի նպատակն է կուտակված վնասի 
հատուցումը, շահաբաժինների վճարումների սակավ միջոցների 
լրացումը և այլ արտակարգ իրավիճակներում որպես փոխհա-
տուցման աղբյուր օգտագործում: Այն ձևավորվում է օրենսդրու-
թյամբ նախատեսված կարգով կամ կազմակերպությունների տնօ-
րինության խորհրդի որոշմամբ: Օրենսդրությամբ սահմանված մե-
ծությանը հասնելուց հետո պահուստային կապիտալին կատար-
վող հատկացումները դադարեցվում են: Պահուստային կապիտա-
լի բացակայությունը կամ անբավարար մեծությունը վկայում է կամ 
կազմակերպության շահույթի անբավարար մակարդակի, կամ 
վնասի ծածկման համար պահուստային կապիտալի օգտագործ-
ման մասին: Հետևաբար, նման կազմակերպությունում ներդրում-
ներ կատարելը համարվում է բավականին ռիսկային:  

Սեփական կապիտալի տարր է համարվում նաև չբաշխված 
շահույթը: Յուրաքանչյուր կազմակերպություն իր ֆինանսատնտե-
սական գործունեության արդյունքում ստանում է ֆինանսական 
արդյունք, որը բնութագրվում է շահույթով կամ վնասով: Շահույթը 
համարվում է կազմակերպության տնտեսական գործունեության 
արդյունավետությունը բնութագրող հիմնական, ամփոփ ցուցանիշը: 
Հանդիսանալով տնտեսական գործունեության նպատակ` շահույթը 
արտադրողներին կողմնորոշում է ձգտել նվազագույն ծախսումնե-
րով առավելագույն օգուտ ստանալ` ռեսուրսների խնայողաբար 
օգտագործման, արտադրական կարողությունների անխափան 
գործողության և տեխնոլոգիաների բարեփոխման, աշխատուժի 
որակի բարձրացման, ինչպես նաև իրացման ճիշտ մակարդակ 
ձեռք բերելու միջոցով: Բացի այդ, շահույթը տնտեսական այլ կա-
տեգորիաների հետ հսկայական ներուժ է արտադրության տարբեր 
ոլորտներում աշխատանքի և կապիտալի բաշխումը իրականաց-
նելու համար: Երկրում գործող օրենսդրությանը համապատասխան, 
կազմակերպության շահույթը ենթակա է հարկման:  

Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքները ձևավորվում 
են տվյալ ժամանակաշրջանում հաշվեգրման սկզբունքով ճանաչ-
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ված եկամուտների և ծախսերի համադրումից: Ֆինանսական արդ-
յունքները պարզելու համար անհրաժեշտ է համադրել հասույթը 
արտադրության ծախսերի հետ: Շահույթը արտացոլում է դրական 
ֆինանսական արդյունքը: Շահույթ ստանալու ձգտումը կողմնորո-
շում է ապրանք արտադրողներին արտադրանքի թողարկման ծա-
վալների մեծացմանը, ծախսերի կրճատմանը: Շահույթը ազդա-
նշան է տալիս, թե որտեղ կարելի է հասնել առավելագույն արժեքի 
աճի, ստեղծում է խթան այդ գործունեության ոլորտներում ներ-
դրումներ կատարելու համար: 

Հարկվող շահույթի 20%-ի չափով հաշվարկվում է շահութա-
հարկի գումարը: Շահույթից շահութահարկի գծով ծախսը հանե-
լուց հետո, նրա զուտ մասը մնում է կազմակերպության տրամադ-
րության տակ և բաշխվում հիմնադիր փաստաթղթերի ու բաժնե-
տերերի ընդհանուր ժողովի որոշումներին համապատասխան: 

Շահույթի որոշակի մասը պարտադիր կարգով ուղղվում է պա-
հուստների ձևավորմանը, իսկ մնացած մասը` շահաբաժինների 
վճարմանը, լրացուցիչ բաժնետոմսերի թողարկմանն ու տեղա-
բաշխմանը, կուտակման ու սպառման հիմնադրամների ստեղծ-
մանը և այլ ուղղություններով: 

Կազմակերպության տնտեսական գործունեության արդյունքում 
ձևավորված շահույթը կուտակվում է` հետագայում օգտագործելու 
նպատակով: Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթը 
(վնասը) միացվում է նախորդ տարիների չբաշխված շահույթին: 

Զուտ շահույթը հաշվեկշռային շահույթից տարբերվում է 
հետևյալ հատկանիշներով. 

• Զուտ շահույթի ձևավորման մոդելը ցույց է տալիս, որ դրա 
մեծությունը արտացոլում է վերջնական ֆինանսական արդ-
յունքը, իսկ հաշվեկշռային շահույթի ձևավորման մոդելը նա-
խատեսում է դրա հետագա օգտագործումը բանկի ծախ-
սերը ծածկելու համար, 

• Հաշվեկշռային և զուտ շահույթի մեծությունները տարբեր-
վում են հաշվետվությունում տոկոսային եկամուտների և 
ծախսերի արտացոլման մեթոդի հետևանքով, 

• Զուտ շահույթի մեծության վրա ազդում են հատկապես 
ամորտիզացիոն և հնարավոր կորուստների պահուստին 
հատկացվող վճարները: 

Շահույթը, հանդիսանալով կազմակերպության գործունեութ-
յան վերջնական ֆինանսական արդյունքը, իր մեծությամբ պայմա-
նավորված է գործունեության հետ կապված բազմաթիվ գործոն-
ներով: Շահույթի ստացման ձգտումը կազմակերպությանը ստի-
պում է իրականացնել նորամուծություններ, իսկ նորամուծությունը 
խթանում է ներդրումները, արտադրանքի ընդհանուր թողարկումը 
և նպաստում զբաղվածության աճին:  
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АННОТАЦИЯ 

Тегмине Степанян, к. э. н, ассистент 
АГЭУ 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

Ключевые слова ‒ акционерный капитал, эмиссионный доход, 
дополнительный капитал, резервный капитал, нераспределенный 
прибыль, акции, акционерное общество. 

Собственный капитал имеет сложную структуру. В целом, капи-
тал состоит из уставного капитала, эмиссионного дохода, дополни-
тельного капитала, резервного капитала и нераспределенной прибыли. 
Уставной капитал компании определяет гарантируемый минимальный 
размер имущества кредиторов компании. Стратегически важные 
проекты могут выступать в качестве источника финансирования путем 
выпуска дополнительных акций для увеличения уставного капитала 
единовременно. Еще один элемент собственного капитала дополни-
тельный капитал, который показывает переоценку справедливой стои-
мости прироста активов. Она сформулирована как нераспределенная 
прибыль. Следующий компонент собственного капитала это резерв-
ный капитал. Наличие запасов является важным условием для финан-
совой стабильности. Акции также являются элементом нераспределен-
ной прибыли. Нераспределенная прибыль также важна для роста капи-
тала и финансовой устойчивости. 
 

ANNOTATION 

Tehmine Stephanyan, PhD, Assistant 
ASUE 

CLASSIFICATION OF EQUITY AND  
PRESENTATION REQUIREMENTS UNDER IFRS 

Key words ‒ equity capital, share premium, supplementary capital, reserve 
capital, retained earnings, stock company shares. 
Equity capital has a complex structure. Overall, equity consists of the 

authorized capital, share premium, additional capital, reserve capital and 
retained earnings. Company's authorized capital is determined by the creditors 
of the company, guaranteeing minimum property size. Strategically important 
projects can act as a source of financing through the issuance of additional 
shares to increase chartered capital lump sum. Another element of additional 
equity capital, which shows a reassessment of the fair value of the asset 
growth. It is formulated to remain unrealized profits. The other component 
of equity capital is reserve. The availability of reserves is an important 
condition for financial stability. Equity is also an element of retained 
earnings. The equity growth and financial stability is also important to 
increase retained earnings. 
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Գոհար Կոստանյան, տ. գ.  թ., ասիստենտ 
ՀՊՏՀ  

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ. 
ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄ, ԹԵ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հիմնաբառեր ‒ հաշվապահություն, անձնակազմի կառավարման բաժին, 
փաստաթղթաշրջանառություն, համագործակցություն 
փաստաթղթերի միջոցով 

 
Անձնակազմի կառավարման բաժինը և հաշվապահությունն 

այն անփոփոխ հիմնաքարերն են, որոնք կարգավորում են անձ-
նակազմի հետ աշխատանքային հարաբերությունները կազմակեր-
պությունում` անկախ դրանց կազմակերպաիրավական ձևից: 

Աշխատանքային գործունեության ժամանակ անձնակազմի 
կառավարման բաժինը համագործակցում է կազմակերպության 
գրեթե բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ: Հատ-
կապես ցայտուն է դա դրսևորվում անձնակազմի կառավարման 
ծառայության /կադրերի բաժին/ և հաշվապահության միջև՝ փաստա-
թղթերի փոխանակման ժամանակ: Այդ իսկ պատճառով կարևոր է, 
որ ցանկացած կազմակերպության այս երկու բաժինները կարողա-
նան հաստատել փոխադարձ գործընկերային հարաբերություններ՝ 
կազմակերպությունների բնականոն աշխատանքային գործընթացը 
կարգավորելու նպատակով: 

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը, աշխա-
տանքային օրենսգիրքը, ինչպես նաև կազմակերպությունների ներ-
քին կանոնակարգերը ենթադրում են, որ աշխատակցի և գործա-
տուի միջև առաջացող ցանկացած փոխհարաբերություն  /լինի դա 
անձնակազմին վերաբերվող, թե ֆինանսական/ անհրաժեշտ է 
գրագետ և ճիշտ ժամանակին փաստաթղթավորել՝ գործող օրենս-
դրության համապատասխան: Օրինակ, որպես կանոն, ցանկացած 
տիպի վճարում կատարելու համար որպես հիմք ծառայում է կազ-
մակերպության ղեկավարի հրամանը, կարգադրությունը /գրավոր 
կամ կատարման մասին նշագրումը համապատասխան փաստա-
թղթի վրա/ և որպես հետևանք գործառնությունն առաջացնում է 
երկկողմանի փաստաթղթավորում՝ և հաշվապահության, և անձնա-
կազմի կառավարման բաժնի համար: Այդպիսով «խիստ փաստա-
թղթային» լինելու ոսկե կանոնը, այն է տեղի ունեցած ցանկացած 
գործառնություն պետք է արձանագրվի փաստաթղթում, ինչը հաշ-
վապահական գրանցումներ կատարելու միակ աղբյուրն է վերա-
բերվում է կազմակերպության երկու ստորաբաժանումներին միա-
ժամանակ: Փաստաթղթավորման շնորհիվ է, որ կազմակերպության 
առօրյա գործունեության տվյալները ստանում են հիմնավորվածու-
թյուն և ապացուցողական ուժ:  
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Սակայն ինչպես ցույց է տալիս ընկերությունների փորձը, կազ-
մակերպությունների այս երկու կարևորագույն ստորաբաժանում-
ների միջև հաճախ բացակայում է փոխըմբռնումը փաստաթղթա-
շրջանառության վերաբերյալ և որպես հետևանք խնդիրներ են ծա-
գում և աշխատողների և գործատուների մոտ:  

Բացի այդ գոյություն ունի ևս մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր խնդիր՝ 
այս երկու ծառայությունների կողմից որոշ փաստաթղթերի նշանա-
կությունը տարբեր կերպ է մեկնաբանվում, ինչպես նաև այն փաս-
տաթղթերը, որոնք միևնույն հասկացությունները և դեպքերն են 
նկարագրում՝ ձևակերպվում են ոչ միանշանակ: 

Որպես կանոն, հաշվապահության և անձնակազմի կառավար-
ման բաժնի կողմից համագործակցությունը տարվում է հետևյալ 
ուղղություններով. 

• Աշխատանքի վարձատրության փաստաթղթավորում, 
• Վճարումներ ժամանակավոր անաշխատունակության թեր-

թիկներով, 
• Վճարումներ հերթական արձակուրդների և սոցիալական 

բնույթի արձակուրդների գծով, դրանց փաստաթղթավորումը, 
• Խրախուսական բնույթի վճարումների փաստաթղթավորում, 

նյութական օգնություններ և այլն, 
• Աշխատանքային բնույթի տեղեկանքների պատրաստում, 
• Աշխատողների ծառայողական գործուղման փաստաթղթա-

վորման հարցեր, 
• Աշխատակիցների ներքին տեղաշարժեր, 
• Աշխատանքի վարձատրությունից և դրան հավասարեցված 

եկամուտներից պահումներ կատարելու հարցերում /բացա-
ռությամբ օրենսդրությամբ սահմանված պահումներից, այն է 
եկամտային հարկը, կուտակային սոցիալական վճարը/, 

• Աշխատակիցների աշխատանքից ազատման դեպքում վերջ-
նահաշվարկի, փոխհատուցումների և այլ վճարումների 
փաստաթղթավորման հարցերով և այլն: 

Հաշվապահական հաշիվներում կատարված գործառնություն-
ների արտացոլման, ինչպես նաև ներքին ու արտաքին օգտագոր-
ծողների համար հաշվետվական ձևեր պատրաստելու համար հաշ-
վապահությունը անձնակազմի կառավարման բաժնից կարող է 
պահանջել փաստաթղթեր և տեղեկատվություն հետևյալի վերա-
բերյալ. 

1. Հաշվետվություններ կատարված աշխատանքների վերա-
բերյալ` ըստ սահմանված գրաֆիկների, հրահանգների և կանոնա-
գրերի: 

2. Տեղեկատվություն կազմակերպության աշխատակիցների 
աշխատանքի ընդունման, այլ աշխատանքների տեղափոխման, 
ինչպես նաև աշխատանքից ազատման վերաբերյալ: 



 
 176 

3. Տեղեկատվություն աշխատողների թվաքանակի վերաբեր-
յալ` ինչպես ըստ հաստիքացուցակի, այնպես էլ ըստ ներկայացած-
ների կտրվածքի, մասնավորապես աշխատաժամանակի հաշ-
վարկ ամսվա կտրվածքով: 

4. Հրամաններ նյութական պատասխանատու անձանց վերա-
բերյալ: 

5. Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր /տաբել/, ժա-
մանակավոր անաշխատունակության թերթիկներ, որոնց հիման 
վրա անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան վճարումներ: 

Որպեսզի հաշվապահությունը կարողանա տեղին և ժամանա-
կին իրականացնի վերը թվարկված գործառնությունները, անհրա-
ժեշտ է, որ կազմակերպության շրջանակներում այս երկու ստորա-
բաժանումներին վերաբերվող փաստաթղթահոսքերը հստակ կազ-
մակերպված տեղաշարժվեն անձնակազմի կառավարման բաժնից 
դեպի հաշվապահություն: Այն փաստաթղթերը, որոնք վերաբերվում 
են անձնակազմի փաստաթղթավորմանը /դիմումներ, հրամաններ, 
տեղեկանքներ/, եթե կազմված են աշխատանքային օրենսդրությա-
նը ոչ համապատասխան կամ թերի են ձևակերպված, կամ էլ հաշ-
վապահություն են ներկայացվել ոչ ժամանակին որպես հետևանք 
բերում են աշխատանքային օրենսգրքի հոդվածների, ինչպես նաև 
ֆինանսական և հարկային հաշվառման սխալների:  

Այսպիսի դեպքերը, կամ գործատուի անգործությունը, աշխա-
տանքային հարաբերություններում կարող են դիտարկվել որպես 
աշխատակցին դիտավորյալ վնաս պատճառող գործողություններ: 
Վերջինս էլ իր հերթին բերում է վարչական իրավախախտման կի-
րառման կազմակերպության ղեկավարի և անմիջական պատաս-
խանատու անձի նկատմամբ: Նման տիպի խախտումները կարող 
են բացահայտվել ինչպես կազմակերպության ներքին ստորաբա-
ժանումների /ներքին վերահսկողության բաժին, ներքին աուդիտի 
բաժին/, այնպես էլ անկախ աուդիտորական և պետական մարմին-
ների կողմից կազմակերպության գործունեության և փաստաթղթա-
շրջանառության ստուգումների ժամանակ: 

Երկու ծառայությունների միջև փոխհամագործակցության հիմ-
քերը: Գործատուները որպեսզի բացառեն կազմակերպություննե-
րի երկու ծառայությունների միջև հնարավոր թյուրիմացություննե-
րը պետք է իրականացնի հետևյալ միջոցառումները. 

1. Ներդնել ներքին կանոնակարգեր, պաշտոնի հրահանգներ, 
գործավարություն վարելու հրահանգներ և այլ ներքին նորմատիվ 
իրավական փաստաթղթեր, որոնք կհանգեցնեն անձնակազմի կա-
ռավարման բաժնի և հաշվապահության միջև փաստաթղթաշրջա-
նառության բարելավմանը: 

2. Հստակեցնել հաշվապահության և կադրերի բաժնի փոխ-
համագործակցության շրջանակների կանոնակարգերը: 
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Գոյություն ունեն հաշվապահության և անձնակազմի կառա-
վարման բաժինների փոխհարաբերությունները կանոնակարգող 
կանոններ: Առաջին հերթին գործատուին անհրաժեշտ է տեղա-
բաշխել պարտականությունները կառուցվածքային ստորաբաժա-
նումների միջև` ելնելով գործընկերության սկզբունքից: Ինչպես դա 
իրականացնել, դիտարկենք մի քանի սկզբունքներ. 

Կանոն 1: Փոխհամագործակցության պայմանները և գործո-
ղությունների հաջորդականությունը անհրաժեշտ է ամրագրել կազ-
մակերպությունների ներքին փատաթղթերով  /կոլեկտիվ պայմա-
նագիր, պաշտոնի հրահանգ, ստորաբաժանման հրահանգ և այլն/: 

Կանոն 2: Յուրաքանչյուր կոնկրետ փաստաթղթի կազմման, 
մշակման և ձևավորման պարտականությունները ամրագրել աշ-
խատողի պաշտոնի հրահանգում: 

Կանոն 3: Հստակեցնել փաստաթղթերի ձևակերպման հերթա-
կանությունը և դրանց հոսքերի ուղղությունները կազմակերպու-
թյուններում: Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի կազմ-
ման և պատրաստման սկզբունքները ներկայացված են «Հաշվա-
պահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում: Հաշվի առնելով այն 
կարևոր հանգամանքը, որ կազմակերպություններում հաշվապա-
հական հաշվառումը իրականացվում է օրենսդրության և սեփա-
կան հաշվային քաղաքականության պահանջներից ելնելով, ան-
հրաժեշտ է, որ կազմակերպությունները փաստաթղթահոսքերը 
կազմակերպեն ելնելով ոլորտի առանձնահատկություններից:  

Վերը նշվածից հետևում է, որ ցանկացած կազմակերպություն 
գործավարության վերաբերյալ հրահանգները պետք է մշակի հաշ-
վի առնելով գործունեության առանձնահատկությունը, փաստա-
թղթաշրջանառության ծավալները և դրանք լուծեն հետևյալ խնդիր-
ները. 

 Հստակեցնեն անձնակազմին վերաբերվող փաստթղթերի 
մշակման, պատրաստման գործընթացները, 

 Սահմանել փաստաթղթերն աշխատակիցների մոտ գտնվե-
լու և դրանց հետ աշխատանքներ իրականացնելու ժամկետ-
ները` նվազագույն և առավելագույն, 

 Սահմանել այն աշխատակիցներին, ում վրա դրվում է փաս-
տաթղթերի հետ աշխատանքների գործառույթները, այն է 
դրանց կազմումը, պատրաստումը, համաձայնեցումը, ստո-
րագրման գործընթացի կազմակերպումը, հաստատումը, 
բնօրինակների, ինչպես նաև պատճեների փոխանցումը հա-
մապատասխան ստորաբաժանումներ, այդ թվում նաև հաշ-
վապահություն, հետագա աշխատանքներն իրականացնելու 
և պահպանման համար: 

Կանոն 4: Փաստաթղթերի հետ աշխատանքները չեն հանդուր-
ժում ձևականություն և անփութություն: 
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Աշխատանքային հարաբերությունների, ինչպես նաև աշխա-
տանքի վարձատրության հետ կապված գործառնությունները և 
դրամական փոխհատուցումների ձևակերպումը պահանջում է 
բազմաթիվ փաստաթղթեր: Վերջիններիս կարևորությունը չպետք 
է թերագնահատել, այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում դրանց 
կազմման, ձևակերպման ու մշակման ժամանակ լինել աչալուրջ և 
ձևական բնույթ չտալ դրանց հետ գործողությունների գործըն-
թացներին: 

Հաշվապահությունը ունի մի շարք պահանջներ անձնակազմի 
վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմման նկատմամբ, որը ներկա-
յացնում է կադրերի բաժնին: Որպես կանոն այս երկու ստորաբա-
ժանումների միջև տարաձայնությունները առաջանում են անհրա-
ժեշտ փաստաթղթերի ճիշտ ձևակերպման հողի վրա: Հաճախ 
հաշվապահները անձնակազմի կառավարման բաժին են վերա-
դարձնում փաստաթղթերը հետևյալ մակագրություններով. «Փաս-
տաթղթերը ձևակերպված են ոչ ճիշտ», «Բացակայում են որոշ 
վավերապայմանները», «Խախտված են ժամկետները» և այլն: 

Կազմակերպությունների անձնակազմի կառավարման բա-
ժինը պետք է ի գիտություն վերցնի այն փաստը, որ կազմակեր-
պության բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումները պետք է 
ժամանակին հաշվապահություն ներկայացնեն փաստաթղթերը, 
որոնք անհրաժեշտ են հաշվապահական հաշվառում վարելու և 
կազմակերպության գործունեության ընթացիկ վերահսկողության 
համար: Դրանց թվին են պատկանում հրամանների և կարգադրու-
թյունների կրկնօրինակները /որոշ դեպքերում նաև պատճեները/, 
քաղվածքները, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման պայ-
մանագրերը, կատարողական ակտերը, հաշիվները, կանխավճա-
րային հաշվետվությունները և այլն: Կազմակերպության գլխավոր 
հաշվապահի պահանջների կատարումը կապված հաշվապահա-
կան հաշվառման համար անհրաժեշտ տվյալների և փաստա-
թղթերի ձևակերպման ու ներկայացման հետ, պարտադիր է կա-
տարման համար կազմակերպության բոլոր աշխատակիցների հա-
մար, այդ թվում անձնակազմի կառավարման բաժնի համար:  

Հաշվապահությունը իրավունք ունի պահանջել ճիշտ ձևա-
կերպված փաստաթղթեր: Կազմակերպության հաշվային քաղա-
քականությունը, որն անպայման ներառում է նաև սկզբնական 
փաստաթղթերի փաստաթղթաշրջանառության հրահանգավորում, 
ձևավորվում է գլխավոր հաշվապահի և հաստատվում կազմակեր-
պության ղեկավարի կողմից: Այդ իսկ պատճառով գլխավոր հաշ-
վապահի և կադրային ծառայության, նույնիսկ գլխավոր հաշվա-
պահի և կազմակերպության ղեկավարի միջև առաջացած տարա-
ձայնությունների դեպքում, գլխավոր հաշվապահը կատարման է 
ընդունում փաստաթղթերը միայն կազմակերպության ղեկավարի 
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գրավոր կարգադրությամբ և նման գործառնությունների իրակա-
նացման հետևանքների պատասխանատվությունը կրում է ղե-
կավարը: 

Այնուամենայնիվ, կադրային ծառայության և հաշվապահու-
թյան փաստաթղթաշրջանառությունը գործում են որպես բացար-
ձակ տարբեր համակարգեր որքան էլ, որ ժամանակակից կազմա-
կերպությունների ղեկավարները փորձում են ներդաշնակություն 
հաղորդել փաստաթղթահոսքերին՝ ներդնելով փաստաթղթաշրջա-
նառության միասնական համակարգ:  

Ինչպես կարելի է հարթեցնել նման իրավիճակը: Ներկայումս 
համաշխարհային պրակտիկայի փորձ և հետազոտությունների 
արդյունքը, որպես օրինակ առաջարկում է կազմել փաստաթղթերի 
կազմման համեմատական ժամանակացույց: Այդպիսի ժամանա-
կացույցի մեջ խորհուրդ է տրվում ներառել այն փաստաթղթերը, 
որոնք կազմվում են ստորաբաժանումների կողմից և անհրաժեշ-
տություն են դրանց համատեղ աշխատանքների համար: Ժամա-
նակացույցի մեջ պետք է արտացոլել փաստաթղթերի կազմման, 
մշակման և պահպանման պայմանների /արխիվացման/ կարգ: 
Ժամանակացույցը պատրաստել այնպես, որ նրա հետ աշխա-
տանքների, հաստատման, փոփոխությունների և լրացումներ կա-
տարելու կարգը ամրագրված լինի կազմակերպության գործավա-
րության վարման անհատական հրահանգում: 

Այսպիսով հաշվապահության և անձնակազմի կառավարման 
բաժինների միջև ստեղծված փաստաթղթաշրջանառության համե-
մատական ժամանակացույցից կարելի է տեսնել. 

1. Յուրաքանչյուր կոնկրետ փաստաթղթի անցած ճանապար-
հը` սկսած կազմման, ձևակերպման, հաստատման /ստորագրման/ 
պահից մինչև համապատասխան ստորաբաժանմանը, աշխա-
տակցին հանձնելու պահը: 

2. Փաստաթղթերի պահպանման ժամկետները և օրինակները: 
3. Փաստաթղթի կատարողին, ստորաբաժանմանը: 
Ժամանակացույցի արտաքին տեսքը կարելի է ձևավորել ինչ-

պես աղյուսակային, այնպես էլ աշխատանքների հերթականության 
ձևով, որը կներառի փաստաթղթերի ձևավորման և մշակման հա-
մար պատասխանատու անձանց, ստորաբաժանումներին: Կա-
տարողի համար կարելի է նախատեսել նշագրումների կամ նշում-
ների սյունյակ: Վերջինս կծառայի ժամկետների ներկայացման,  
ինչպես նաև այն փաստաթղթերի համարակալման համար, որոնք 
վերաբերվում են կոնկերտ կատարողի գործունեության ոլորտին:  

Համեմատական ժամանակացույցով նախատեսված աշխա-
տանքների իրականացմանը, այսինքն փաստաթղթաշրջանառու-
թյան վերահսկողությունը կարող են կատարել և գլխավոր հաշ-
վապահը և կադրերի բաժնի պետը: 
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Այսպիսով «համեմատական ժամանակացույց» փաստաթղթի 
ներդրմամբ կարելի է ապահովել փաստաթղթաշրջանառության 
կարևորագույն գործառույթներից մեկը, այն է հաղորդակցման գոր-
ծառույթը, որի նպատակն է ապահովել փաստաթղթերի տեղա-
շարժման ուղղությունները, ինչպես նաև ոչ պակաս կարևոր գոր-
ծոն այդ շարժման արագությունը: 

 

АННОТАЦИЯ 

Гоар Костанян, к. э .н, ассистент 
АГЭУ 

БУХГАЛТЕРИЯ И КАДРОВАЯ СЛУЖБА: СОТРУДНИЧЕСТВО  
ИЛИ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Ключевые слова ‒ финансы и бухгалтерский учет, отдел кадров, 
документооборот, взаимодействие с документами 

Бухгалтерский труд, как известно, связен с использованием пер-
вичных документов. Несмотря на то что законодательство довольно 
полно регламентирует порядок работы с бухгалтерскими документами, 
бухгалтерия, как и любое другое структурное подразделение компа-
нии, особенно кадровая служба, должна иметь свое делопроизводство, 
которое бы обеспечивало наиболее оптимальную технологию обра-
ботки документации. О том, как рациональнее организовать дело-
производство в бухгалтерской службе, читайте в настоящей статье. 

 
 

ANNOTATION 

Gohar Kostanyan, PhD, Assistant 
ASUE 

ACCOUNTING AND HUMAN RESOURCES DEPARTMENT:  
CONFLICT OR COOPERATION 

Key words ‒ finance and accounting, human resources department, 
workflow, collaboration on documents 

 As a rule accountancy and the department of human resources always 
have disagreements regarding companies human resources documentation 
procedure especially to which sphere they belong. Most Investigations have 
shown that it is possible to avoid from many problems if companies involve 
in their systems comparing timetables and follow the rules and standards 
which will offer such kind of timetables and deadlines. 
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Լենա Խալաթյան, ասիստենտ 
ՀՊՏՀ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Հիմնաբառեր ‒ ֆինանսական դրության վերլուծությունը, ֆինանսական 
կայունության գնահատումը, կազմակերպության ֆինանսական 
դրությունը բնութագրող ցուցանիշները, կազմակերպության 
վճարունակությունը 

Ֆինանսական դրությունը բնութագրում է կազմակերպության 
տնտեսական գործունեությունը: Նա որոշում է կազմակերպության 
մրցունակ լինելը, նրա պոտենցիալը համագործակցության մեջ, 
գնահատում է, թե ինչ աստիճանով են երաշխավորված կազմակեր-
պության տնտեսական շահերը և նրա ֆինանսական և այլ հարա-
բերությունների գծով գործընկերների շահերը: Այսպիսով, կազմա-
կերպության ֆինանսական դրությունը բնութագրող ցուցանիշների 
բարելավումից կախված են նրա տնտեսական հեռանկարները: 

Կազմակերպության կենսագործունեության և կայունության 
ապահովման հիմքը հանդիսանում է նրա ֆինանսական կայունու-
թյունը, այսինքն ֆինանսների այնպիսի վիճակը, որն ապահովում է 
կազմակերպության մշտական վճարունակությունը: Ֆինանսական 
դրությունը – դա ցուցանիշների ամբողջություն է, որը ցույց է տալիս 
ֆինանսական միջոցների առկայությունը, տեղաբաշխումը և օգտա-
գործումը: Կազմակերպության ֆինանսական դրության վերլուծու-
թյան նպատակն է գնահատել կազմակերպության նախկին գործու-
նեությունը և վիճակը տվյալ պահի դրությամբ, ինչպես նաև մշակել 
կազմակերպության հետագա զարգացման ռազմավարություն: 

Ֆինանսական դրությունը կարող է լինել կայուն, անկայուն և 
ճգնաժամային: Հաջող գործելու և զարգանալու, ռիսկի թույլատ-
րելի սահմաններում փոփոխվող ներքին և արտաքին միջավայ-
րում ակտիվների և պասիվների հավասարակշռությունը, վճարու-
նակությունը և ներդրումային գրավչությունը մշտապես պահպա-
նելու կազմակերպության ունակությունը վկայում է իր ֆինանսա-
կան դրության կայունության մասին, և հակառակը: 

Եթե վճարունակությունը կազմակերպության ֆինանսական 
դրության արտաքին դրսևորումն է, ապա ֆինանսական կայունու-
թյունը նրա ներքին կողմն է, որն արտացոլում է դրամական հոս-
քերի, եկամուտների և ծախսերի, միջոցների և դրանց գոյացման 
աղբյուրների հավասարակշռվածությունը: 

Ֆինանսական կայունության ապահովման համար կազմակեր-
պությունը պետք է ունենա կապիտալի ճկուն կառուցվածք, վճա-
րունակության պահպանման և նորմալ կենսագործունեության հա-
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մար պայմաններ ստեղծելու նպատակով այնպես կազմակերպի 
դրանց շարժը, որ եկամուտները գերազանցեն ծախսերին: 

Կազմակերպության ֆինանսական դրությունը և դրա կայունու-
թյունը կախված են արտադրական, առևտրային և ֆինանսական 
գործունեության արդյունքներից: Եթե արտադրական և ֆինանսա-
կան պլանները հաջող են իրականացվում, ապա դա դրական է 
ազդում կազմակերպության ֆինանսական դրության վրա: Հակա-
ռակը, արտադրանքի արտադրության և իրացման կրճատման 
դեպքում տեղի է ունենում ինքնարժեքի բարձրացում, իրացումից 
հասույթի և շահույթի կրճատում, և որպես հետևանք կազմակեր-
պության ֆինանսական դրության և վճարունակության վատթարա-
ցում: Հետևաբար, կայուն ֆինանսական դրությունը հանդիսանում 
է կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության ար-
դյունքները բնութագրող գործոնների համակարգի խելացի կառա-
վարման հետևանք: 

Կայուն ֆինանսական դրությունն իր հերթին դրական է անդրա-
դառնում հիմնական գործունեության ծավալների, արտադրությունը 
անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովելու վրա: Այդ իսկ պատճառով 
ֆինանսական գործունեությունը որպես տնտեսական գործունեու-
թյան մի մաս պետք է ուղղված լինի դրամական ռեսուրսների պլա-
նով նախատեսված մուտքի և ելքի ապահովմանը, հաշվարկային 
կարգապահության կատարմանը, սեփական և փոխառու կապիտա-
լի ռացիոնալ համամասնությունների ձևավորմանը և դրա առավել 
արդյունավետ օգտագործմանը:  

Կազմակերպության ֆինանսական գործունեության հիմնական 
նպատակն է սեփական կապիտալի աճը և կայուն վիճակի ապա-
հովումը շուկայում: Դրա համար անհրաժեշտ է մշտապես պահպա-
նել կազմակերպության վճարունակությունը և իրացվելիությունը, 
նաև հաշվեկշռի ակտիվի և պասիվի օպտիմալ կառուցվածքը: 
Կազմակերպության ֆինանսական դրության վերլուծությունը հիմն-
վում է գլխավորապես հարաբերական ցուցանիշների վրա, քանի որ 
ինֆլյացիայի պայմաններում հաշվեկշռի բացարձակ ցուցանիշները 
շատ դժվար է բերել համեմատական տեսքի: 

Վերլուծվող կազմակերպության հարաբերական ցուցանիշ-
ները կարելի է համեմատել. 

• ռիսկի աստիճանի և անվճարունակության հավանականու-
թյան կանխատեսման գնահատման համար ընդունված 
նորմաների հետ, 

• այլ կազմակերպությունների նմանատիպ տվյալների հետ, 
ինչը հնարավորություն է տալիս բացահայտել կազմակեր-
պության ուժեղ և թույլ կողմերը և հնարավորությունները, 
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• նախորդ տարիների նմանատիպ տվյալների հետ կազմա-
կերպության ֆինանսական դրության բարելավման կամ 
վատթարացման տենդենցների ուսումնասիրման համար: 

Ֆինանսական դրության կայունությունը բնութագրող ցուցա-
նիշների համակարգի մեջ ներառվում են. 

Ֆինանսական կայունության բնութագրման համար. 
• ֆինանսական անկախության գործակից, 
• ֆինանսական կախվածության գործակից, 
• ֆինանսական ռիսկի գործակից, 
• ֆինանսական լեվերիջի (լծակի) գործակից, 
• գործառնական լծակի գործակից, 
• ֆինանսական կայունության պաշար, 
• շարժունակության գործակից, 
• սեփական շրջանառու կապիտալ և այլն: 

Վճարունակության և իրացվելիության բնութագրման համար. 
•  բացարձակ իրացվելիության գործակից, 
•  արագ իրացվելիության գործակից, 
•  ընթացիկ իրացվելիության գործակից, 
• զուտ ակտիվների գումար: 

Գործարար ակտիվության բնութագրման համար. 
• ոչ ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիություն, 
• ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիություն: 

Շահութաբերության բնութագրման համար. 
• համախառն շահութաբերության գործակից, 
• ակտիվների շահութաբերության գործակից, 
• իրացման շահութաբերության գործակից, 
• սեփական կապիտալի շահութաբերության գործակից, 
• ներդրումային կապիտալի շահութաբերության գործակից, 
• ինքնարժեքի շահութաբերության գործակից, 
• ընթացիկ ակտիվների շահութաբերության գործակից: 

  Հարկային մարմիններում օգտագործման համար 
• հաշվեկշռային շահույթ 
• ակտիվների շահութաբերությունը 
• իրացման շահութաբերությունը  

Պետք է նշել, որ ֆինանսական դրության կայունության ցուցա-
նիշների համակարգը ներառում է այնպիսի ցուցանիշ-գործոններ, 
որոնք ազդում են կազմակերպության ֆինանսական անկախութ-
յան, վճարունակության և իրացվելիության վրա: Դրանցից են, մաս-
նավորապես, չբաշխված շահույթը (չծածկված վնասը), դեբիտորա-
կան և կրեդիտորական պարտքը, այդ թվում վարկերն ու պարտ-
քերը, կազմակերպության շրջանառության մեջ դրանց ներգրավ-
ման արդյունավետությունը և այլն: Նշենք, որ շրջանառու (ընթա-
ցիկ) ակտիվների, այդ թվում պաշարների, օգտագործման արդյու-
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նավետությունը համարվում է կազմակերպության ֆինանսական 
կայունության վրա ազդող գործոն: 

Ֆինանսական դրության վերլուծական հետազոտություններով 
շահագրգռված են և տվյալ կազմակերպությունը, և շուկայի մասնա-
կիցները: Առևտրային վարկեր տրամադրող անձիք առաջին հերթին 
հետաքրքրված են կազմակերպության իրացվելիության վերլուծու-
թյամբ: Քանի որ առևտրային վարկերը կարճաժամկետ են, ապա 
այդ պարտավորությունները կատարելու կազմակերպության կարո-
ղությունը ամենից լավ կարող է գնահատվել իրացվելիության վեր-
լուծության միջոցով: Արժեթղթերի սեփականատերերը ցանկանում 
են տեղյակ լինել կազմակերպության իրացվելիության մակարդակի 
մասին կապված վարկի տոկոսները և մայր գումարը մարելու կազ-
մակերպության հնարավորության հետ: Նրանք այդ հնարավորու-
թյունը կարող են գնահատել վերլուծելով կազմակերպության կապի-
տալի կառուցվածքը, հիմնական միջոցների օգտագործումը, երկա-
րաժամկետ հատվածում կազմակերպության շահութաբերությունը և 
ապագայում շահութաբերության կանխատեսվող գնահատականը: 
Վերջապես, սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերը հավա-
սար չափով հետաքրքրված է ինչպես ներկա ու ապագա շահութա-
բերության մակարդակով, այնպես էլ կազմակերպության կայունու-
թյամբ:  

Վերը բերված իրավիճակներում վերլուծությունը կատարվում 
էր կապիտալի արտաքին սեփականատիրոջ` ներդրողի տեսանկ-
յունից: Ներքին վերլուծությունն անհրաժեշտ է իրեն` կազմակեր-
պության առավել արդյունավետ պլանավորման և կառավարման 
համար: Քանի որ պլաններ կազմելու համար ֆինանսիստը սկզբից 
պետք է գնահատի կազմակերպության իրական ֆինանսական 
վիճակը և հնարավոր գործողություններից արդյունքը: Արտաքին 
կառավարման հետ կապված ֆինանսական տնօրենը հատկապես 
հետաքրքրված է կազմակերպության առանձին ակտիվներում կա-
տարված ներդրումների շահույթի նորմայով և այդ ակտիվների կա-
ռավարման արդյունավետությամբ: Եվ վերջապես, ներգրավված 
փոխառու կապիտալից առավել մեծ փոխհատուցում ստանալու 
համար ֆինանսական տնօրենը պետք է տեղյակ լինի ֆինանսա-
կան վերլուծության բոլոր կողմերին: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ կազմակերպության ֆի-
նանսական դրությունը բնութագրող ցուցանիշները ու գործակից-
ները սերտորեն կապված են, լրացնում են միմյանց, կարևոր են 
կազմակերպության գործունեությամբ հետաքրքրված տարբեր 
կողմերի համար և կազմակերպության ֆինանսական դրության 
գնահատման մեջ չեն զիջում իրենց դերով և նշանակությամբ: 
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Система показателей, характеризующих устойчивость финансо-
вого состояния предприятия. Финансовое состояние – важнейшая ха-
рактеристика экономической деятельности предприятия. Оно опре-
деляет конкурентоспособность предприятия, его потециал в деловом 
сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономи-
ческие интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым 
и другим отношениям. Поэтому, от улучшения показателей финансо-
вого состояния предприятия зависят его экономические перспективы.  
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System of the indicators of stability financial situation of the organi-
zation. Financial situation describes the economic activity of the organiza-
tion. It determines the company’s competitiveness, its potential in coope-
ration. It assesses the extent by which the interests of the organization are 
warranted also the interests of company’s partners in connection with its 
financial and other relations. Thus, the economic perspective of the orga-
nization depends on the improvement of financial situation indicators. 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հիմնաբառեր ‒ Ֆինանսական գործիք, ֆինանսական ակտիվ, ֆինան-
սական պարտավորություն, բաժնային գործիք, ճանաչում, 
ապաճանաչում, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք 

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ կազմակերպություն-
ների ֆինանսական հաշվետվությունների կազմի ու ձևավորման 
կարգի վրա մեծ ազդեցություն են թողնում շահագրգիռ օգտագոր-
ծողների պահանջները: Վերջիններս պետք է կարողանան ընկալել 
հաշվեկշռային և արտահաշվեկշռային ֆինանսական գործիքների 
կարևորությունը և ընդհանրապես հասկանալ ներդրումների ճա-
նաչման ընդհանուր հարցերը, որպեսզի ճիշտ գնահատեն դրանց 
ազդեցությունը կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, գոր-
ծունեության արդյունքների, դրամական միջոցների հոսքերի վրա: 

Ֆինանսական գործիք են անվանում երկու անձանց միջև 
կնքված ցանկացած պայմանագիրը, որը մի կազմակերպությու-
նում առաջացնում է ֆինանսական ակտիվ, իսկ մյուս կազմակեր-
պությունում` ֆինանսական պարտավորություն կամ սեփական 
կապիտալի գործիք (բաժնային գործիք):60 

Պայմանագրային հարաբերությունները կարող են լինել ինչպես 
երկկողմանի, այնպես էլ բազմակողմանի: Կարևորը այն է, որ դրանք 
պետք է ունենան հստակ տնտեսական հետևանքներ, որոնցից պայ-
մանագրի կողմերից ոչ մեկը չի կարող խուսափել: Ֆինանսական 
ակտիվի սահմանման հիմնական պայմանները ներկայացված են 
գծապատկեր 1-ում: 

Պետք է նշել, որ ֆինանսական ակտիվներին են վերաբերում 
այնպիսի պայմանագրերը, որոնք մարվելու են կամ կարող են մար-
վել կազմակերպության սեփական բաժնային գործիքներով և հան-
դիսանում են ոչ ածանցյալ գործիքներ, որոնց գծով կազմակերպու-
թյունը պարտավոր է կամ կարող է պարտավորվել ստանալու փո-
փոխական քանակությամբ իր իսկ բաժնային գործիքները, կամ 
ածանցյալ գործիքներ, որոնք մարվելու են կամ կարող են մարվել 
այլ կերպ, քան ֆիքսված գումարի դրամական միջոցը կամ այլ 
ֆինանսական ակտիվ ֆիքսված քանակությամբ կազմակերպու-
թյան սեփական բաժնային գործիքների հետ փոխանակելով: 61 
Թվարկվածից ելնելով՝ գծապատկեր 2-ում ներկայացված է ակտիվ-
ների վերագրումը ֆինանսականի: 
                                                                 
60 ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը», պարագրաֆ 11: 
61 ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը», պարագրաֆ 11: 
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Գծապատկեր 1. Ֆինանսական ակտիվների հատկանիշները 

Պայմանագրային իրավունքները ֆյուչերսային պայմանագրե-
րի գծով, որոնց մարումը ենթադրվում է իրականացնել ոչ թե 
ֆինանսական ակտիվներով, այլ ապրանքներով կամ ծառայու-
թյուններով, ոչ պայմանագրային բնույթի ակտիվները, որոնք առա-
ջանում են օրենքների պահանջներից ելնելով, օրինակ` հարկերի 
գծով առաջացող դեբիտորական պարտքերը, նյութական և ոչ նյու-
թական ակտիվները, որոնց տիրապետումը չի առաջացնում դրա-
մական միջոցներ կամ այլ ֆինանսական ակտիվներ ստանալու 
իրավունք, չնայած այդպիսի իրավունք կարող է առաջանալ 
թվարկված ակտիվների վաճառքի դեպքում:  

Մասնավորապես, տրամադրված կանխավճարները չեն կա-
րող համարվել ֆինանսական  ակտիվ, քանի որ դրանց գծով 
ապագա տնտեսական օգուտները իրենցից ներկայացնում են ապ-
րանքների կամ ծառայությունների ստացում, այլ ոչ թե դրամական 
միջոց կամ այլ ֆինանսական ակտիվ ստանալու իրավունք: Ֆիզի-
կական ակտիվների, օրինակ պաշարների, հիմնական միջոցների 
կամ ոչ նյութական ակտիվների նկատմամբ վերահսկողությունը 
ստեղծում է դրամական միջոցի կամ այլ ֆինանսական ակտիվի 

Ֆինանսական ակտիվներ 
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ներհոսք առաջացնելու հնարավորություն, սակայն չի առաջաց-
նում դրամական միջոց կամ այլ ֆինանսական ակտիվ ստանալու 
ներկա իրավունք, հետևաբար դրանք նույնպես չեն համարվում 
ֆինանսական ակտիվ: 

Ֆինանսական վարձակալության դեպքում վարձատուն հաշ-
վառում է իր ներդրումը դեբիտորական պարտքի գումարում, այլ 
ոչ թե վարձակալության տրված ակտիվը: Հետևաբար, ֆինանսա-
կան վարձակալությունը դիտվում է որպես ֆինանսական գործիք, 
և վարձատուի մոտ առաջանում է ֆինանսական ակտիվ: Գործառ-
նական վարձակալության դեպքում ֆինանսական ակտիվ չի առա-
ջանում, քանի որ այս դեպքում վարձատուն շարունակում է հաշ-
վառել վարձակալության տրված ակտիվը, այլ ոչ թե ապագայում 
ստացվելիք գումարների գծով դեբիտորական պարտքը: 

Պայմանագրային իրավունքը իրացնելու կարողությունը կա-
րող է կախված լինել ապագա դեպքի տեղի ունենալուց: Դա կա-
րելի է պարզ տեսնել ֆինանսական երաշխիքի օրինակով: Ֆինան-
սական երաշխավորության պայմանագիրը պայմանագիր է, որով 
թողարկողից պահանջվում է կատարել սահմանված վճարումներ՝ 
փոխհատուցելու համար վնասը, որը կրում է այդ պայմանագրի 
տիրապետողը՝ որոշակի պարտապանի կողմից պարտքային գոր-
ծիքի սկզբնական կամ փոփոխված պայմանների համաձայն վճա-
րումը ժամանակին չկատարելու հետևանքով:62 Ըստ էության այն 
իրենից ներկայացնում է երաշխիք տրամադրած անձից դրամա-
կան միջոցներ ստանալու` փոխատուի պայմանագրային իրավուն-
քը, եթե փոխառուն չկատարի վճարումը: Պայմանագրային իրա-
վունքը առաջացել է անցյալ դեպքի, այսինքն երաշխիքի տրամա-
դրման հետևանքով և բավարարում է ֆինանսական ակտիվի սահ-
մանմանը: Սակայն այն չի ճանաչվում ֆինանսական հաշվետվու-
թյունում, քանի որ փոխատուի իրավունքը իրագործելու կարողու-
թյունը կախված է փոխառուի կողմից պարտականությունը ապա-
գայում չկատարելու հանգամանքից: Նման դեպքերում մենք գործ 
ունենք պայմանական ակտիվի հետ, որը արտացոլվում է արտա-
հաշվեկշռում: 
 
  

                                                                 
62 ՀՀՄՍ 39 «Ֆինանսական գործիքներ. Ճանաչումը և չափումը», պարագրաֆ 9: 
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Գծապատկեր 2. Ֆինանսական ակտիվների օրինակներ 
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Դրամական միջոցները դրամարկղում, բանկային հաշիվ- 
ներում, չեկերում, ակրեդիտիվներում 

Պայմանագրերից բխող դեբիտորական պարտքերը –
ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց, որոնք 
ենթակա են մարման դրամական միջոցներով կամ այլ 
ֆինանսական ակտիվներով 
 

Մուրհակները, պարտատոմսերը, այլ պարտքային 
արժեթղթերը, բացառությամբ նրանց, որոնց գծով 
պարտքը մարվում է նյութական և ոչ նյութական 
ակտիվներով կամ ծառայություններով 
 

 

Այլ կազմակերպությունների բաժնետոմսերը և այլ 
բաժնային գործիքները 

 
Դեբիտորական պարտքերը, որոնք առաջացել են այլ 
կազմակերպությունների բաժնետոմսերի օպցիոնների, 
վարանտների, արժութային սվոպերի գծով 

Դեբիտորական պարտքերը փոխառության և 
ֆինանսական վարձակալության պայմանագրերի գծով 
 

Ֆինանսական երաշխիքները և այլ պայմանական 
իրավունքները 
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Համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի` ֆինանսական ակտիվը ճանաչվում է 
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությու-
նում միայն այն դեպքում, երբ այդ կազմակերպությունը դառնում է 
գործիքի պայմանագրային կողմ: Որպես ֆինանսական ակտիվի 
ճանաչման պարզաբանում` ստանդարտը համեմատության մեջ է 
դնում ապրանքների կամ ծառայությունների գնման և ֆորվարդա-
յին պայմանագրերը: Ապրանքների առքուվաճառքի պայմանա-
գրերը հաշվառման մեջ չեն արտացոլվում: Միայն պայմանագիր 
կնքելը բավարար չէ ակտիվ կամ պարտավորություն ճանաչելու 
համար: Ակտիվը չի ճանաչվի, քանի դեռ պայմանագրով նախա-
տեսված ապրանքները կամ ծառայությունները չեն առաքվել կամ 
մատուցվել: Ի տարբերություն ապրանքների առքուվաճառքի պայ-
մանագրի, ֆորվարդային պայմանագիրը, որի համաձայն առաջա-
նում է ապագա որևէ ամսաթվին սահմանված գնով ֆինանսական 
գործիք, ապրանք կամ ծառայություն գնելու կամ վաճառելու պար-
տավորությունը պետք է ճանաչվի ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում այդ պայմանագրի կնքման, այլ ոչ թե փոխա-
նակման ամսաթվին: Եթե կազմակերպությունը դառնում է ֆոր-
վարդային պայմանագրի կողմ, ապա նրա հաշվեկշռում որպես 
ակտիվ (իսկ մյուս կողմում` որպես պարտավորություն) ճանաչ-
վում են միայն իրավունքի և պարտավորության զուտ իրական 
արժեքները: Հաճախ պայմանագրի կնքման պահին իրավունքի և 
պարտականության իրական արժեքները համընկնում են, և ֆոր-
վարդային պայմանագրի զուտ իրական արժեքը այս դեպքում 
հավասար է զրոյի: Եթե իրավունքի և պարտականության իրական 
արժեքը զրո չէ, ապա պայմանագիրը ճանաչվում է որպես ակտիվ 
կամ պարտավորություն: Կազմակերպությունը կարող է պլանավո-
րել ապագա գործարքներ, սակայն այս դեպքում ակտիվ կամ 
պարտավորություն չի առաջանում, եթե նույնիսկ դրանց իրակա-
նացումը մեծ հավանականություն ունի, քանի որ կազմակերպու-
թյունը չի դարձել պայմանագրային կողմ: 

Որոշակի պարզաբանումներ է պահանջում նաև ֆինանսական 
ակտիվների ապաճանաչման հաշվառումը: Ֆինանսական ակտիվի 
ապաճանաչումը նշանակում է այդ ակտիվի դուրս բերումը ֆինան-
սական վիճակի մասին հաշվետվությունից: Ապաճանաչումը կարող 
է վերաբերել ամբողջ ակտիվին կամ դրա մի մասին: Վերջինս կա-
րող է տեղի ունենալ, եթե ապաճանաչման համար դիտարկվող 
մասը համապատասխանում է հետևյալ պայմաններից մեկին. 

• այդ մասը բաղկացած է միայն ֆինանսական ակտիվից (կամ 
համանման ֆինանսական ակտիվների խմբից) առաջացող 
կոնկրետ որոշված դրամական միջոցների հոսքերից, 

• այդ մասը բաղկացած է միայն ֆինանսական ակտիվից (կամ 
համանման ֆինանսական ակտիվների խմբից) առաջացող 
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դրամական միջոցների հոսքերի լիովին համամասնական 
բաժնից, 

• այդ մասը բաղկացած է միայն ֆինանսական ակտիվից (կամ 
համանման ֆինանսական ակտիվների խմբից) առաջացող 
կոնկրետ որոշված դրամական միջոցների հոսքերի լիովին 
համամասնական բաժնից: 

Կազմակերպությունը պետք է ապաճանաչի ֆինանսական 
ակտիվը կամ դրա մի մասը այն դեպքում, երբ ֆինանսական ակ-
տիվից առաջացող դրամական միջոցների նկատմամբ պայմանա-
գրային իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը, կամ նա փոխան-
ցում է ֆինանսական ակտիվը, և փոխանցումը բավարարում է 
ապաճանաչման պայմաններին:    

Ֆինանսական ակտիվի փոխանցման դեպքում կազմակեր-
պությունը պետք է գնահատի, թե ինչ չափով է պահպանում ֆի-
նանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված ռիսկերն ու 
հատույցները: Եթե կազմակերպությունը պահպանում է ֆինան-
սական ակտիվի սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու 
հատույցները, ապա նա պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսա-
կան ակտիվը: Ընդհակառակը, ֆինանսական ակտիվի սեփակա-
նության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու հատույցները փոխանցե-
լու դեպքում կազմակերպությունը պետք է ապաճանաչի այդ ֆի-
նանսական ակտիվը: 

Եթե կազմակերպությունը ապաճանաչում է ամբողջ ֆինան-
սական ակտիվը, ապա այդ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և դրա 
դիմաց ստացված հատուցման և այլ համապարփակ եկամտում 
նախկինում ճանաչված կուտակված օգուտի կամ վնասի գումարի 
տարբերությունը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում: Են-
թադրենք, կազմակերպությունը վաճառել է ֆոնդային սակարանում 
իրեն պատկանող արժեթղթերը 1 250 հազ. դրամով: Այդ արժեթղթե-
րի հաշվեկշռային արժեքը 1180 հազ. դրամ է, որից 320 հազ. Դրա-
մը՝  սեփական կապիտալում ճանաչված իրական արժեքով վերա-
չափումից արժեքի աճն է: Ապաճանաչման ֆինանսական արդյուն-
քը կլինի 390 հազ. դրամ շահույթ (1 250 հազ. + 320հազ.–1180հազ.): 

Եթե կազմակերպությունը փոխանցում է ամբողջ ֆինանսա-
կան ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, սակայն դրանով 
ստեղծվում է նոր ֆինանսական ակտիվ կամ ֆինանսական պար-
տավորություն, ապա կազմակերպությունը պետք է ճանաչի նոր 
ակտիվը կամ պարտավորությունը իրական արժեքով: Եթե կազ-
մակերպությունը փոխանցում է ֆինանսական ակտիվի մի մասը, 
ապա դրա հաշվեկշռային արժեքը պետք է բաշխվի պահպանված 
և վաճառված մասերի միջև դրանց հարաբերական իրական ար-
ժեքների հիման վրա: Շահույթը կամ վնասը պետք է ճանաչվեն` 
հիմք ընդունելով վաճառված մասի գծով մուտքերը: Վաճառքից 
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շահույթը կամ վնասը պետք է ճանաչվի որպես հետևյալ երկու մե-
ծությունների տարբերություն` ա) ապաճանաչված մասի վրա 
բաշխված հաշվեկռային արժեքի և բ) ապաճանաչված մասի դի-
մաց ստացված հատուցման (ներառյալ ձեռք բերված նոր ակտի-
վը՝ հանած ստանձնած նոր պարտավորությունը) և դրա վրա 
բաշխված այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում 
նախկինում ճանաչված կուտակված օգուտի կամ վնասի գումարի: 
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В статье излагаются основные проблемы отражения финансовых 
активов в финансовом учете и отчетности. Рассмотрены подходы 
отнесения тех или иных активов к финансовым и нефинансовым. 
Изложены основные проблемы признания финансовых активов в 
финансовой отчетности в соответствии с принципом приоритета эко-
номического содержания над юридической формой, а также прекраще-
ния признания финансового актива или его части. 
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   In article the main problems of reflection of financial assets in the 
financial account and the reporting are stated.Approaches of reference of 
these or those assets to financial and non-financial are considered. The 
main problems of recognition of financial assets in financial statements 
 according to the principle of a priority of the economic contents over a 
legal form,and also the terminations of recognition of a financial asset or 
its part are stated. 
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ԱԳՐՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հիմնաբառեր ‒ ապահովագրություն, գյուղացիական տնտեսություն, 
ռիսկեր, երաշտ, մասշտաբ 

Ողջ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությու-
նում գյուղատնտեսությունը բնորոշվում է որպես տնտեսության ա-
մենառիսկային բնագավառներից: Գյուղացիական տնտեսություն-
ներին ներհատուկ ռիսկերից63 ամենատարածվածն ու մասշտա-
բայինը, թերևս, բնակլիմայական ռիսկերն են՝ փոթորիկ, կարկուտ, 
ցրտահարություն, երկրաշարժ, հրդեհ, ջրհեղեղ, սելավ, կայծակ, 
գերխոնավություն, որոնցից ՀՀ-ում առավել հաճախ հանդիպում են 
կարկտահարությունը, ցրտահարությունը, երաշտը և հեղեղումները: 

Լավագույն համաշխարհային փորձը վկայում է, որ գյուղա-
տնտեսության բնագավառի ռիսկերի կառավարման մեթոդների 
շարքում ամենաարդյունավետն ագրոապահովագրությունն է: Այն 
հնարավորություն է ընձեռնում գյուղացիական տնտեսություններին 
վերականգնելու տարերային աղետների, բնության արհավիրքների 
և այլ անկանխատեսելի պատահարների հետևանքով առաջացած 
կորուստները կամ վնասները: Սակայն, այս բնագավառի ռիսկերի 
կառավարման գործում մասնավոր կապիտալով ապահովագրա-
կան ընկերությունները, որպես կանոն, շահագրգռվածություն չեն 
ցուցաբերում64: Վերջիններս, ինքնուրույն ստանձնում են սահմա-
նափակ ռիսկեր կամ առաջարկում են մեկ ռիսկից ապահովա-
գրության պրոդուկտներ: Ինչ վերաբերվում է մուլտիռիսկային ծա-
ռայություններին, ապա դրանք հիմնականում իրականացվում են 
պետության մասնակցությամբ: Պետական աջակցությունն իրակա-
նացվում է ապահովագրավճարի կամ ապահովագրական հատու-
ցումների սուբսիդավորման տեսքով, պետական մասնակցությամբ 
ապահովագրական ընկերության միջոցով ռիսկերն ապահովագրե-
լու եղանակով կամ պետական վերապահովագրական ընկերու-
թյունների կողմից մասնավոր ապահովագրողներից ագրոապա-
հովագրության ռիսկեր ստանձնելու ճանապարհով: 

                                                                 
63 Բնակլիմայական, սանիտարական, շուկայական, օրենսդրական և այլ ռիսկեր: 
64 Տե°ս «Պետության մասնակցությամբ ագրոապահովագրության միջազգային փոր-

ձը» գիտական հոդվածը, հեղինակ՝ Արման Դաղունց «Տնտեսության համաչափ 
զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ - Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմ-
նադրման 5 ամյակի առիթով կազմակերպված հանրապետական գիտաժողով, 
Եղեգնաձոր 2013թ. Էջ 109-112: 
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Հարկ է նկատել, որ վերջին տարիներին արտերկրում ապա-
հովագրության այս բնագավառը աչքի է ընկնում զարգացման 
արագ տեմպերով: Ինչպես նշեցինք, այն արդյունավետ է գործում 
հատկապես պետության կողմից երկարաժամկետ և մասշտաբա-
յին աջակցության շնորհիվ: Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հան-
րապետությանը՝ ապա այստեղ գործունեություն ծավալող ապահո-
վագրական ընկերությունները գյուղատնտեսական ռիսկերի ապա-
հովագրության ծառայություններ չեն մատուցում65: 

Կախված ապահովագրության օբյեկտից ագրոապահովագ-
րության ռիսկերը, որպես կանոն, դասակարգվում են հետևյալ 
խմբերում66. 

 գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ապահովագրություն,  
 բազմամյա տնկարկների ապահովագրություն, 
 անասնագլխաքանակի ապահովագրություն,  
 գյուղատնտեսական նշանակության շենքերի ապահովա-

գրություն, 
 գյուղատնտեսական նշանակության շինությունների ապա-

հովագրություն, 
 գյուղատնտեսական նշանակության մեքենաների և մեխա-

նիզմների ապահովագրություն: 
Առանձին հեղինակներ բերված դասակարգումը կարելի է 

փոքր-ինչ ընդհանրացնել և դիտարկել հետևյալ խումբ ագրոապա-
հովագրության ռիսկերը. 

 գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկ-
ների ապահովագրություն, 

 գյուղատնտեսական կենդանիների ապահովագրություն,  
 գյուղացիական տնտեսություններին պատկանող գույքի 

(շենքեր, շինություններ, մեքենաներ և մեխանիզմներ) 
ապահովագրություն: 

Մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ապահովագրու-
թյունը գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության առավել 
բարդ, իրականացման տեսանկյունից դժվարին ու աշխատատար 
ապահովագրության ձևն է, քանի որ մշակաբույսերն ու բազմամյա 
տնկարկները ավելի շատ են ենթարկվում բնական աղետների բա-

                                                                 
65 2013 թ-ի արդյունքներով ՀՀ-ում գործունեություն ծավալած 6 ապահովագրական 

ընկերություններից միայն մեկ ընկերություն է («Նաիրի ԻՆշուրանս» Ապահովա-
գրական ՍՊԸ) վաճառել ագրոապահովագրության վկայագրիր: Նույն պատկերը 
կրկնվել է նաև 2014 և 2015 թվականներին («Ինգո Արմենիա» Ապահովագրական 
ՓԲԸ): 

66 Տե°ս Øàõîâ Â.Â., Ñòðàõîâàíèå, Ì.: Þíèòè 2004ã: 
 



 
 195 

ցասական հետևանքների: Բացի այդ, հիշյալ ապահովագրության 
դժվարին խնդիրներից է ռիսկերի հստակ սահմանումն ու վնասի 
չափերի և պատճառների որոշման բարդությունները: Այսինքն, 
բարդությունը ոչ միայն նրանումն է, թե ինչպիսի ռիսկերից ապա-
հովագրել օրինակ խաղողի այգիները կամ ցորենի ցանքատարա-
ծությունները, այլև ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալուց 
հստակ որոշել, թե արդյոք հատկապես տվյալ ռիսկի օրինակ՝ երաշ-
տի կամ կարկուտի հետևանքով է, որ գյուղացիական տնտեսու-
թյունը տվյալ հողակտորից չի ստացել սպասվող բերքը: Անհրա-
ժեշտ բերքի չստացման պատճառ կարող է լինել ոչ միայն տվյալ 
ռիսկի ի հայտ գալը (կոնկրետ օրինակում երաշտը կամ կարկուտը), 
այլև դրանից բացի այլ հանգամանքներ՝ կրծողների, վնասատու-
ների, սառնամանիքի հետևանքով պատճառված վնասը կամ մարդ-
կային գործոնով պայմանավորված՝ ցանքատարածությունների ու 
այգիների ոչ պատշաճ մշակումը կամ գյուղատնտեսական անհրա-
ժեշտ միջոցառումների չիրականացումը և այլն:  

Մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ապահովագրու-
թյան դեպքում կարևոր խնդիրներից է նաև ապահովագրական 
գումարի որոշումը: Այն տարբեր մշակաբույսերի դեպքում տա-
տանվում է տվյալ հողակտորի միջին բերքատվության (արտա-
հայտած շուկայական գներով) 50-90%-ի սահմաններում: Իսկ 
միջին բերքատվության հաշվարկի համար հիմք են ընդունում 
վերջին մի քանի տարիների (ցանկալի է 5 և ավելի տարիների) 
տվյալ հողակտորից ստացված բերքատվությունը:  

Ագրոապահովագրության այլ ճյուղերի համեմատությամբ մշա-
կաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ապահովագրությունն 
առավել շատ է ենթարկվում բնակլիմայական պայմանների ազդե-
ցությանը: Արտադրական գործընթացի ժամանակահատվածը, երբ 
աշխատանքի առարկան ենթարկվում է բնական գործընթացների 
ազդեցությանը, այլ ճյուղերի համեմատությամբ այստեղ էապես 
երկար է: Հաճախ մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ա-
միսներ շարունակ գտնվում են կլիմայական և այլ բնական գործոն-
ների ազդեցության տակ: Այդ գործոնները պայմանականորեն կա-
րող են բաժանվել երկու խմբի` տվյալ տարածաշրջանի կամ տե-
ղանքի համար սովորական գործոններ` կարճ վեգետացիոն շրջանը, 
միջին տարեկան ցածր ջերմաստիճանը, հողի ցածր որակը և այլն 
և տվյալ տեղանքի համար ոչ սովորական եղանակային պայման-
ների ի հայտ գալը, զանազան վնասատուների, հիվանդություն-
ների առկայությունը, որոնք այս կամ այն կերպ խոչընդոտում են 
մշակաբույսերի բնականոն աճը և կրճատում բերքատվության 
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մակարդակը, օրինակ` ժամանակից շուտ վրա հասած ցրտերը, 
երաշտ, կարկտահարությունը, ջրհեղեղը և այլն:  

Նշված գործոններից առաջին խմբի ազդեցությունը սովորա-
բար հաղթահարվում է տվյալ տեղանքի եղանակային պայմաննե-
րին հարմարեցված մշակաբույսերի աճեցմամբ, իսկ երկրորդ խմբի 
գործոնների ազդեցության հաղթահարումն իրականացվում է 
ագրոապահովագրության միջոցով:  

Ագրոապահովագրության հաջորդ ենթատեսակները՝ գյուղա-
տնտեսական կենդանիների և գյուղտեխնիկայի և գյուղացիական 
շենք շինությունների ապահովագրությունները նույնպես ունեն 
առանձնահատկություններ և իրականացման հետ կապված դժվա-
րություններ: Սակայն դրանք բնույթով ավելի շատ նման են գույքի 
ապահովագրությանը67 և իրականացման տեսանկյունից բարդութ-
յունները կամ խոչընդոտները, ի թիվս այլ գործոնների (գյուղացի-
ների վճարունակություն, ապահովագրության կարևորության գի-
տակցում և այլն), հիմնականում վերաբերվում են մեքենայություն-
ների բարձր ռիսկի առկայությանը: Մասնավորապես, հատկապես 
գյուղացիական կենդանիների ապահովագրության պարագայում 
շատ են այն խնդիրները, որոնք կապված են կենդանիների 
ճշգրիտ հաշվառման, դրանց կորստի դեպքում պատահարն 
ապահովագրական որակելու և հենց ապահովագրված կենդանի-
ների հետ ապահովագրական պատահար լինելու դեպքերն ար-
ձանագրելու հանգամանքների հետ: 

Նշված ագրոապահովագրության ենթատեսակների պարա-
գայում ապահովագրական գումարները սահմանելիս հիմք է ըն-
դունվում կենդանիների և գյուղատնտեսական նշանակության 
շենքների ու շինությունների, ինչպես նաև գյուղտեխնիկայի շուկա-
յական արժեքները: 

Ինչ վերաբերվում է ապահովագրավճարների սահմանմանը, 
ապա հարկ է ընդգծել, որ գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահո-
վագրության վերը նկարագրված երեք ենթատեսակների պարա-
գայում, անկախ նրանից ապահովագրավճարները հաշվարկվում 
են սեփական վիճակագրական տվյալների, թե վերաապահովա-
գրողների տրամադրած սակագների հիման վրա՝ էական առանձ-
նահատկություններ և տարբերություններ ապահովագրության այլ 
ձևերի համեմատությամբ առկա չեն և ապահովագրավճարները 
հաշվարկվում են ապահովագրական գումարի նկատմամբ համա-
պատասխան սակագին կիրառելով: 
                                                                 
67 Գյուղացիական տնտեսություններին պատկանող շենքերի, շինությունների, մեքե-

նաների և մեխանիզմների ապահովագրությունը հենց դասական գույքի ապահո-
վագրություն է: 
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Сельское хозяйство определяется как одно из самых рисковых 
областей экономики. Наиболее эффективным среди типичных методов 
управления рисками в этой области считается страхование. Оно,  
однако, является трудным, рисковым, сложным и тродоемким с точки 
зрения реализации видом страхования,  который возможен только при 
участии или поддержке государства.  

Риски агрострахования, как правило, подразделяются на следую-
щие три основные группы: страхование сельскохозяйственных культур 
и многолетних насаждений, страхование сельскохозяйственных живот-
ных и страхование имущества, находящихся в собственности хозяйств; 
каждое из которых имеет специфические препятствия и трудности в 
реализации. 
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Arman Daghunts, PhD, Associate Professor 
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APPICATION SPECIFICATIONS OF MAIN FORMS OF AGROINSURANCE 

Key words ‒ insurance, farms, risks, drought, scale 

Agriculture is defined as one of the highest-risk areas of the economy. 
One of the the most effective methods of managing the risks typical to this 
sector is considered insurance. It is, nonetheless, a complex, risky and a 
hard in implementation form of insurance, the application of which is 
possible only with the State participation or support. 

Agroinsurance risks are usually classified into the following three 
major groups: insurance of agricultural crops and perennial plants, 
insurance of farm animals and insurance of property owned by farms, each 
of which has characteristic issues and difficulties in application. 
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Արման Դաղունց, տ. գ. թ.  
Մերի Մակունց, ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

ԿՅԱՆՔԻ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Հիմնաբառեր ‒ կյանքի ապահովագրություն, լիցենզավորում, ներդրում, 
ռիսկերի խմբավորում, ապահովագրական պատահար 

ՀՀ-ում ապահովագրության տեսակներ են համարվում ոչ 
կյանքի ապահովագրությունը, կյանքի ապահովագրությունը և վե-
րաապահովագրությունը68, իսկ ապահովագրական ընկերություն-
ների լիցենզավորումն իրականացվում է «Կյանքի ապահովագրու-
թյուն» և «Ոչ կյանքի ապահովագրություն» գործունեությունների 
խմբավորման սկզբունքով՝ առանց դրանք ենթաճյուղերի դասա-
կարգելու: Ապահովագրության դասակարգման այս սկզբուքը, որո-
շակի առանձնահատկություններով, կիրառվում է զարգացած ա-
պահովագրական համակարգ ունեցող գրեթե բոլոր երկրներում: 

Լիցենզավորման գործընթացում կյանքի և ոչ կյանքի ապահո-
վագրության առանձնացումը բխում է ապահովագրության դասա-
կարգման առանձնահատկություններից: Ընդհանրապես, միջազ-
գային պրակտիկայում տարածված տարբեր չափանիշներից69 ըն-
դունված է առաջնային համարել ճյուղային և ոչ ճյուղային դասա-
կարգումը: Եթե ոչ ճյուղայինն, իր մեջ ներառելով մի քանի հատկա-
նիշներ ու սկզբունքներ70, այնուամենայնիվ երկրորդական է, ապա 
ճյուղայինն ընդունված է համարել ապահովագրության դասա-
կարգման հիմնական չափանիշ: Այն ենթադրում է ապահովագրա-
կան գործունեության բաժանում առանձին ճյուղերի՝ հիմք ընդու-
նելով նույն ծագմամբ ռիսկերի խմբավորումը՝ ապահովագրության 
օբյեկտների միջև էական տարբերությունները: 

Ապահովագրության առանձին ճյուղերն իրենց հերթին բաժան-
վում են ենթաճյուղերի, որտեղ յուրաքանչյուր հաջորդ տարրը 
հանդիսանում էնախորդի բաղադրիչը (տես` գծապատկեր 1):  
                                                                 
68 «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 

7-րդ հոդվածի համաձայն Ոչ կյանքի ապահովագրությունը բաժանվում է 18 դա-
սերի, Կյանքի ապահովագրությունը՝ 6 դասի, իսկ Վերաապահովագրությունը՝ 2 
դասի (կյանքի վերաապահովագրություն և ոչ կյանքի վերաապահովագրություն): 

69 Հայտնի է ապահովագրության ճյուղային և ոչ ճյուղային, իրավական հատկանի-
շից ելնելով, հաշվեկշռային, ապահովագրական հատուցումների տեսակների, 
ապահովագրության օբյեկտների, ըստ ժամկետների և այլ դասկարգումներ: 

70 Ապահովագրության իրականացման և հատուցման ձևը, ռիսկային և կուտակային 
տարրերով խմբավորված տարանջատումը, ապահովագրողի գործունեության 
նպատակը, ապահովագրվող վտանգների բնույթը, ապահովագրության գործողու-
թյան ժամկետը, ապահովագրված անձանց թվաքանակը և այլն: 
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Գծապատկեր 1. Դասակարգման սկզբունքը 
 

Տարանջատման հիմնական պատճառը կամ կողմ փաս-
տարկն այն է, որ կյանքի ապահովագրությունն իր կազմակերպ-
ման մեջ ունի էական տարբերություններ՝ պայմանավորված առա-
ջին հերթին իր երկարաժամկետ բնույթով և ապահովագրավճար-
ների կապիտալացման մեխանիզմների օգտագործմամբ: Այդ 
պատճառով շատ երկրներում կարգավորում և վերահսկողություն 
իրականացնող մարմինները բացառում են միևնույն ընկերության 
կողմից ապահովագրության այս երկու տեսակների համատեղումը՝ 
թույլ չտալով երկարաժամկետ, կյանքի կուտակային ապահովագ-
րության պայմանագրերով հավաքագրված վճարների օգտագոր-
ծումը ոչ կյանքի ապահովագրության գործառնություններում (հա-
տուցումներ վճարելիս, պայմանագրերի կնքման ժամանակ դեմ-
պինգ կիրառելիս և այլն):  

Ռուսաստանի Դաշնությունում օրինակ, ապահովագրությունը 
դասակարգվում է անձնական, գույքային և պատասխանատվու-
թյան տեսակների, իսկ ահա Եվրոպական երկրներում (նաև ՀՀ-ում) 
կյանքի ապահովագրությունն ընդունվում է որպես առանձին ճյուղ, 
որով գործունեություն ծավալելու համար պահանջվում է առանձին 
լիցենզիա (թույլտվություն): Համաձայն Եվրոպական Տնտեսական 
Համագործակցության (ԵՏՀ) կողմից 1977թ-ին ընդունված դիրեկ-
տիվի և ապահովագրական ընկերությունների մասին օրենքի` 1978 
թվականի հունվարի 1-ից ԵՏՀ անդամերկրների համար սահման-

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՃՅՈՒՂԵՐ 

ԵՆԹԱՃՅՈՒՂԵՐ 
 

ՏԵՍԱԿՆԵՐ 
 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ 
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վել են 6 տիպի երկարաժամկետ71 և 17 տիպի ընդհանուր72 ապա-
հովագրության տեսակներ:  

Բրիտանական օրենսդրությունն առանձնացնում է ապահովա-
գրական գործունեության երկու խումբ` ռիսկային ապահովագրու-
թյուն և ոչ ռիսկային (կուտակային կամ երկարաժամկետ) ապահո-
վագրություն: Ռիսկայինը բնորոշվում է բացառապես ապահովա-
գրական պատահար տեղի ունենալու հավանականությամբ: Ապա-
հովագրության պայմանագրի գործողության ժամանակահատվա-
ծում սահմանված ապահովագրական պատահար տեղի չունենա-
լու դեպքում ապահովագրողի պարտավորությունները համարվում 
են ավարտված, իսկ ապահովադրի կողմից վճարված ապահո-
վագրավճարները վերադարձման ենթակա չեն: Ոչ ռիսկային (կու-
տակային) ապահովագրության տեսակներին հատուկ է մեկ ուրույն 
սկզբունք` ապահովագրական պատահարի պարտադիր տեղի 
ունենալը, այն է` ապահովագրության պայմանագրի գործողության 
ավարտը: Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժա-
մանակահատվածի համար սահմանված ապահովագրական պա-
տահարներ տեղի չունենալու դեպքում ապահովագրության պայ-
մանագրի ավարտին այնուհանդերձ սկիզբ է առնում ապահովա-
գրական հատուցում (ապահովագրական գումար) վճարելու ապա-
հովագրողի պարտավորությունը: 

Ապահովագրության տեսակների դասակարգման և դրանից 
բխող լիցնեզավորման գործընթացի ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ այն ՀՀ-ում որոշակի խնդիրների առաջացման պատ-
ճառ է հանդիսանում՝ օրինակ մահանալու ռիսկից ապահովագ-
րության ծառայությունների տրամադրման մասով: Նշենք, որ այս 
ծառայությունները ՀՀ-ում տրամադրվում են «Ոչ կյանքի ապահո-
վագրության» լիցենզիայի ներքո՝ «Դժբախտ պատահարներից 
ապահովագրություն (ներառյալ` արդյունաբերական վնաս և մաս-
նագիտական գործունեության ընթացքում ձեռք բերված հիվան-
դություններից)» դասի73 շրջանակներում:  

                                                                 
71  Անուիտետի և կյանքի, Հարսանեկան և երեխայի ծննդի, Կյանքի խառը, Առողջու-

թյան անընդհատ, Կապիտալի վերադարձման (ֆինանսական կորուստների) և 
Թոշակային ապահովագրություն: 

72 Դժբախտ դեպքերից, Հիվանդություններից, Ավտոտրանսպորտային միջոցների, 
Երկաթուղային տրանսպորտի, Ինքնաթիռների, Նավերի (կասկո), Բեռների 
տրանսպորտային (կարգո), Հրդեհի և տարերային աղետների, Գույքի, Վարկերի, 
Ֆինանսական կորուստների, Վարձու աշխատողների չարաշահումների հետևան-
քով առաջացած ֆինանսական կորուստների, Դատական ծախսերի Ընդհանուր 
պատասխանատվության ապահովագրություն, ինչպես նաև, Տրանսպորտային 
միջոցների վարորդների, Ավիաընկերությունների և Նավատերերի քաղաքացիա-
կան պատասխանատվության ապահովագրություն: 

73 Տե΄ս «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրեն-
քի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ: 
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Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության (ԴՊԱ) հա-
յաստանյան շուկան կարելի է բնութագրել որպես զարգացող74. 
նախորդ 6 տարիների արդյունքներով ԴՊԱ վճարներն աճել են 
2.5, իսկ հատուցումները՝ մոտ 2 անգամ (տե՜ս Աղյուսակ 1): Ապա-
հովագրավճարների աճին զուգահեռ համակարգում ԴՊԱ տե-
սակարար կշռի նվազումը75 հիմնականում պայմանավորված է 
2011 թ-ից ՀՀ-ում ԱՊՊԱ համակարգի ներդրմամբ76, որի գծով հա-
վաքագրած ապահովագրավճարները 2014թ-ին կազմել են 
17,8 մլրդ դրամ կամ շուկայի համախառն ապահովագրավճար-
ների 59 տոկոսը77: 
 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ-ում դժբախտ պատահարներից ապահովագրության շուկան 
բնութագրող առանձին ցուցանիշներ՝ 2008-2014 թվականների 

արդյունքներով 
 

N Ցուցանիշներ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Պայմանագրերի 
քանակ (հատ) 

84,813 86,322 102,873 681,580 857,250 978,846 1,087,355 

2 
Այդ թվում` ԴՊԱ 
պայմանագրերի 
քանակ (հատ)  

8,378 7,908 14,084 18,863 28,788 69,280 155,343 

3 
Ընդհանուր պայմա-
նագրերի կառուցված-
քում ԴՊԱ տեսակա-
րար կշիռը (%) 

9.9 9.2  13.7 2.8 3.3 7.1 14.2 

4 
Ապահովագրա-
վճարներ (մլն դրամ) 

7,769.1 8,102.6 8,253.4 22,363.6 35,185.6 34,088.9 30,200.1 

5 Այդթ վում` ԴՊԱ 
վճարներ (մլն դրամ) 

208,6 243,5 295.8 316.7 346.9 453.2 527.5 

                                                                 
74 Հիմնականում կնքվում են հիփոթեքային վարկառուների դժբախտ պատահարնե-

րից ապահովագրության, տրանսպորտային միջոցների վարորդների և ուղևորնե-
րի դժբախտ պատահարներից ապահովագրության, շինարարության ընթացքում 
շինարարական կազմակերպությունների աշխատակիցների դժբախտ պատա-
հարներից ապահովագրության վկայագրեր: 

75 ԴՊԱ ապահովագրավճարները 2008թ-ի 2.7 տոկոսի դիմաց 2014թ-ին կազմել են 
1.8 տոկոս(տե՛ս Աղյուսակ 1, տող 6): 

76 «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվու-
թյան պարտադիր ապահովագրության» մասին ՀՀ Օրենքն (ՀՕ-63-Ն) ընդունվել է 
18.05.2010 թ-ին, ուժի մեջ է մտել 26.06.2010 թ-ին և գործում 01.01.2011 թ-ից: 

77 Տե՜ս www.paap.am կայքը: 

http://www.paap.am/
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Ընդհանուր ապա-
հովագրավճարների 
կառուցվածքում ԴՊԱ 
տեսակ. կշիռը (%) 

2.7 3.0 3.6 1.4 1.0 1.3 1.8 

7 
Ապահովագրական 
հատուցումներ  
(մլն դրամ) 

1,375.0 1,900.7 1,745.6 8,070.0 14,486.7 19,718.7 22,149.7 

8 
Այդթ վում` ԴՊԱ գծով 
հատուցումներ  
(մլն դրամ)  

40.7 29.3 21.5 29.4 50.2 33.2 79.2 

9 
Ընդհանուր հատու-
ցումների կառուցված-
քում ԴՊԱ տեսա-
կարար կշիռը (%) 

3.0 1.5 1.2 0.4 0.4 0.2 0.4 

10 

Ընդհանուր հատու-
ցումների բաժինը 
համախառն ապահո-
վագրավճարների կա-
ռուցվածքում (%)  

17.7 23.5 21.1  36.1 41.2 57.8 73.3 

11 
ԴՊԱ հատուցումների 
բաժինը ԴՊԱ ապահո-
վագրավճարների կա-
ռուցվածքում (%) 

19.5 12.0 7.3 9.3 14.5 7.3 15.0 

 

Փոխարենը միջազգային պրակտիկայում ընդունելի մակար-
դակից, ինչպես նաև ՀՀ ապահովագրական շուկայի համախառն 
ցուցանիշից բավականին ցածր է ԴՊԱ վնասաբերությունը78 (հա-
վաքագրաված ապահովագրավճարների կառուցվածքում հատու-
ցումների մասնաբաժինը). եթե 2014թ-ի արդյունքներով ՀՀ ապա-
հովագրական շուկայում 100 դրամ ապահովագրավճարին բաժին 
է ընկել 73,3 դրամ հատուցում, ապա ԴՊԱ գծով այդ ցուցանիշը 
կազմել է ընդամենը 15 դրամ: Սա կարող է ունենալ մի շարք 
պատճառներ՝ ոչ համարժեք (տվյալ դեպքում բարձր) ապահովա-
գրական սակագների կիրառում, հատուցումների ցածր մակար-
դակ և այլն:  

                                                                 
78 Վնասաբերության ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես հաշվետու ժամանակա-

շրջանի ընթացքում հաշվեգրված ապահովագրական հատուցումների և ապահո-
վագրական պահուստների (բացառությամբ ՉԱՊ-ի) փոփոխության հանրագու-
մարի հարաբերություն նույն ժամանակահատվածի ընթացում վաստակված 
ապահովագրավճարների (ներառյալ վերաապահովագրավճարների) և դադա-
րեցված ապահովագրության պայմանագրերի գծով վերադարձվող ապահովա-
գրավճարների տարբերությանը: Համաշխարհային ապահովագրական շուկայում 
այն տատանվում է 60-100 տոկոսի սահմաններում: 
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Ուսումնասիրությունների համաձայն խնդիրներն ակնառու են 
հատկապես հիփոթեքի վարկառու հանդիսացող քաղաքացիների 
դժբախտ պատահարներից ապահովագրության շուկայում: Նախ և 
առաջ նշենք, որ միջազգային պրակտիկայում, ի թիվս այլ գործիք-
ների79, լայնորեն կիրառվում են ապահովագրության մեխանիզմ-
ներ վարկային ռիսկի զսպման նպատակով: Բանկերը (վարկային 
կազմակերպությունները) ապահովագրում են գրավ հանդիսացող 
գույքը (շենք, շինություն, բնակարան, տրանսպորտային միջոց) և 
մահանալու, մշտական անաշխատունակ դառնալու վարկառունե-
րի ռիսկերը կամ պահանջում են, որպեսզի այդօրինակ ապահովա-
գրություն ձեռք բերեն վարկառուները: Նմամատիպ մեխանիզմներ 
առկա են նաև ՀՀ ֆինանսական համակարգում: Առևտրային բան-
կերն ու վարկային կազմակերպությունները հիփոթեքի վարկառու-
ներից պահանջում են ՀՀ-ում գործող ապահովագրական ընկե-
րություններից ձեռք բերել80 վարկի գումարի (երբեմն՝ գույքի ամ-
բողջ արժեքի) չափով գրավադրված գույքի և վարկառուի մահա-
նալու ռիսկից ապահովագրություն: 

Սակայն, եթե գույքի ապահովագրության առումով ապահովա-
դիր հանդիսացող վարկառուները գործընթացի կազմակերպման 
նկատմամբ ակնհայտ դժգոհություններ չունեն կամ դրանք վերա-
բերվում են ապահովագրական պատահարի հետևանքով տուժած 
(վնասված) գույքի վնասի գնահատմանը, ապա այլ է իրավիճակը 
անձնական ապահովագրության բնագավառում: Այստեղ կան դեպ-
քեր, երբ վարկառուների մահանալու պարագայում ապահովա-
գրողները մերժում են պայմանագրով նախատեսված ապահովա-
գրական գումարի81 վճարումը՝ համակարգի նկատմամբ առաջաց-
նելով անվստահություն, իսկ վարկառուների ընտանիքի անդամ-
ներին կանգնեցնում անելանելի իրավիճակների առջև:  

Պարզվում է, որ վարկառուների մահվան դեպքում ապահովա-
գրողների կողմից ապահովագրական փոխհատուցման մերժումն 
իրականացվում է գործող օրենսդրության նորմերի սահմաններում: 
Այդ վկայագրերով ապահովագրական պատահար է համարվում 
դժբախտ դեպքի հետևանքով ապահովագրված անձի մահը, 
աշխատունակության մշտական և ժամանակավոր կորուստը: 
Դժբախտ պատահարն էլ սահմանվում է որպես պայմանագրի 
                                                                 
79 Վարկավորման ընթացակարգեր, որոշումների կայացման համակարգեր, հսկո-

ղական գործառույթներ, գրավային ապահովություն, երաշխավորություն և այլն: 
 80 ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջով վարկատուները պարտավոր են վարկա-

ռուներին մի քանի ապահովագրական ընկերությունների ծառայությունների միջև 
ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ: 

81 Որպես կանոն այն համապատասխանում է վարկի մնացորդի չափին: 
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գործողության ընթացքում ապահովագրված անձի կամքից ան-
կախ տեղի ունեցած հանկարծակի, պատահական, անսպասելի, 
ոչ կենսաբանական, արտաքին ազդեցություն ունեցող իրադար-
ձություն: Այսինքն ստացվում է, երբ վարկառուի մահը վրա է հասել 
օրինակ ինֆարկտի, ինսուլտի, բժշկական սխալի կամ այլ պատ-
ճառով, ապա այն ապահովագրության պայմանագրի համաձայն 
դժբախտ պատահար չի համարվում և ենթակա չէ հատուցման:  

Կարծում ենք պատճառը ՀՀ-ում ապահովագրական գործու-
նեության դասակարգման առանձնահատկություններն ու դրանից 
բխող՝ համապատասխան գործունեության լիցենզավորումն է: Մեր 
երկրում դժբախտ պատահարից բացի ցանկացած այլ պատճառով 
մահանալու ռիսկից82 ապահովագրություն հնարավոր է իրականաց-
նել միայն կյանքի ապահովագրության լիցենիզայի առկայության 
դեպքում: ՀՀ օրենսդրությամբ կյանքի և ոչ կյանքի ապահովագրու-
թյան համատեղման անհնարինության պարագայում՝ ապահովա-
գրողները մահանալու ռիսկից ապահովագրությունն իրականաց-
նում են «Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն» դասով, 
որով դժբախտ պատահարներից բացի ցանկացած պատճառով 
մահը հատուցման ենթակա չէ: 

Կյանքի և ոչ կյանքի ապահովագրության գործունեության տա-
րանջատմանը և ըստ այդմ լիցենզավորմանը դեմ չլինելով՝ այնու-
ամենայնիվ, հիշատակված խնդրի լուծման նպատակով կարծում 
ենք ՀՀ ապահովագրողներին պետք է հնարավորություն տալ առա-
ջարկելու կյանքի ժամկետային ապահովագրության ծառայություն-
ներ: Համարվելով կյանքի ապահովագրության ենթատեսակ՝ այն 
բնույթով ռիսկային ապահովագրություն է, քանի որ ֆինանսական 
պաշտպանվածություն է տրամադրում սահմանված ժամանակա-
հատվածի ընթացքում մարդու մահանալուց: Եթե ժամկետի վերջում 
ապահովագրական վկայագրի սեփականատերը դեռևս ողջ է՝ վճա-
րումներ չեն կատարվում: Ժամկետային ապահովագրության ապա-
հովագրավճարները, թեև դժբախտ պատահարներից ապահովա-
գրության ապահովագրավճարներից բարձր են, սակայն կյանքի 
ապահովագրության այլ տեսակների համեմատությամբ համարվում 
են բավականին ցածր, քանի որ մարդու կյանքն ապահովագրողը 
ըկերությունը պարտավոր չէ ժամկետի վերջում վճարումներ կա-
տարել, եթե ապահովադիրը դեռևս ողջ է: Կյանքի ժամկետային 
ապահովագրության դեպքում ապահովադիրները ցածր ապահո-
վագրավճարներ վճարելով կարող են բավականին մեծ գումարների 

                                                                 
82 Խոսքը չի վերաբերվում դասական բացառություններին (օրինակ ինքնասպա-

նութանը), այլև բնական կամ անզգուշության հետևանքով մարդու մահանալուն: 
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հատուցում ստանալ: Ապահովագրության այս տեսակը սովորաբար 
կնքվում է մինչև մարդկանց 65-70 տարեկանը լրանալը:  

Դրա համար անհրաժեշտ է օրենսդրության մեջ կատարել փո-
փոխություններ՝ ՀՀ-ում ապահովագրության տեսակների լիցենզա-
վորումն իրականացնելով «Ռիսկային ապահովագրություն» և 
«Կուտակային ապահովագրություն» խմբավորմամբ՝ կյանքի ժամ-
կետային ապահովագրությունը սահմանելով որպես ռիսկային 
ապահովագրության առանձին դաս: Նախքան այս փոփոխության 
իրականացումը կամ տարբեր պատճառներով ներկա դասակար-
գումից չհրաժարվելու դեպքում՝ առաջարկում ենք ոչ կյանքի ա-
պահովագրության դասերի շարքում որպես առանձին դաս ավե-
լացնել կյանքի ժամկետային ապահովագրությունը: 

Խնդրին լուծում չտալու դեպքում, մահանալու ռիսկից ապա-
հովագրության ծառայություններ մատուցելու անհրաժեշտությու-
նից ելնելով, միգուցե ՀՀ-ում կյանքի ապահովագրական ընկերու-
թյան ստեղծման օբյեկտիվ նախադրյալներ առաջանան, սակայն 
առաջարկի ընդունման կողմ փաստարկներն ակնհայտորեն գերա-
կշռող են՝ 

 բանկերում կզսպվի վարկառուների մահվան պատճառով 
հիպոթեքային վարկի չմարման ռիսկը, 

 վարկառու քաղաքացիների մահվան դեպքում հիփոթեքի 
գումարների հետագա մարման պատասխանատվությունը 
կփոխանցվի ապահովագրողներին, 

 որոշակիորեն կաճեն ապահովագրական ընկերություննե-
րի եկամուտները,  

 կբարձրանա ապահովագրական համակարգի հեղինակու-
թյունն ու հասարակական վստահությունը և այլն: 

ՀՀ-ում ապահովագրության տեսակների լիցենզավորման փո-
փոխությունների անհրաժեշտությանն անդրադառնալիս՝ հարկ է 
նկատել, որ նմանատիպ խնդիր առկա է նաև գյուղատնտեսական 
ռիսկերի ապահովագրության բնագավառում… 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СРОЧНОГО СТРАХОВАНИЕ  
ЖИЗНИ В РА 

Ключевые слова ‒ страхование жизни, лицензирование, инвестиции, 
страхование от несчастного случая, группы риска 

Страхованиe отсмерти в РА можно осуществлять исключительно 
при наличии лицензии страхования жизни. А приобрести такое страхо-
вание при отсутствии компаний с указанной лицензией можно у 
компаний имеющих лиценззю на “Страхование от несчастных случаев”. 
Однако в этом случае подлежат страховому покрытию только смерть, 
наступившая по причине несчастного случая, что и создает ряд проблем.  

С целью решения этих проблем, читаем, необходимо пересмотреть 
классификацию страховой деятельности, пользуясь классификациями 
“Рисковое страхование” и “Накопительное страхование”, определая 
срочное страхование жизни как категорию рискового страхования. 
 

 
ANNOTATION 

Arman Daghunts, PhD 
Meri Makunts, ASUE  

THE NECESSITY OF TERM LIFE INSURANCE IMPLEMENTATION  
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Key words ‒ life insurance, licensing, investment, risk group, accident 
insurance 
In Armenia a mortality insurance policy is to be acquired at the 

companies holding an appropriate license from the regulatory. In case of the 
absence of such a company it should be purchased from a company with a 
license of Casualty insurance. In this case,however, the insurance covers the 
death  only when the death is as a result of an accident, which again may 
create  some problems.  

To resolve the problem it is necessary to make some amendments to 
the insurance classificationin the Republic of Armenia, by categorizing Risk 
related insurance and Cumulative insurance classes. Thus it will make Term 
life insurance a separate risk related insurance class. 
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ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հիմնաբառեր – առողջապահություն, պարտադիր ապահովագրություն, 
բժշկական ապահովագրություն, ռիսկ, կարգավորում, 
սոցիալական: 

Հայաստանի ներկա տնտեսական իրավիճակում զարգացման 
և առաջընթացի խթան կարող է հանդիսանալ միջազգայնորեն ար-
դարացված նոր զարգացման գործիքների և մոդելների ներդրումը 
առանձին ոլորտներում, որոնք նոր շունչ և թափ կհաղորդեն 
առանձին ճյուղերի զարգացման գործընթացներին: Դրանցից մեծ 
կարևորություն ունի պարտադիր բժշկական ապահովագրության 
համակարգը, որը ախուսափելիորեն կբերի մի շարք կարծրացած 
խնդիրների լուծման երկրի սոցիալական ոլորտում, բուժսպա-
սարկման հատվածում և իհարկե` ապահովագրական ոլորտում:  

Հայաստանում սոցիալական, առողջապահական և ապահո-
վագրական համակարգերում առկա խնդիրները գնալով առավել 
պահանջված են դարձնում բժշկական պարտադիր ապահովա-
գրությունը և դրա անխափան ներդրումը: Վերոնշյալ խնդիրներից 
առավել արդիական են. 

• Բժշկական ապահովագրության մշակույթի բացակայությունը, 
• Առողջապահության ոլորտի ոչ էֆեկտիվ ֆինանսավորման 

համակարգի առկայությունը,   
• բուժսպասարկման դիմաց «գրպանային» (ոչ պաշտոնա-

կան) ծախսերը: 
Բժշկական ապահովագրությունը հասարակության առողջա-

պահության ֆինանսավորման համակարգ է, որը ենթադրում է որո-
շակի ժամանակահատվածի ընթացքում համակարգի մասնակից-
ներից դրամական միջոցների հավաքագրում նրանց իսկ բժշկա-
կան ծախսերի լրիվ կամ մասնակի ֆինանսավորման նպատակով:  

Բժշկական ապահովագրությունն իրականացվում է պարտա-
դիր և կամավոր ձևերով:  

Պարտադիր բժշկական ապահովագրությունն ամրագրվում է 
օրենքով, որը երաշխավորում է որոշակի բժշկական ծառայություն-
ների մատուցման հավասար պայմաններ ամբողջ հասարակությանը 
կամ վերջինիս որոշակի շրջանակին: Սովորաբար պարտադիր 
բժշկական ապահովագրությունը կազմում է պետության սոցիալա-
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կան ապահովագրության մաս, որը ֆինանսավորվում է պետական 
բյուջեից: 

Ընդ որում` պարտադիր բժշկական ապահովագրության են-
թակա շրջանակի ընտրությունը կարող է իրականացվել` կախված 
հետևյալ գործոններից. 

• զբաղվածություն, երբ բժշկական ապահովագրությունը պար-
տադիր է միայն զբաղվածների համար: Այս դեպքում շատ 
հաճախ ապահովագրավճարներն իրականացվում են մասամբ 
ապահովադրի միջոցներից` որպես եկամտի որոշակի տոկոս: 
Բնակչության գործազուրկ հատվածը առողջապահական 
ծառայություններ ստանում է սոցիալական ծրագրերի ներքո:  

• ռեզիդենտություն, երբ բժշկական ապահովագրությունը պար-
տադիր է միայն տվյալ երկրի ռեզիդենտների համար: Այլ 
երկրների ռեզիդենտները կարող են ձեռք բերել բժշկական ա-
պահովագրության այլ փաթեթ կամավոր ապահովագրության 
շրջանակում: 

Պարտադիր բժշկական ապահովագրության շրջանակներում 
համակարգի մասնակիցներից դրամական միջոցները կարող են 
հավաքագրվել հետևյալ եղանակներով` 

• հատուկ բժշկական հարկի տեսքով, որը հավաքագրվում է 
այլ հարկերի նման և ուղղվում է պարտադիր բժշկական 
ապահովագրության իրականացմանը, 

• սահմանված բժշկական ծառայությունների փաթեթի դիմաց 
վճարվող ապահովագրավճարների տեսքով, ընդ որում` 
ապահովագրավճարները կարող են հավաքագրվել ինչպես 
պետական ապահովագրական գործակալության, այնպես էլ 
մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների կողմից, 

• խառը ֆինանսավորման սկզբունքի համաձայն, ըստ որի 
համակարգի մասնակիցներից միջոցներ են հավաքագրվում 
ինչպես հարկային վճարների, այնպես էլ ապահովագրա-
վճարների տեսքով: Տվյալ մեխանիզմի ներքո հարկային 
վճարների վերաբաշխումն իրականացվում է հատուկ բժշկա-
կան ֆոնդից կամ պետական բյուջեից առողջապահական 
հատկացումների (սուբսիդիաների) տեսքով: 

Ընդ որում` համակարգի մասնակիցներից դրամական միջոց-
ների հավաքագրման նկարագրված վերոնշյալ բոլոր մոտեցում-
ների պարագայում պետությունը պահպանում է իր` սոցիալապես 
անապահով խմբերի, ինչպես նաև բնակչության հատուկ խմբերի 
առողջության պահպանման գործառույթը: 

Ներկայումս պարտադիր բժշկական ապահովագրության զար-
գացումը միտված է պետական-մասնավոր համագործակցության 
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սկզբունքի վրա հիմնված համակարգի ստեղծմանը, որի ներքո 
բժշկական ապահովագրությունն իրականացվում է պետության և 
մասնավոր հատվածի կողմից համատեղ: Մասնավորապես, բժշկա-
կան ապահովագրության նախապես սահմանված փաթեթները տրա-
մադրվում են բնակչությանը մասնավոր ապահովագրական ընկերու-
թյունների կողմից` ֆիքսված ապահովագրավճարի դիմաց: Միաժա-
մանակ ոլորտի վերահսկողության և նաև մասամբ ֆինանսավորման 
գործառույթը իրականացնում է պետությունը:  

Պետական-մասնավոր համագործակցությամբ իրականացվող 
բժշկական ապահովագրության համակարգը ներկայումս համարվում 
է առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման առավել արդյունա-
վետ տարբերակը, քանի որ ապահովում է որակական օգուտներ 
ինչպես պետական, այնպես էլ ֆինանսական հատվածի համար, 
որոնք առավել մանրամասն ներկայացված են հայեցակարգի 5-րդ 
բաժնում: 

Պարտադիր բժշկական ապահովագրության իրականացման 
մեխանիզմների առկա առաջավոր փորձը ցույց է տալիս, որ Հա-
յաստանում ավելի քան ճիշտ ժամանակն է բժշկական ապահովա-
գրությունն իրականացնել պարտադիր հիմունքներով` հիմնվելով 
բնակչության զբաղված շրջանակի վրա: 

Պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգի ներ-
դրումը. 

• Կապահովի բժշկական ծառայությունների մատչելիություն 
ամբողջ բնակչության համար,  

• Կնպաստի բնակչության առողջապահության և բուժծա-
ռայություների բարելավմանը, 

• Կապահովի առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման 
արդյունավետ մեխանիզմի ներդրում` էականորեն կրճատելով 
կամ լիովին բացառելով առողջապահության ոլորտի ֆինան-
սավորման ստվերային հատվածը: 

Պատահական չէ, որ ներկայումս պետական հատվածներում 
աշխատանքներ են տարվում առայիկա տարիներին պարտադիր 
բժշկական ապահովագրության համակարգի ներդրման ուղղությամբ:  

Առհասարակ, Հայաստանում բժշկական պարտադիր ապահո-
վագրության համակարգի արդյունավետ մոդելի ներդրումից կարլի 
է ակնկալել որակական օգուտներ և´ ֆինանսական, և´ պետական 
հատվածների համար: Մասնավորապես. 

• Առողջապահության որակի բարձրացում 
• Առողջապահության ֆինանսավորման արդյունավետ մոդելի 

ներդրում 
• Ֆինանսական հատված 
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• Բժշկական ապահովագրության մշակույթի զարգացում Հա-
յաստանում 

• Բժշկական ապահովագրություն իրականացնող ընկերու-
թյունների միջև շուկայական մրցակցության խթանում: 
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Գայանե Հովհաննիսյան 
ԵՊՄՀ, դասախոս 

 
ՄԻՋԼԵԶՎԱԿԱՆ ՓՈԽՆԵՐԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ՝ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Հիմնաբառեր – լեզվական փոխներթափանցում, մշակութային 
հաղորդակցություն, ռիսկի գործոն, լեզվական համակարգ, 
փոխներթափանցման սխալներ 

Լեզուների փոխազդեցությունները, երկլեզվության խնդիրը, 
բազմալեզվությունը գրավում են լեզվաբանների ուշադրությունը 
արդեն վաղուց: Ողջ մարդկային հասարակության զարգացման  
ընթացքում մարդիկ  ունեցել են ռազմական, տնտեսական, քաղա-
քական, մշակութային և այլ հարաբերություններ միմյանց հետ` 
հաղթահարելով ամեն տեսակի խոչընդոտներ և, առաջին հերթին, 
լեզվական: Լեզվական արգելքները հաղթահարվում են միջմշա-
կութային հաղորդակցման և թարգմանության օգնությամբ, որոնք 
հաճախ բարդանում են փոխներթափանցման (ինտերֆերենցիա-
յին)  գործընթացների պատճառով: 

Միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրների հանդեպ աճող 
հետաքրքրությանը զուգահեռ  առաջանում է մշակութային  հարաբե-
րությունների, ազգային մտածողության, ավանդույթների, արժեք-
ների, տարբեր ազգերի աշխարհայացքների ավելի խորքային 
ուսումնասիրության կարիք, ինչպես նաև առաջ են գալիս մի շարք 
այնպիսի նոր միջառարկայական հասկացություններ, ինչպիսիք են 
լեզվաերկրագիտությունը, մշակութային լեզվաբանությունը, Էթնո-
լինգվիստիկան և այլն, որոնք  քննարկում են լեզվական հայտնի 
երևույթները  այլ տեսանկյուններից: 

Միջմշակութային հաղորդակցությունը (ՄՄՀ) լայն իմաստով 
նշանակում է փոխգործակցություն տարբեր լեզվական համայնք-
ների ներկայացուցիչների միջև: Այսպիսի շփումը ենթադրում է, որ 
խոսքային գործընկերները խոսում են առնվազն երկու լեզուներով` 
մայրենի (օր.` հայերեն,) և գերմաներենով, այսինքն, նրանց լեզվա-
կան և մշակութային գիտակցությունը համատեղում է երկու լեզվա-
կան համակարգեր, աշխարհի երկու պատկեր, կամ, այլ կերպ 
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ասած, երկու լեզվամշակութային համակարգ։ Օտար լեզուների 
օգտագործման դեպքում այդ երկու համակարգերի փոխազդեցու-
թյունը միմյանց անխուսափելի է, ինչը հանգեցնում է միջլեզվային 
փոխներթափանցման` ինտերֆերենցիայի: ՄՄՀ-ի կարևոր չափա-
նիշ է այն, որ հաղորդակցության մասնակիցներից մեկը պետք է 
շփվի օտար լեզվով, որը իր սեփական տարբերակը չէ։ 

Այսպես թե այնպես, ցանկացած հաղորդակցման գործընթացի  
բնորոշ է ռիսկի գործոնը, որն անուղղակիորեն սպառնալիք է շփվող 
կողմերի ըմբռնման գործընթացին: Այս տեսանկյունից ռիսկի գոր-
ծոնը  անկախ ուժ չէ: Դրա իրականացումը կախված է մի շարք հա-
ճախ միմյանց փոխբացառող պայմաններից: Այդ պայմանները կա-
րող են տարբեր լինել` լեզվական, սոցիալական, մշակութային, 
հոգեբանական և այլն: Այսպիսով, ամբողջության մեջ հաղորդակ-
ցության հաջողվածությունը կախված կլինի այն բանից, թե նշված 
պայմանները որքանով են ներառում ռիսկի գործոնները։ 

Երկրորդ օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում շփման մեջ 
են մտնում ու փոխազդում երեք լեզուներ միաժամանակ` մայրենի 
լեզուն /Լ1/, առաջին օտար լեզուն /Լ2/ և երկրորդ օտար լեզուն /Լ3/: 
Մեր դեպքում դրանք հայերենը, ռուսերենը ու գերմաներենն են: 
Մայրենիի և յուրաքանչյուր օտար լեզվի լեզվական համակարգերի 
միջև առկա էական տարբերությունները և սովորողի արդեն ունե-
ցած լեզվական հմտությունները բարդացնում են ուսուցման գործ-
ընթացը, և հաճախ են առաջանում ինտերֆերենցիալ /փոխներթա-
փանցային/ սխալներ: «Եթե սովորողը ուսումնասիրում է երկու 
օտար լեզու, ապա փոխներթափանցումը ի հայտ է գալիս ինչպես 
Լ1 և Լ2-ի միջև, այնպես էլ Լ1 և Լ3-ի միջև: Բացի դրանից, այն հան-
դես է գալիս նաև երկու ուսումնասիրվող լեզուների միջև, ինչով էլ 
պայմանավորված` բարդանում է այդ գործընթացը, ընդ որում` 
երկու ուղղություններով էլ` Լ2-ից Լ3 և` ընդհակառակը»:83 Շատ հե-
տազոտողներ լեզուների փոխազդեցության խնդրի իրենց մեկնա-
բանումներում միշտ ներկայացնում են փոխառու բառերն ու այլ 
տեսակի փոխառությունները: Քանի որ դրանք բոլորն էլ նորամու-

                                                                 
83 /Ternes, E. Probleme der kontrastiven Phonetik. Forum phoneticum, Bd. 13. – 

Hamburg: Buske Verlag, 1976. – S. 126./էջ 6// 
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ծություններ են, և տվյալ լեզվում իրենց գոյությամբ պարտական են 
լեզվական փոխներթափանցման այս կամ այն տեսակին84: 

Թարգմանության մեջ փոխներթափանցման առաջացման 
պատճառների թվին կարելի է դասել առաջին հերթին մասնագի-
տական ոչ բավական կարողության և թարգմանչի որակավորման 
բացակայությունը: Փոխներթափանցման առաջացրած թյուրիմա-
ցություններից ու անհարմարություններից խուսափելու համար թե՛  
թարգմանիչը, թե՛ լեզուն ուսուցանողները պետք է լավ պատ-
րաստված լինեն. նրանք պետք է լավ ծանոթ լինեն թե՛ մայրենի 
լեզվի, և թե՛ ուսուցանվող կամ աշխատանքային լեզուների քերա-
կանական համակարգերին ու կատեգորիաներին, դրանց մեջ եղած  
տարբերություններին, պետք է ունենան հարուստ բառապաշարա-
յին ֆոնդ, այնպես, որ մշտապես հաշվի առնվեն բառիմաստային 
տարբերակումները, լեզվական համընկնումները, տեղյակ լինեն 
բառային բազմիմաստությունից, նաև պետք է ծանոթ լինեն թարգ-
մանչական ռազմավարությանը: Պետք է նշել, որ ցածր որակավո-
րումը ենթադրում է համբերության և աշխատասիրության բացա-
կայություն: Փոխներթափանցման պատճառների թվում կարելի է 
նշել նաև այլ պրագմատիկ ասպեկտներ` տարածական և ժամա-
նակային սահմանափակումը, կոնկրետ թարգմանության հաղոր-
դակցական նշանակությունը և այլն: 

Փոխներթափանցումը ազդում է սովորողների և բանավոր, և 
գրավոր լեզվի վրա: Ի տարբերություն լեզվական համակարգի այլ 
փոխներթափանցումների հնչյունականը ամենաէականն է, քանի 
որ խոսողի լեզվական համակարգում արդեն առկա նորմերը զգալի 
նվազեցնում են շփման գործընթացի արդյունավետությունը: Ըստ 
Ու. Վայնրայխի` «...խոսողը պետք է ունենա հարաբերականորեն  
բարձր մշակութային փորձի մակարդակ երկու լեզուներում էլ, որ-
պեսզի կարողանա տիրապետել յուրաքանչյուր լեզվի կառուցված-
քային բազմազանությանն ու սուբֆոնետիկ առանձնահատկու-
թյուններին»:85 Հնչյունական փոխներթափանցման առավել ակնա-
ռու դրսևորումները հանդես են գալիս հետևյալ տեսքով. 
                                                                 
84 См. W. Веtz, Deutsch und Lateinisch, Bonn, 1949. 
85 Weinreich U. Languages in contact: Finding and problems Text. – New-

York: Linguistic Circle, 1953. S.24 
 



 
 214 

1. Հնչյունական ու արտասանական ամենատարածված սխալ-
ները կապված են ձայնավորների երկար ու կարճ արտասանության 
հետ, մի երևույթ, որը բացակայում է հայախոս ուսանողների թե 
Լ1-ում, թե Լ2-ում: Արտասանական ամենահաճախ հանդիպող 
սխալներից են ձայնավորների երկար ու կարճ արտասանությունը, 
որը հատուկ չէ ոչ Լ1-ին, ոչ էլ Լ2-ին: Արտասանական այս կանոնի 
բարդությունը կայանում է նրանում, որ սովորողները դժվարանում 
են վերահսկել սեփական խոսքը` չունենալով կարճ ու երկար ձայ-
նավորները տարբերակելու և հանպատրաստից դրանք արտաբե-
րելու հմտություններ. օր.` Weg [e:] – weg [e], kam [a:] – Kamm [a]: 

2. Գերմաներենում [օ] ձայնավորը չի կրճատվում անշեշտ 
դիրքում: Միչդեռ իբրև Լ2 ռուսերենին տիրապետող հայ սովորող-
ները հաճախ են անշեշտ դիրքում /о/-ն /а/ արտասանում, ինչը 
հատուկ է ռուսերենին. Օր.` C[a]mputer, D[a]zent, H[a]tel, [a]ffizier, 
T[a]mate: Սա հաճախ էապես բարդացնում է փոխըմբռնումը գեր-
մանախոս զրուցակցի հետ: 

3. Մեկ այլ բարդություն է ներկայացնում ü ([y] և [y:]) հնչյունի 
արտասանությունը: Այն շատ հաճախ նույնացվում է ռուսերենի ю 
հնչյունի հետ և üben-ն արտասանվում է [ju:]ben [y:]ben-ի փոխա-
րեն, Übung-ը` [ju:]bung [y:]bung-ի փոխարեն և այլն: 

4. Մայրենի լեզվի բացասական ազդեցության ակնառու օրի-
նակ է բառերի շեշտադրումը: Հայերենում բառաշեշտը միշտ ընկ-
նում է վերջին վանկի ձայնավորի վրա, մինչդեռ գերմաներենում 
այն տատանվում է և բերում սխալ արտասանության, երբ շեշտը 
սխալ է դրվում. Օր.` arbéiten, Großmútter, Kurórt  /մինչդեռ պետք է 
լիներ árbeiten, Gróßmutter, Kúrort/. 

Հնչյունական փոխներթափանցումը ներառում է նաև այնպիսի 
սխալներ, որոնք պայմանավորված են գերմաներենում Umlaut-
ների արտասանությամբ ու բաց թողնելով: Սա հանգեցնում է ոչ 
միայն արտասանական, այլ նաև իմաստային սխալների. Օր.` 
fordern - պահանջել, fördern - աջակցել, schon - գեղեցիկ, schön -
արդեն: 

Փոխներթափանցման խնդիրը չի շրջանցում նաև լեզվի քերա-
կանական մակարդակը: Հայալեզու սովորողի համար սխալների 
մի մեծ շարք կարող են առաջացնել բայերի ու ածականների 
խնդրառությունների անհամապատասխանությունը: Օր.՝ 
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սպասել – ո՞ւմ  /տրակ. հ. /, ի՞նչ /հայց. հ/   warten - auf +Akk 
խնդրել- ո՞ւմ  /տրակ. հ. / , ի՞նչ /հայց. հ/     bitten- Akk, um+ Akk 
հիանալ- ո՞ւմով /գործ.հ./ , ի՞նչով /գործ.հ./ bewundern - Akk 
սիրահարված լինել - ո՞ւմ /տրակ. հ./, ի՞նչ /տրակ. հ./ verliebt sein- in 
+Akk 
հետաքրրքված լինել - ո՞ւմով /գործ.հ./, ի՞նչով /գործ.հ./        
interessiert sein- an+ Dat 

 
Գերմաներենը որպես 2-րդ օտար լեզու ուսումնասիրողների հա-
մար ոչ պակաս խնդրահարույց են գերմաներն համանունները: 
Սրանք գերմաներենում տարբերվում են միայն քերականական 
սեռով.  

Der See – լիճ  die See – ծով  
der Band – հատոր  das Band – ժապավեն 
das Steuer – ղեկ  die Steuer – հարկ,տուրք 
der Leiter – ղեկավար die Leiter – սանդուղք  
der Tor – հիմար  das Tor – դարպաս 
der Schild – վահան das Schild – ցուցատախտակ  

Իմաստային փոխներթափանցումը նույնպես կարող է սխալ-
ների պատճառ դառնալ: Օրինակ` հայալեզու սովորողը չափման 
գոյական միավորները հայերենի նմանությամբ օգտագործում է 
միայն եզակի թվով, մինչդեռ գերմաներենում իգական սեռի միա-
վորները օգտագործվում են հոգնակի թվով. 

zwei Tassen Tee        –  երկու գավաթ թեյ 
drei Flaschen Bier      –   երեք շիշ գարեջուր 
zwei Tonnen Zement  –  երկու տոննա ցեմենտ 
vier Kannen Saft         –  չորս սափոր հյութ 
Իմաստային փոխներթափանցումը բազմաթիվ թյուրիմացու-

թյունների պատճառ կարող է դառնալ: Այսպես օրինակ՝ ausziehen 
բառը գերմաներենում նշանակում է հանել հագուստը86: Սակայն 
հյուրին առաջարկել հանել վերնահագուստը “Ziehen Sie sich bitte 
aus!” արտահայտությամբ սխալ է, քանի որ այս դեպքում նրան 
առաջարկվում է հանել ողջ հագուստը: Այստեղ ճիշտ տարբերակն 
է “Legen Sie bitte ab!” ձևը: 
                                                                 
86 Գ.Մ. Անդրեասյան: Գերմաներեն- հայերեն բառարան,1976 թ., 
Երևան: 
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Այսպիսով փոխներթափանցման ուսումնասիրությունը ունի 
գործնական նշանակություն: Իմանալով, թե ինչն է առաջացնում 
բարդություններ թարգմանության գործընթացում, անհրաժեշտ է 
հենց դրա վրա էլ շեշտադրում անել բուհերում նոր օտար լեզվի 
ուսուցման ժամանակ87: 

Կատարված ուսումնասիրությունները փաստում են. երկրորդ 
օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում անխուսափելի են փոխ-
ներթափանցման պատճառով առաջ եկող սխալներ լեզվի բոլոր 
շերտերում: Այս պրոցեսում գրեթե հավասարաչափ է  մայրենիի և 
առաջին օտար լեզվի ազդեցությունները նոր յուրացվող լեզվի 
վրա: Փոխներթափանցային սխալների համակարգումը, դրանց 
առաջացման պատճառների ուսումնասիրությունը թույլ են տալիս 
մշակել արդյունավետ մեխանիզմներ նվազագույնի հասցնելու բա-
ցասական փոխներթափանցումը երկրորդ օտար լեզուն դասա-
վանդելիս: 
 
  

                                                                 
87 Каргина, Е.М. Дидактические и психологические факторы обучения 

иностранному языку в техническом вузе // Гуманитарные научные 
исследования. – 2014. – № 9 (37). – С. 60-63. 
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В статье рассмотрена проблема межязыковой интерференции в 
процессе преподавания немецкого в качестве второго иностранного 
языка. Изучены воздействия языковой интерференции на устное  и 
письменное знание учащихся. Изучены риски, связанные с языковой 
интерференцией, а также наиболее очевидные фонетические, смысло-
вые и граматические интерференции и их воздействия на эффектив-
ность межязыкового общения.  
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Gayane Ogannesyan 
Teacher at ASPU 

THE PROBLEM OF INTERLIGUISTICINTERFERENCEIN THE PROCESS OF 
TEACHING GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE 

Key words: Language interference, cultural communication, risk factor, 
linguistic system, interferential error 

 
The articles deals with the problem of interlinguisticInterference in the 

process of teaching German as a second foreign language. The paper studies 
the influences of interlinguistic penetration on the oral and written 
knowledge of the learners. It also analyzes the risks connected with 
interlinguistic penetration, as well as the most obvious manifestations of the 
phonetic, semantic and grammatical penetrations and their influence on the 
efficiency of the communicative process.  
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