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ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ 
 

Գիտաժողովի հարգելի՛ մասնակիցներ, 
շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսա-

րանի 27-րդ գիտաժողովի բացման առթիվ և ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել 
գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին, ովքեր հետաքրքրություն են ցուցաբերել տնտեսու-
թյան և հասարակության զարգացմանն առնչվող հրատապ հարցերի նկատմամբ: 

Մեր համալսարանի տարեկան գիտաժողովները գեղեցիկ ավանդույթ են դարձել, 
բայց ես ուրախությամբ եմ նշում, որ դրանց կողքին այսօր առկա են մեր համալսարանի 
գիտական գործունեությունն արտացոլող այլ ձևաչափեր նույնպես: Հպարտությամբ եմ 
նշում, որ հետազոտական համալսարան դառնալու և մեր պետության տնտեսական կյան-
քին մասնագիտական մասնակցություն ունենալու իմ տեսլականը կամաց-կամաց կյանքի 
է կոչվում: Համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի գործունեությունն այսօր 
տալիս է նշանակալի արդյունքներ. այստեղ ոչ միայն իրականացվում են հանրապետու-
թյան տնտեսական արդիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ հետազոտություններ, այլև 
կենտրոնի աշխատակիցները բուհի դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների հետ, որ-
պես փորձագետներ, հանդես են գալիս համապետական քննարկումներում: 

Մինչ տարեկան գիտաժողովի կազմակերպումը գիտական սեմինարների ձևաչա-
փերով հանդես եկան մեր ամբիոնները՝ շնորհանդեսներով ներկայացնելով իրենց ուսում-
նասիրության առանցքում առկա թեմաները: Այս ուսումնական տարվանից տրվեց գիտա-
ուսումնական լաբորատորիաների մեկնարկը, ինչը գիտական դրամաշնորհներ, գիտաու-
սումնական խմբեր և գիտահետազոտական կյանքի աշխուժացմանը միտված այլ ձևաչա-
փեր ներդնելու մեր մոտեցումների հրաշալի շարունակությունն է: 

Համալսարանի տարեկան գիտաժողովը ես հատկապես կարևորում եմ ակնկալի-
քով, որ այն պետք է վեր հանի մեր հավաքական գիտական ներուժը, ցույց տա համալսա-
րանում գիտական կյանքի որակական փոփոխությունը և դառնա հետագա գործունեու-
թյան յուրօրինակ ուղենիշ: Այս գիտաժողովի հիմքում տնտեսության և հասարակության 
զարգացման հարցերն են, որոնք ի ցույց են դնում մեր դարաշրջանի մարտահրավերներն 
ու հնարավորությունները: Իսկապես, սրանք այնքան փոխկապակցված և կարևոր հար-
ցեր են, որոնք չպետք է անտարբեր թողնեն տնտեսագետներին, չէ՞ որ չի կարող լինել 
հասարակական զարգացման որևէ մակարդակ` առանց կենսունակ տնտեսության: 

Հուսով եմ, որ գիտաժողովը՝ իր բաժանմունքներով և կլոր սեղաններով, հնարավո-
րություն կտա մասնագետներին ներկայացնելու իրենց մոտեցումները, բացահայտելու 
գիտաժողովի խորագրում արտացոլված թեման՝ իր բոլոր շերտերով և նրբություններով: 
Այնպես որ, արգասաբեր և աշխույժ աշխատանք եմ մաղթում Ձեզ: 

Շնորհակալ եմ ուշադրության համար: 
 

ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր 
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ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՄՈԴԵԼԸ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հիմնաբառեր.  զարգացման պետություն, տնտեսական 

զարգացում, շուկայական մեխանիզմներ, 
տնտեսական հայրենասիրություն: 

 
Զուտ շուկայական մեխանիզմները, փոքր բացառություններով, չեն հանգեցրել 

տնտեսության նոր, արագ աճող հատվածների ստեղծմանը, բարձրտեխնոլոգիական ար-
տադրությունների ընդլայնմանը: Ինչպես որ զարգացող բազմաթիվ երկրներում, այնպես 
էլ Հայաստանում դեռևս չի լուծվել տնտեսական առաջընթացի հիմնախնդիրը: Հետևա-
բար՝ երկրում կուտակված սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական խնդիրների լուծ-
ման բանալին անցումն է զարգացման պետության մոդելին:  

  
Նոր տնտեսակարգին անցման և շուկայական մեխանիզմների ձևավորման ավելի 

քան քսանամյա ժամանակաշրջանում Հայաստանը և խորհրդային մյուս երկրները, ըստ 
Վաշինգտոնյան կոնսենսուսի, իրականացրին մի շարք միջոցառումներ (մասնավորեցում, 
տնտեսության ապակարգավորում և այլն): Մասնավորեցվեցին պետական ձեռնարկու-
թյունները, և ձևավորվեց տնտեսության մասնավոր հատվածը, ազատականացվեց միջ-
ազգային տնտեսական գործունեությունը և այլն: Դրական տեղաշարժերի հետ միասին, 
հատկապես՝ Հայաստանի և մի քանի այլ երկրների պարագայում, տեղի ունեցավ ապա-
արդյունաբերականացում և ագրարայնացում, փոխվեց հասարակության սոցիալական 
կառուցվածքը, առաջացավ աղքատ բնակչության մի հոծ զանգված: Զուտ շուկայական 
մեխանիզմները («շուկայի անտեսանելի ձեռքը»), փոքր բացառություններով, չհանգեցրին 
տնտեսության նոր, արագ աճող հատվածների ստեղծմանը, բարձրտեխնոլոգիական ար-
տադրությունների ընդլայնմանը: Ինչպես որ բազմաթիվ զարգացող երկրներում, այնպես 
էլ Հայաստանում չլուծվեց ու առայսօր չի լուծվում տնտեսական առաջընթացի հիմնա-
խնդիրը: Ակնհայտ է, որ տնտեսության ու հասարակության՝ ներկայումս ձևավորված կա-
ռուցվածքով և գործող մեխանիզմներով դժվար կլինի բարելավել սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը: Նման դրության մեջ հայտնվել են բազմաթիվ զարգացող երկրներ, և կուտակ-
ված խնդիրները հիմնականում լուծվել են զարգացման պետության ձևավորման ճանա-
պարհով: 

«Զարգացման պետություն» կամ «կոշտ պետություն» հասկացությունը կիրառության 
մեջ են դրել միջազգային քաղաքատնտեսության մասնագետները՝ XX դարի վերջին 
Արևելյան Ասիայի որոշ երկրներում պետական մակրոտնտեսական պլանավորման 
երևույթը նկարագրելու համար: Կապիտալիզմի այս մոդելում պետությունը (երբեմն ան-
վանվում է կապիտալիստական զարգացման պետություն) ունի ոչ միայն ավելի անկախ 
կամ ինքնավար քաղաքական իշխանություն, այլև տնտեսության վերահսկողության առա-
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վել բարձր աստիճան: Հասկացությունը հետագայում օգտագործվել է Արևելյան Ասիայի 
սահմաններից դուրս գտնվող այն երկրների բնութագրման նպատակով, որոնք բավարա-
րում էին զարգացման պետության չափանիշները: Զարգացման պետությունը երբեմն 
հակադրվում է «գիշատչային» կամ «թույլ» պետությանը:  

Ըստ Չալմերս Ջոնսոնի՝ «կապիտալիստական զարգացման պետություն» գաղափա-
րը ժամանակակից Ճապոնիայի արդյունաբերական քաղաքականություն ներմուծելու 
նպատակներից մեկն էլ ամերիկյան և խորհրդային տնտեսությունների հակադրության 
սահմաններից դուրս գալն էր1: Այդպիսով՝ հնարավորություն է ստեղծվել դիտարկելու, մի 
կողմից՝ ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի, իսկ մյուս կողմից՝ Ճապոնիայի ու դրան նմանակող 
պետությունների տնտեսությունների տարբերությունները: 

Ռոլանդ Դորը, հետահայաց անդրադառնալով 1970-ական թթ., նկատել է, որ 
«նրանք (ճապոնացիները) չէին հավատում «անտեսանելի ձեռքին»: Այնուհետև Դորը 
հարց է հնչեցրել, թե այդ դեպքում ինչո՞ւ պետք է երկրագնդի վրա լինի Ճապոնիան, որն 
անթաքույց հպարտանում է իր կոշտ տնտեսական քաղաքականությամբ, ՏՀԶԿ երկրների 
շարքում առավել հաջողակներից է, դինամիկորեն հարմարվում է այնպիսի մարտահրա-
վերների, ինչպիսիք են նավթի գների կլանումը, գնաճի՝ ցածր մակարդակում վերահսկու-
մը և արդյունաբերության կառուցվածքում ծանրության կենտրոնն անկումայինից դեպի 
մրցունակ ճյուղեր տեղափոխումը2: 

Ճապոնիան, խախտելով կապիտալիստական ռացիոնալության բոլոր ընդունված 
սկզբունքները, դարձել է աշխարհի հարուստ երկրներից մեկը և մոդել Արևելյան Ասիայի 
երկրների, ներառյալ՝ Չինաստանի համար3:  

Մանուել Կաստելսը զարգացման պետությունը բնորոշում է հետևյալ կերպ. «Պե-
տությունը զարգացման է, եթե որպես լեգիտիմ սկզբունք է սահմանվել զարգացման 
առաջմղումն ու աջակցումը»: Միաժամանակ, նա նշում է, որ զարգացում ասելով պետք է 
հասկանալ տնտեսական աճի և կառուցվածքային փոփոխությունների կայուն բարձր 
տեմպերի համակցություն ինչպես ազգային տնտեսության մեջ, այնպես էլ միջազգային 
տնտեսության հետ ունեցած հարաբերություններում4: 

Զարգացման է այն պետությունը, որտեղ կառավարությունն ակտիվ կերպով մաս-
նակցում է մակրո- և միկրոտնտեսական պլանավորմանը՝ հանուն տնտեսության առաջ-
խաղացման5:  

Կարծիքներ են շրջանառվում, որ զարգացման պետություններն ունակ են ավելի 
արագորեն առաջ մղելու իրենց տնտեսությունները, քան կարգավորվողները: Այսպես, 
                                                            
1 Meredith Woo-Cummings, The Development State. NY: Cornell University Press, 1999, p. 32. 
2 Roland Dore, Flexible Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment in the Japanes Economy, 1970−1980 

(Stanford University Press, 1986), pp. 1, 6. 
3 Roland Dore, Flexible Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment in the Japanes Economy, 1970−1980 

(Stanford University Press, 1986), p. 18. 
4 Кастельс М., Информационная эпоха: экономика, общество и культура/Мануэль Кастельс: пер. с англ., под 

науч. ред. О.И. Шкаратина: Гос. Ун-т «Высш. шк. экономики». 2000, с. 183. 
5 Onis ZThe Logic of the Developmental State. Comparative Politics. 24. no.1.. 1991, pp. 109−26. 



 6

օրինակ, ԱՄՆ-ի տնտեսությունը կրկնապատկելու համար պահանջվեց մոտավորապես 
50 տարի, մինչդեռ Չինաստանին, որ զարգացման պետություն է, այդ նույն 50 տարում 
(1960–2010 թթ.) հաջողվեց տնտեսությունը մեծացնել 3.4 անգամ1: Հետևաբար՝ տրամա-
բանական է, որ երկիրն իր սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական խնդիրները լուծե-
լու համար պետք է դառնա զարգացող պետություն: 

Տնտեսական զարգացմանն անհրաժեշտ ներուժը ենթադրում է ամուր ինստիտու-
ցիոնալ հիմք: Այդ առումով, ինչպես համապատասխան ինստիտուտները, այնպես էլ ֆոր-
մալ (ձևական) կամ ոչ ֆորմալ (ոչ ձևական) վարքագիծն ընդլայնում են հասարակության 
կայուն տնտեսական զարգացման միտումների վերլուծության հնարավորությունները: 
Ինստիտուցիոնալ միջավայրի ձևավորման գործում հատուկ դեր ունի պետությունը: Շու-
կայական մեխանիզմները կամ Ադամ Սմիթի «շուկայի անտեսանելի ձեռքն» ունակ չեն 
վերարտադրելու ֆորմալ նորմերը: Դա բուն պետության գործառույթն է: Ինստիտուցիո-
նալ միջավայրին բնորոշ են ոչ միատարրությունը և ներքին լարվածությունը: Այդպիսով՝ 
պետական ֆորմալ ինստիտուտների ստեղծումն ու փոփոխությունը պետք է կողմնորոշ-
ված լինեն տնտեսական վարքագծի ոչ ֆորմալ նորմերի համապատասխան արձագան-
քին՝ իրականացվելով դրանց հետ փոխկապակցված: 

Ըստ Մաքս Վեբերի՝ կայուն քաղաքականության հիմնական նախադրյալներն են 
ազդեցիկ խորհրդարանը և պատասխանատու քաղաքական կուսակցությունները: Ժո-
ղովրդավարության իռացիոնալությունը, պետական-քաղաքական տեսանկյունից, Վեբերը 
տեսնում է զանգվածների անկազմակերպվածության, քաղաքականությունում հուզական 
տարրերի գերակայության մեջ2: 

Տնտեսական զարգացումն արտադրողականության և աշխատավարձերի բարձրաց-
ման պատմական գործընթաց է՝ պայմանավորված բնակչության մեկ շնչի հաշվով ավելի 
մեծ ավելացված արժեքով գործունեությամբ՝ շնորհիվ ավելի բարձր որակավորմամբ աշ-
խատուժի օգտագործման: Ընդ որում, այդ գործընթացը համախմբում է հասարակության 
տարբեր դասերի ներկայացուցիչների, այդ թվում՝ ներդրումների և նորամուծությունների 
համար պատասխանատու քաղաքական գործիչների, պետական պաշտոնյաների և ձեռ-
նարկատերերի: Հենց այս համատեքստում, զարգացման պետությունը պատմականորեն 
դիտարկվել է և պետք է շարունակի դիտարկվել որպես դեպի առաջընթացը կողմնորոշ-
ված կենտրոնական ինստիտուտ:  

Զարգացման պետության հայեցակարգի ըմբռնման համար կարևորվում է դրա որոշ 
բնութագրիչների3 առանձնացումը: Այսպես՝ նման պետության մեջ հատուկ ուշադրություն 
է դարձվում տեխնիկական կրթությանը, մասնավորապես՝ հաշվարկներ կատարելու և 
համակարգչային գիտելիքների ու հմտությունների ամրապնդմանը: Տեխնիկական կողմ-

                                                            
1 https://tradingeconomics.com/china/gdp 
2 Вебер М., Парламент и правительство в новой Германии (май 1918) // Политические работы. М.: Праксис, 

2003, c. 243. 
3 Thompson M., Late industrialisers, late democratisers: developmental states in the Asia-Pacific.Third World 

Quarterly. 1996.17(4): 625-647.Thompson, 1996, Woo-Cumings, 1999. 
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նորոշմամբ կրթությանը տալով ռազմավարական նշանակություն՝ համապատասխան 
ներուժն օգտագործվում է պետական կառույցներում՝ բյուրոկրատիայի կարողունակու-
թյան ամրապնդման նպատակով: 

Հարկ է նշել, որ գոյություն ունեն զարգացման պետության տարբեր մոդելներ, որոն-
ցում, սակայն, հնարավոր է առանձնացնել որոշակի ընդհանուր կողմեր: 

Առաջին՝ տնտեսական հայրենասիրություն. առանց արժեքային այս գործոնի մաս-
նակցության անհնարին է պատկերացնել զարգացման պետության ստեղծումը: Երկրորդ՝ 
տնտեսական աճ, ինչը փոխում է երկրի կյանքը՝ շուկայում և տնտեսությունում պետու-
թյան միջամտության, վերջինիս դերի ակտիվացման շնորհիվ: Դա ենթադրում է հզոր 
արդյունաբերական տնտեսության խթանման պետական քաղաքականություն, մասնավո-
րապես՝ 

− արդյունաբերական հովանավորչություն,  
− արդյունաբերության նոր տեսակների ներդրում, 
− նորաստեղծական ձեռնարկատիրության պաշտպանություն և աջակցություն ձևա-

վորման փուլում, 
− օժանդակություն տեխնոլոգիական ունակությունների և վերազինման արտահայտ-

ված միտումներով առանձնացող ճյուղերին, 
− ենթակառուցվածքների ստեղծման նպատակով ծախսեր, որոնք գրավում են ներ-

դրողներին:  
Զարգացման պետության ձևավորումը ենթադրում է նաև տեխնիկապես առաջավոր 

գործունեության տեսակների ստեղծագործական փոխառում՝ արտասահմանյան մասնա-
գետների ներգրավմամբ, կրթության և դաստիարակության համակարգերի կազմակեր-
պում՝ նպատակուղղված նորաստեղծական տեխնիկական գիտելիքի յուրացմանն ու կա-
տարելագործմանը: 

Զարգացման պետությունը ոչ միայն երաշխավորում է նորաստեղծական միջավայրի 
առկայությունը, այլև գոյացնում է արտադրական-տեխնոլոգիական շղթաներ, համակար-
գում է արդյունաբերական աճը, ապահովում է գիտության և ձեռնարկությունների միջև 
սիներգետիկ փոխգործակցությունը: 

Զարգացման պետությունը վարչահրամայական կարգավորման որոշ տարրերի ժա-
մանակակից գործադրում է, շուկայական ուժերի ավելի ազատ դրսևորումների խթանում՝ 
հզոր արդյունաբերական համակարգերի առաջացման դեպքում:  

Ի վերջո, զարգացման պետությունը չի կարող կայանալ առանց ազգային բյուրո-
կրատիայի, որն ընդունում է հասարակական կյանքի նպատակադրվածությունը՝ աջակ-
ցելով դրան ստեղծագործական մրցակցության, տնտեսատեխնոլոգիական «մրցավազքի» 
ոգով, ինչն անհնարին է առանց հայրենասիրության արժեքային գործոնի առկայության:  

Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ գնալով մեծանում է արդյունավետ պետության չափո-
րոշիչների և խնդիրների սահմանման անհրաժեշտությունը: Զարգացման ունակ կլինեն 
միայն այն երկրները, որոնք, ըստ ազգային փորձի և համաշխարհային համակարգում 

զբաղեցրած դիրքի, կկարողանան ճիշտ գնահատել սեփական հնարավորությունները: 
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ГАГИК ВАРДАНЯН 
 

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ГОСУДАРСТВО РАЗВИТИЯ 
 

Ключевые слова: государство развития, экономическое разви-
тие, рыночные механизмы, экономоческий пат-
риотизм.  

 
Чисто рыночные механизмы, с некоторимы исключениями, не привели к созданию новых, 

быстро растущих отраслей экономики, к развитию высокотехнологичных производств, не 
способствовали повышению благосостояния населения. Как и во многих развивающихся стра-
нах, в Армении еще не решена проблема экономического развития. Делается вывод о том, что 
ключом к решению социальных, экономических и политических проблем, стоящих перед стра-
ной, является переход на модель государства развития. 

 
GAGIK VARDANYAN 

 
MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DEVELOPMENTAL STATE 

 
Key words:  developmental state, economic development, 

market mechanisms, economic patriotism. 
 
Purely market mechanisms, with some exceptions, did haven’t led to the creation of new, rapidly 

growing sectors of the economy, to the development of high-tech industries, and havn’t contributed to 
the welfare of the population as well. As in many developing countries, the problem of economic 
development has not yet been solved in Armenia. It is concluded that the key to solving social, economic 
and political issues facing the country is currently facing, isthe transition to a model of the 
developmental state. 
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ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  

 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ: 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  շրջափուլ, վախճաբանություն, զարգացում, 
առաջադիմություն, քաղաքակրթություն, ա-
վանդական, տեխնածին, գիտություն, տեխ-
նիկա, տեխնոլոգիա, էկոլոգիա, սպառողա-
կան տնտեսություն, հոգևոր-բարոյական, 
արժեքային, փիլիսոփայություն 

 
Հոդվածում քննարկվում են պատմական գործընթացների վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող հայեցակարգերը: Հիմնական ուշադրությունը դարձվում է զարգացման հայեցա-
կարգի վրա, ներկայացվում են «զարգացում», «առաջադիմություն», «քաղաքակրթու-
թյուն» հասկացությունների հարաբերակցությունը, տեխնածին քաղաքակրթության զար-
գացման առանձնահատկությունները, մարտահրավերները և այն դերը, որ կարող է 
ունենալ փիլիսոփայությունը այդ մարտահրավերների հաղթահարման, քաղաքակրթու-
թյան զարգացումը հումանիստական հիմքերի վրա դնելու գործում: 

 
Պատմական գործընթացների բնույթի վերաբերյալ երեք ընդհանրական տեսակետ 

կարելի է առանձնացնել: Առաջինը հին աշխարհի դիցաբանական, կրոնափիլիսոփայա-
կան պատկերացումներում իշխող շրջափուլային (պարբերաշրջանային-ցիկլային) ըմ-
բռնումն է, ըստ որի` տիեզերքը, հասարակությունն անցնում են այն փուլերով, որոնցով 
անցնում է առանձին անհատի կյանքը` մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդու-
թյուն, հասունություն, ծերություն և մահ: Ոչնչանալուց հետո որոշ ժամանակ անց նորից է 
առաջանում, և բոլոր փուլերը կրկնվում են նույնությամբ, նոր ոչինչ չի առաջանում («Այն, 
ինչ եղել է, նոյնն էլ պիտի լինի, եւ այն, ինչ կատարուել է, նոյնն էլ պիտի կատարուի: Եվ ոչ 
մի նոր բան չկայ արեգակի ներքո…», Ժողովող, 1, 9-10): Ինչը որ առաջանալու էր, արդեն 
առաջացել է: Հավերժ ու անփոփոխ են աստղերը, մոլորակները, երկինքը, բուսական ու 
կենդանականը աշխարհը, մարդիկ: Անընդհատ նույնն է կրկնվում: Լճերը կարող են 
ցամաքել, անտառը` դառնալ անապատ: Այդ ամենը նույնպես նախատեսված է բնության 
կարգում և աստվածային տնօրինության մեջ: Փոփոխությունները քանակական բնույթ 
ունեն. արդեն մեկ անգամ եղածն է կրկնվում: Այս պատկերացումները պայմանավորված 
էին նրանով, որ հազարամյակներ շարունակ մարդը նույն ձևով, նյութով է մշակել հողը, ու 
տեխնիկայով կառուցել տունը, նույն փոխադրամիջոցներից է օգտվել: 
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Այս ուսմունքը իշխող էր մինչև միջնադար, առանձին դրսևորումներ պահպանվել են 
նաև հետագայում, օգտագործվել տեղային (լոկալ) քաղաքակրթությունների հայեցակար-
գերում: 

Հաջորդը քրիստոնեության մեջ ձևավորված գծային-վախճանաբանական հայե-
ցակարգն է, որտեղ իշխել են նախախնամության, պատմության զարգացման ուղղագիծ 
ըմբռնումները: Ըստ քրիստոնեական աստվածաբանության` մեղսագործության արդյուն-
քում առաջացած հասարակությունը գտնվում է սատանայի, մահվան և մեղքի իշխանու-
թյան տակ: Արարչագործության (ըստ որոշ տեսակետների` մեղսագործության) պահից 
սկիզբ առած ժամանակն ընդունում է միագիծ բնույթ` անցյալ-ներկա-ապագա` մինչև 
ահեղ դատաստան: 

Երրորդը զարգացման հայեցակարգն է, որը մշակվել է Նոր ժամանակում, դարձել 
իշխող Լուսավորական փիլիսոփայության մեջ, վերջնականապես հաստատվել XIX դա-
րում` շնորհիվ Գ. Հեգելի, Կ. Մարքսի, Չ. Դարվինի: 

Գրականության մեջ «զարգացում» հասկացությունից բացի օգտագործում են նաև 
«առաջադիմություն», «պատմական առաջընթաց» (պրոգրես) հասկացությունները: Եր-
կար ժամանակ «զարգացում» և «առաջադիմություն» հասկացությունները նույնացվել են: 
Դա նկատելի է հատկապես Հեգելի փիլիսոփայության մեջ: Վերջին շրջանի փիլիսոփա-
յական գրականության մեջ դիտվում է այդ հասկացությունների զատման երևույթը: Զար-
գացումը համարվում է ավելի լայն հասկացություն, փոփոխություն ընդհանրապես, որը 
կարող է ունենալ ինչպես առաջընթաց (պրոգրեսիվ), այնպես էլ հետընթաց (ռեգրեսիվ) 
բնույթ: Առաջադիմությունը առաջանցիկ զարգացումն է: Գոյություն ունեցող տեսակետնե-
րից մեկի համաձայն` հասարակական կյանքում տեղի ունեցող վերընթաց փոփոխություն-
ները բնութագրելիս «զարգացում» և «առաջադիմություն» հասկացությունները նույնանում 
են: Այս հասկացությունները որպես հոմանիշներ են օգտագործվում նաև այս հոդվածում1: 

Լուսավորական դարաշրջանից սկսած՝ զարգացման և առաջադիմության հոմանիշ 
է դառնում քաղաքակրթությունը: Լուսավորիչներն իրենց իդեալների իրականացումը 
տեսնում են քաղաքակրթության մեջ և միջոցով: 

«Քաղաքակրթությունե եզրույթը բազմիմաստ է: Համադրական մոտեցում ցուցաբե-
րելով` քաղաքակրթությունը կարելի է դիտել որպես մեկ կամ մի քանի երկրներ, տարա-
ծաշրջաններ, նույնիսկ աշխարհամասեր ընդգրկող հասարակությունների ընդհան-
րական տիպ, որին բնորոշ են աշխատանքի հասարակական բաժանումները, գիտա-
կան գիտելիքների, տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների, էթնիկական հանրություններ 
ներառող մշակույթի որոշակի մակարդակը, հասարակության, միջմարդկային հարա-
բերությունների կառավարման, կարգավորման ինստիտուցիոնալ և ոչ ինստիտուցիո-
նալ բնութագրական ձևերի գոյությունը և գործառույթները:  

 Վերջին տարիներին քննարկվում է քաղաքակրթության առավելապես երեք ըմբռնում. 

                                                            
1 Զարգացման բնորոշ գծերի, չափանիշների, մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունների մասին 

տե՛ս Ա. Սարգսյան, Զարգացման հայեցակարգի փիլիսոփայական և մշակութաբանական ըմբռնումները // 
Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում, ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2015, էջ 443-447: 
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I. Քաղաքակրթությունը որպես մարդկության էվոլյուցիայի ընթացքում ստեղծված 
առարկայական արդյունքներ, որոնց մեջ մտնում են մարդու առանձնացումը կենդանա-
կան աշխարհից և առաջընթացը սոցիալական աստիճանակարգով: Այս իմաստով քա-
ղաքակրթական նվաճումներ ասելով նկատի ունենք «երկրորդ բնությանե (արտեֆակտե-
րի) ձևավորումը և զարգացումը, տեխնիկա-տեխնոլոգիական հայտնագործությունները` 
անիվը, գութանը, բրուտագործական հաստոցը, շոգեմեքենան, ավտոմեքենան, ինքնա-
թիռը, էլեկտրականությունը, ատոմային էներգիան և այլն: 

Նվաճումների հաջորդ խումբը վերաբերում է սոցիալական հարաբերությունները 
կարգավորող հայտնագործություններին, որոնցից են գրի ստեղծումը, իրավունքի հաս-
տատումը, շուկան, փողը, ժողովրդավարությունը, խղճի, խոսքի, ընտրության և այլ իրա-
վունքները և ազատությունները: 

II. Քաղաքակրթությունը որպես հասարակության որոշակի տիպ, որն առաջանում է 
մարդկության զարգացման որոշակի փուլում, երբ անցում է կատարվում տնտեսավար-
ման նստակյաց ձևին, երբ ստեղծվում են մշտական բնակավայրեր, կացարաններ, քա-
ղաքն ու գյուղը: Այս իմաստով ըմբռնված քաղաքակրթությունը հասարակական համա-
կարգի ամբողջական ընկալումն է իրեն բնորոշ սոցիալական հարաբերություններով և 
ինստիտուտներով, մշակույթով, հիմնային արժեքներով, անհատի տիպով և ապրելակեր-
պով: Այս ըմբռնմամբ՝ «քաղաքակրթություն», «հասարակություն» և «վերկենսաբանական 
սոցիալական օրգանիզմ» հասկացությունները նույնանում են: Նման մոտեցման դեպքում 
քաղաքակրթությունը և մշակույթը ոչ միայն չեն հակադրվում, այլև մշակույթը դառնում է 
քաղաքակրթության դեմքը, դիմագիծը բնորոշող ամենահիմնական գործոն: Յուրաքանչ-
յուր քաղաքակրթություն ներկայանում է մշակույթի որոշակի ընդհանրական տիպով:  

III. Քաղաքակրթությունը տեխնիկան և տեխնոլոգիան են, իսկ մշակույթը՝ հասարա-
կության հիմնային արժեքները, մարդու ներաշխարհի մարմնավորումները, հոգևոր գոր-
ծունեության ձևերը (արվեստ, կրոն, բարոյականություն, փիլիսոփայություն և այլն), ար-
ժեքները: Այսինքն` քաղաքակրթությունը և մշակույթը վերաբերում են հասարակության և 
մարդու գործունեության տարբեր ոլորտներին: Այդ պատճառով էլ այս տեսակետի կողմ-
նակիցների կարծիքով՝ քաղաքակրթության զարգացումը մեխանիկորեն չի հանգեցվում 
բարոյական զարգացմանը, հակառակը` դիտվում է բարոյական անկում, դեգրադացիա: 
Քաղաքակրթությունը և մշակույթը սոցիալական իրականության տարբեր կողմերն են1: 

Զուտ քաղաքակրթական առումով հասարակության պատմությունը բաժանում են 
երկու խոշոր փուլերի՝ ավանդականի և տեխնածինի (տեխնոգեն): Վերջինս երբեմն բա-
ժանում են. 

ա) արդյունաբերականի, որը սկսում է XVII դարից, ավարտվում XX դարի 70-ական թթ., 
բ)   հետարդյունաբերականի, որը բնորոշ է վերջին 30-40 տարիներին, որը երբեմն 

անվանում են տեղեկատվական, հետմոդեռնիզմի և այլն: 
Տեխնածին քաղաքակրթությունը ունեցավ մեծ նվաճումներ. գիտատեխնիկական ա-

ռաջադիմություն, տնտեսական աճ, կյանքի նոր որակ, սպառման նոր մակարդակ, բու-
                                                            
1 Տե՛ս այդ մասին Стопин В., Цивилизация и культура. Санкт-Петербург, 2011, էջ 79-80: 
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ժում, կյանքի միջին տևողության երկարացում, մեծ հույսեր ապագայի նկատմամբ: Իշխող 
դարձավ պատմական հեռանկարի լավատեսական ըմբռնումը: Ահա, թե ինչու մինչև XX 
դարը մարդկության թվում էր, թե ինքն անմահ է, սերունդներ կոչնչանան, հազարավոր 
մարդիկ կսպանվեն, բայց մարդկությունը կմնա: Երկու համաշխարհային պատերազմ-
ները, զանգվածային ոչնչացման զենքերի ստեղծումը այդ հավատը կործանեցին: Պարզ 
դարձավ, որ տեխնածին քաղաքակրթության անքննադատ զարգացումը հղի է ամենա-
վտանգավոր հետևանքներով: Քաղաքակրթությունը կարող է ոչնչացնել իր արարողին՝ 
մարդուն և մարդկությանը: 

Քաղաքակրթության զարգացումը ծնեց մի շարք գլոբալ հիմնախնդիրներ, որոնցից 
ուշադրություն կդարձնենք գիտատեխնիկական, բնապահպանական (էկոլոգիական), 
մարդաբանական խնդիրներին: 

Գիտությունը և տեխնիկան քաղաքակրթության արդյունք են և միաժամանակ քա-
ղաքակրթության զագացման պայման: Մեծ է գիտության և տեխնիկայի դերը բնության 
յուրացման, հասարակական հարաբերությունների կարգավորման և հումանիստական 
ուղղվածության, կենցաղի բարելավման, մարդու առողջության, նրա կյանքի միջին տևո-
ղության երկարացման և այլ բնագավառներում:  

Գիտությունն ու տեխնիկան իրենց հումանիստական առաքելությունը շարունակում 
են XX դարում, նաև մեր օրերում: Դրանց շնորհիվ են զարգանում արտադրությունը, կար-
գավորվում հասարակական հարաբերությունները, սովորում և դաստիարակվում սե-
րունդները, բուժում անբուժելի համարվող բազմաթիվ հիվանդությունները, փոխում ապ-
րելակերպը, բարձրացնում մարդկանց բարեկեցությունը, բարելավում կենցաղը: Գիտու-
թյունը և տեխնիկան հասարակական առաջընթացի հզոր ուժ են, հեղափոխական ազդե-
ցություն են ունենում մարդկանց պատկերացումների, աշխարհայացքի ձևավորման վրա: 
Մարդկային գործունեության բազմաթիվ ոլորտներ այսօր հնարավոր չէ պատկերացնել 
առանց գիտության և տեխնիկայի: Գիտությունը և տեխնիկան բնությունը, հասարակու-
թյունը ավելի ճանաչելի, կառավարելի ու կանխատեսելի են դարձնում, իսկ մարդուն` ա-
զատ վարքագծում, մտածողության մեջ և աշխարհայացքում: Այս ամենով են գիտությունը 
և տեխնիկան դառնում մշակութային երևույթներ, իրականացնում մշակութաաշխարհա-
յացքային և հումանիստական գործառույթներ: 

Գիտատեխնիկական առաջընթացը փոխում է ժամանակակից եվրոպական քաղա-
քակրթության դեմքը և ձգտում է փոխել ողջ աշխարհի զարգացման վեկտորը:  

Բայց այդ ընթացքում պարզ դարձավ, որ գիտության և տեխնիկայի զարգացումը 
հակասական ազդեցություն է ունենում քաղաքակրթության ընթացքի վրա` բարիքի հետ 
ծնելով չարիք, լուծելով մի խնդիր` ծնում մի քանիսը: Չարդարացան լուսավորիչների 
պատկերացումները, պարզվեց, որ միայն գիտությունն ու տեխնիկան բավարար չեն 
մարդկանց երջանիկ դարձնելու համար: Մարդկության մեծ մասը շարունակում է մնալ 
դժբախտ նույնիսկ ամենազարգացած գիտության ու տեխնիկայի պայմաններում: Ավելին, 
գիտությունն ու տեխնիկան դառնում են ամենավճռական գործոնները մարդկության հնա-
րավոր ոչնչացման գործում: Գիտությունը և տեխնիկան նմանվում են Պանդորայի արկ-
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ղին, որտեղից դուրս են գալիս չարիքի տարբեր ձևեր, տիրում մարդկանց, իսկ արկղում 
մնում է միայն հույսը՝ երջանկության փոխարեն: Դրանք հանուն մարդու բարեկեցության 
պայքարելու փոխարեն (ինչին կոչված են) սկսում են պայքարել մարդու դեմ, հումանիզմի 
միջոցից փոխարկվում են հակահումանիզմի: Տեխնիկայի զարգացումն առաջացնում է 
պարադոքսալ իրավիճակ` քաղաքակրթությունը ծնում է տեխնիկան, բայց վերջինիս լիա-
կատար հաղթանակը կարող է կործանել քաղաքակրթությունը: Տեխնիկայի զարգացումը 
դուրս է եկել մարդու հսկողությունից և դարձել այն, ինչ ոչ ոք չէր ցանկանում: Մարդը 
կորցրել է հսկողությունը տեխնիկական առաջընթացի և դրա ծնած հետևանքների նկատ-
մամբ: Տեխնիկական և մշակութային զարգացումների միջև դիտվում է ժամանակային 
խզվածություն: Մշակութային առաջընթացը հետ է մնում տեխնիկականից: 

Համառոտ անդրադառնանք բնապահպանական (էկոլոգիական) խնդիրներին: XX 
դարում մարդու ազդեցությունը բնության վրա այնքան ուժգնացավ, որ բնությունը գրեթե 
սպառեց վերականգնվելու, ինքնամաքրման հնարավորությունը: XX դարի 70-ական թթ. 
Հռոմեական ակումբի ուսումնասիրություններից պարզ դարձավ, որ երկրի բնակչության 
աճի այս տեմպերի պահպանման դեպքում XXI դարի կեսերից մարդկությանը կերակրելու 
բնական ռեսուրսները կարող են սպառվել: Դրան ավելացնենք հետևյալը. մասնագետ-
ների հաշվարկներով 1970−1990 թթ. աշխարհը կորցրեց ևս 200 մլն. հեկտար անտառ, 
անապատն ավելացավ 120 մլն. հեկտարով:  

Ըստ մասնագետների՝ անտառների հատման այս պրակտիկան շարունակելու դեպ-
քում 15-20 տարի հետո անտառը կարող է վերանալ: Մինչդեռ մեկ հեկտար կանաչ տա-
րածքը մաքրում է 18 միլիոն խորանարդ մետր օդ: 

Վերջին հարյուր տարվա ընթացքում մարդը բնությունից վերցնում է միջինը հարյուր 
միավոր նյութ, օգտագործում երեքից չորս միավորը, մնացածը վերադարձնում բնություն 
արտադրական թափոնների տեսքով: Զարգացած երկրներում ամեն տարի բնությունից 
վերցվում է երեսուն տոննա նյութ, որից օգտագործվում է 1-1.5 տոկոսը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ եթե լուրջ միջոցառումներ չձեռնարկ-
վեն, ապա 2100 թ. մթնոլորտի միջին ջերմաստիճանը կբարձրանա 5.1 աստիճանով, օվ-
կիանոսի մակարդակը կբարձրանա երկու և ավելի մետրով, էկոլոգիական փախստա-
կանների թիվը 2050 թ. կհասնի մեկ միլիարդի: 

Ամեն տարի մթնոլորտ են նետվում 200 միլիոն տոննա S և N տիպի թունավոր 
նյութեր, մեկ միլիոն տոննա CO2, որով թունավորում ենք օդային ավազանը: 

Մեկ տարվա ընթացքում միայն փոշու արտանետումները հասնում են հինգ հարյուր 
տոննայի 1 կմ2 վրա: Յուրաքանչյուր տարի միլիոնի հասնող բնակչություն ունեցող քաղա-
քի շրջակայքում կուտակվում է 3-5 միլիոն տոննա թափոն, 350 միլիոն տոննա կեղտա-
ջուր: Այս ամենի արդյունքում ձևավորվում է «ջերմոցային էֆեկտ» կոչվածը՝ օզոնային 
շերտի քայքայումը, երկրի ճառագայթային ֆոնի մեծացումը, էկոլոգիական հիվանդու-
թյունների ավելացումն ու տարածումը: 

Այսպես շարունակվելու դեպքում էկոլոգիական աղետը կարող է իրականություն 
դառնալ 2–3 սերնդի ընթացքում: 
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Գաղտնքի չէ, որ բնության յուրացումն ու օգտագործումը սերտորեն կապված է վար-
վող տնտեսական քաղաքականության հետ:  

Բոլոր հետազոտողները նշում են, որ ներկայիս հասարակությունն իր բնույթով 
սպառողական է, որի կարգախոսն է. «Ինչքան շատ սպառենք (օգտագործենք), այնքան 
լավ տնտեսության համար»: Ըստ այս տեսակետի կողմնակիցների սպառումը ծնում է 
պահանջարկ, ինչն իր հերթին խթանում է տնտեսության զարգացմանը: Մինչդեռ դա 
հնարավոր է իրականացնել միայն ավելի շատ ռեսուրսներ օգտագործելու միջոցով, որն էլ 
տանում է շրջակա միջավայրի աղտոտմանը, վերջին հաշվով էկոլոգիական աղետի: 

Սպառումը դարձել է նաև հոգեբանություն, որն անվանում են «կոնսյումերիզմ»: 
Կոնսյումերիզմը հոգեբանությունն է, որը բարեկեցության դրսևորման ձևը համարում է 
սպառումը: Կոնսյումերիզմը դառնում է նաև գաղափարախոսություն,աշխարհայացք, որի 
միջոցով մարդիկ իրենց կայացածությունը, ինքնադրսևորումը տեսնում են բավարարվա-
ծության, ապրանքների և ծառայությունների սպառման մեջ: Սպառման բարձր մակար-
դակը համարվում է հաջողակ մարդու, հաջողության նշան: 

Մեր երկրի աղքատ լինելն այնքան էլ չի խանգարում սպառողական հոգեբանության 
ձևավորմանը: Թաղումը, հարսանիքը, Նոր տարին ճոխ են ու ծախսատար:  

Այժմ մարդաբանական ճգնաժամի մասին:  
Գենային ինժեներիայի, նանո, համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ների զարգացումը հնարավոր դարձրեցին ազդել մարդու նյարդային և գենային համա-
կարգի վրա, մարդու որոշ բնական օրգաններ փոխել արհեստականով, երկարացնել 
մարդու կյանքը, իսկ հեռանկարում` դարձնել անմահ: Նման մարդուն անվանում են «գեր-
մարդ» կամ «հետմարդ»: Այս ծրագրերի իրականացումն արդեն ծնել է և կարող է ծնել մի 
շարք բարոյափիլիսոփայական, արժեքային-աշխարհայացքային, հումանիստական հիմ-
նախնդիրներ, որոնցից առանձնացնենք միայն մի քանիսը. 

ա) տեղի չի՞ ունենա արդյոք մի այնպիսի աղետ, ինչը կատարվեց բնության հետ 
(բնապահպանական աղետ), երբ փորձեցին տեխնոլոգիապես վերահսկել և վե-
րափոխել այն, արդյունքում ունեցանք խորագույն էկոլոգիական ճգնաժամ, 

բ) ձևավորված «հետմարդնե արդյոք չի՞ ոչնչացնի այն մշակութային միջավայրը, 
որը հագուստ հագնող երկոտանի անփետուր էակին մարդ է դարձնում, 

գ) եթե «տեխնագիտությանըե (այդ հասկացությունն օգտագործվում է գիտության և 
տեխնիկայի ներթափանցման ժամանակակից մակարդակը բնութագրելու հա-
մար) հաջողվի ստեղծել «հետմարդուն», այսինքն` անմահ մարդուն, ապա դա 
արդյոք չի՞ ունենա ճակատագրական հետևանքներ, որովհետև անիմաստ կդառ-
նան երեխա ունենալու, նրան դաստիարակելու, երեխաների, մեծերի նկատմամբ 
հոգսի, հոգատարության, մարդու հանդեպ սիրո, առհասարակ, արիության, հե-
րոսության, երջանկության, կյանքի իմաստի և բազմաթիվ այլ բարոյա-հումանիս-
տական պատկերացումներ: Չի՞ փլուզվի արդյոք մշակույթի պատմության ըն-
թացքում ձևավորված արժեքային ողջ համակարգը, որից դուրս մարդ գոյություն 
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  չունի, գուցե, կդադարի՞ գործելուց մշակույթն ընդհանրապես1: 
Մարդաբանական ճգնաժամի մեջ մտնում են նաև. 
− գենոֆոնդի փոփոխության վտանգը (պատերազմում սպանվում է միլիոնների 

հասնող առողջ սերունդ` ժառանգ չթողած երիտասարդներ), 
− աղտոտված միջավայրի ազդեցությունը, 
− սթրեսային ծանրաբեռնվածության մեծացում, 
− մարդու կենսաբանական հիմքերի վերակառուցում (գենի ընթերցումը ոչ միայն 

հիվանդությունների բուժման, այլև որոշ ունակությունների զարգացման նպա-
տակով, ուղեղում չիպերի տեղադրում), 

− երեխայի սեռի իմացումը մինչև ծննդաբերությունը և համապատասխան վար-
քագծի դրսևորումը, 

− ավելի էժան սերնդի աճեցում, որը կարող է ապրել աղտոտված միջավայրում: 
Այս ամենը կարող են մի գեղեցիկ օր ստիպել ինքներս մեզ հարց տալ. արդյոք շատ 

թանկ չենք վճարում գարզացման (առաջադիմության) համար: Գուցե այդ առաջադիմու-
թյունը բնավ էլ մեր գրպանի բանը չէ, ուստի ինչքան շուտ հրաժարվենք դրանից, այնքան 
լա՞վ: Հենց այստեղ է մեզ օգնության հասնում փիլիսոփայությունը, որովհետև թվարկած 
հիմնախնդիրները կարոտ են փիլիսոփայական իմաստավորման, քանզի դրանց առա-
ջացման պատճառները ոչ այնքան սոցիալ-տնտեսական են, որքան հոգևոր-բարոյական 
կամ արժեքային: Պետք է վերանայվեն արժեքները, մշակվեն նոր արժեքներ կամ առա-
ջին պլան մղվեն հոգևոր-բարոյական արժեքները` սերը բնության, մարդու նկատմամբ, 
քաղաքակրթությունը պետք է բարոյական և հումանիստական հիմքերի վրա դրվի:  

Բանն այն է, որ հասարակական հարաբերություններում բարոյական նորմերի կի-
րառման աստիճանը պայմանավորված է մարդկանց ոգեղեն մակարդակով: Մարդկու-
թյան ճակատագիրն ուղիղ համեմատական է դառնում մարդու հոգևոր վիճակին: Մարդն 
այսօր կանգնած է երկընտրանքի առջև. կամ պետք է փոխվի որպես առանձին անհատ և 
հանրության անդամ, կամ վերանա երկրի երեսից: Քաղաքակրթական մարտահրավեր-
ների լուծումը, գլոբալ հիմնախնդիրների հաղթահարումը կապված է արժեքային կողմնո-
րոշիչների փոփոխության, նոր արժեքային կողմնորոշիչների որոնման հետ: Անհրաժեշտ 
են սոցիալ-փիլիսոփայական, բարոյական, հոգևոր, ամբողջության մեջ մշակութային այն-
պիսի փոփոխություններ, որոնք կձևավորեն նոր աշխարհայացք, որը կդառնա սոցիալա-
կան լայն շերտերի սեփականությունը: Այդ աշխարհայացքի մեջ հիմնականը պետք է լինի 
հոգսը և հոգատարությունը մարդու և նրա ապագայի նկատմամբ: Այսինքն` բարոյակա-
նության և քաղաքակրթության զարգացման ուղենիշները պետք է դառնան հումանիս-
տական: Պետք է իրականացնել եվրոպական քաղաքակրթության հումանիստական վե-
րափոխում: Դրա համար, ըստ Է. Մարգարյանի, անհրաժեշտ է, որ համաշխարհային քա-
ղաքակրթության տարերային տեխնոկրատական զարգացումն անցնի գիտակցված հու-

                                                            
1 Տե՛ս Лекторский В. А., Философия, общество знания и перспективы человека // Вопросы философии. 2010, 

N 8, էջ 30-34: 
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մանիստական ուղղորդվող զարգացմանը1: Մարդուց, նրա գիտակցությունից ու կամքից 
կախված կլինի քաղաքակրթության, մարդու ապագան: Ինչպես Կանտն է նշում, յուրա-
քանչյուր մարդ պետք է այնպես ազդի իրենից հետո եկողների վրա, որ նրանք ավելի 
լավը դառնան, և այդ պարտքի գիտակցումը պետք է փոխանցվի սերնդից սերունդ: 

Այս խնդիրների իրականացման գործում իր կարևոր դերն ունի նաև փիլիսոփա-
յությունը: Փիլիսոփայությունը պետք է. 

1. Բացահայտի գիտության և տեխնիկայի հումանիստական նշանակությունը, նաև 
այն սոցիալական միջավայրը, պայմանները, որոնցում գիտությունն ու տեխնի-
կան իրականացնում են իրենց առաքելությունը, քաղաքակրթությունը դարձնում 
հումանիստական կամ ոչ: 

2. Ցույց տա, որ գիտությունն ու տեխնիկան, լինելով սոցիալական երևույթ, իրակա-
նացնում են որոշակի պատվեր, և շատ բան պայմանավորված է պատվիրատուի 
պահանջով, ճաշակով, աշխարհայացքով, քմահաճույքով, հետևաբար, հասարա-
կական միջավայրը պետք է դարձնել հումանիստական, բարոյական և քաղա-
քակիրթ: 

3. Ընդունի ժամանակակից քաղաքակրթության մարտահրավերները, պատասխա-
նի մարդու և մարդկության գոյության իմաստի, հիմնարար արժեքների հետ 
կապված նոր հարցադրումներին, ցույց տա, որ քաղաքակրթության զարգացման 
ներկա փուլում տեղի է ունենում հասարակության ինտելեկտուալ և բարոյական 
հիմքերի խարխլում ու մշակույթի դեգրադացիա: Արժանապատիվ ապրելակերպի 
իրատեսական, ազատ ու ստեղծագործական մտածողության խնդիրները պետք է 
ունենան հումանիստական կողմնորոշվածություն և դրվեն նոր կրթության, լուսա-
վորության և մշակույթի հիմքում: 

4. Իմաստնությունից բացի տա արիություն: Իմաստնության միջոցով կբացատրենք 
աշխարհը, իսկ արիության միջոցով կպայքարենք այն ցանկալի ապագայի հա-
մար, որում կապրենք արժանավայել կյանքով: 

5.  Վերակառուցվի նոր պահանջներին համապատասխան, ոչ միայն քայլի ժամա-
նակակից քաղաքակրթությանը համընթաց, այլև մի քայլ առաջ ընկնի, իրակա-
նացնի իր կանխատեսող գործառույթը, ցույց տա քաղաքակրթության զարգաց-
ման հնարավոր ուղիները և դրանց համապատասխան` մարդկանց գործունեու-
թյան ուղենիշները: 

6. Իր ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնի քաղաքակրթության զարգացման ընթաց-
քում առաջացած արժեքային-աշխարհայացքային հիմնախնդիրներին և դրանք 
քննարկի մարդու հիմնախնդրի և նոր հումանիզմի դիրքերից: 

Մարդու ապագան մեծապես պայմանավորված կլինի նաև նրանով, թե քաղաքա-
կրթության իմաստավորման և նրանում արժեքային կողմնորոշման խնդիրներում ինչ դեր 
կկատարի փիլիսոփայությունը:  

 
                                                            
1 Տե՛ս Э. Маркарян, Гуманизм XXI столетия. Идеология самосохранения человечества. Ер., 2008, էջ 20, 392: 
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ԳԱԳԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  կորպորատիվ սոցիալական պատասխա-
նատվություն, հեղինակություն, բարեգործու-
թյուն, համբավ, գործարարություն, մրցունա-
կություն, կյանքի որակի արդյունավետ կա-
ռավարում  

 

Ներկայումս կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության թեման գնալով 
ավելի ու ավելի պահանջված է դառնում գործարար հասարակության շրջանակներում: 
Հոդվածում դիտարկվում է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության դերը 
ժամանակակից բիզնես գործընթացներում: Ներկայացված են կորպորատիվ սոցիալա-
կան պատասխանատվության այն հիմնական ուղղությունները, որոնք նպաստում են գոր-
ծարար միջավայրում կազմակերպությունների մրցունակության և գործունեության ար-
դյունավետության բարելավմանը: 

 

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության զարգացման գործընթացներում 
տեղի են ունեցել զգալի փոփոխություններ՝ տնտեսության արագընթաց տեմպերով գլո-
բալացում, գործարարության և տնտեսական կապերի միջազգայնացում, մարդկանց 
կյանքի բոլոր առումներով որակական փոփոխություններ, մասնավոր հատվածի և պե-
տության միջև փոխհարաբերություններ: Ահա նոր իրողությունների ոչ լրիվ ցանկը, որ-
տեղ գլխավոր միտումը փոփոխությունների արագացումն է: Փոփոխվում են ինչպես կոր-
պորացիաների, այնպես էլ պետական կառավարման մարմինների գործունեության հան-
գամանքները՝ նպատակները, զարգացման գերակայությունները, ֆինանսական միջա-
վայրը, հասարակական կյանքի բարելավման եղանակները: Այս պայմաններում, ըստ 
էության, լուրջ վերափոխման են ենթարկվել պետության, քաղաքացիական հասարակու-
թյան և մասնավոր հատվածի դերակատարումները: Առաջին պլան է մղվել մասնավոր 
հատվածը, մասնավորապես՝ այնտեղ, որտեղ պետությունն ի վիճակի չէ միայնակ հաղ-
թահարելու որոշակի մեծածավալ հիմնախնդիրներ: Իհարկե, մասնավոր հատվածն ինքն 
իրենով չի կարող և չպետք է փոխարինի պետությանը հասարակական հարաբերություն-
ների կարգավորման գործընթացում, սակայն իշխանության պետական մարմինները 
պետք է մանրամասն ուսումնասիրեն և օգտագործեն այս բնագավառում բիզնեսի հնա-
րավորությունները, առաջավոր և նորարարական փորձը: Դրա անհրաժեշտությունը պայ-
մանավորված է այն հանգամանքով, որ կարգավորվող շուկայական հարաբերությունների 
պայմաններում պետությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց բիզնեսի, ինչպես և 
բիզնեսը՝ առանց պետության աջակցության: Պետության և բիզնեսի գործընկերության 
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ինստիտուտը կարող է դիտարկվել որպես հանրային ծառայությունների մատուցման 
գործընթացում մասնավոր հատվածի ներգրավման կառուցակարգ, ինչպես նաև պետա-
կան կարգավորման համակարգի մաս, որն ապահովում է արդյունաբերական քաղաքա-
կանության իրականացում, նորամուծական ակտիվության խրախուսում, ենթակառուց-
վածքների և սոցիալական ոլորտներում ներդրումների ներգրավում: 

Պետության և բիզնեսի արդյունավետ փոխհարաբերություններում էական նշանա-
կություն ունեն, այսպես կոչված, «խաղի կանոնները», որոնք կոչված են ապահովելու ձեռ-
նարկատիրական գործունեության խրախուսումը, տնտեսավարող սուբյեկտների ներուժի 
արդյունավետ օգտագործման համար առավելագույն նպաստավոր պայմանների ստեղ-
ծումը: Մի կողմից՝ պետությունն ու հասարակությունն են շահագրգռված երկրի կայուն 
զարգացման, սոցիալական և տնտեսական ծրագրերին անհրաժեշտ միջոցների ավե-
լացման և արդյունավետ քաղաքականության իրականացման համար, իսկ մյուս կողմից՝ 
բիզնեսը հետաքրքրված է բնակչության եկամուտների և սպառողական ակտիվության 
աճի, մասնավոր հատվածի նկատմամբ կայուն պետական քաղաքականության իրակա-
նացման, ինչպես նաև այն կորպորացիաների հասարակական ճանաչման և աջակցման 
հարցերով, որոնք կարևորում են կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության 
սկզբունքների կիրառումը և իրականացնում են սոցիալական ներդրումներ: 

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հայեցակարգի հիմնական 
գաղափարները և սոցիալապես պատասխանատու վարքագծի միջոցով այն իրականաց-
նելու մոտեցումները կիրառվել են դեռևս անցյալում:  

Սկզբնական շրջանում սոցիալական պատասխանատվությունն առանձնանում էր 
մարդասիրության և բարեգործության դրսևորումներով: Այդ ժամանակաշրջանում գործա-
րար և սոցիալական ակտիվությունը տարանջատված էին: Սոցիալապես նշանակալից 
հարցերի լուծման համար օգնությունը տրամադրվում էր գերազանցապես բնաիրային 
կամ դրամական ձևով՝ բիզնես կառույցի սեփականատերերի կամ ղեկավարների անձնա-
կան համակրանքների հիման վրա: Սակայն, անցյալ դարի վերջերից բիզնեսը սկսեցէ սո-
ցիալական հիմնախնդիրների լուծումը կապակցել կորպորացիաների ռազմավարական 
նպատակների հետ, ինչն ուղեկցվում է սոցիալական ներդրումների իրականացման պրակ-
տիկայի զարգացմամբ: Այսպիսով՝ պետական և ոչ պետական հատվածների ջանքերը են 
միավորվում են որոշակի կոնկրետ սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման նպատակով: 

Ներկայումս կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության թեման գնալով 
ավելի ու ավելի պահանջված է դառնում գործարար հասարակության շրջանակներում: 
Գրականության մեջ սոցիալապես պատասխանատու վարքագիծը որոշ հեղինակներ ըն-
կալում են, ամենից առաջ, տնտեսական իմաստով, մյուսները՝ որպես իրավաբանական 
պատասխանատվության հայեցակարգ1: Ա. Քերոլլի՝ արդեն դասական դարձած դիրքո-
րոշման համաձայն, բիզնեսում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը 
բազմամակարդակ է (տնտեսական, իրավական, բարոյական և մարդասիրական (սոցիա-
                                                            
1  Благов Ю. Е., Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. СПбГУ. − СПб.: Из-во 

“Высшая школа менеджмента”, 2010.  
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լական)), որը ներկայացվում է բուրգի տեսքով1: Բուրգի հիմքում տնտեսական պատաս-
խանատվությունն է, որն անմիջականորեն պայմանավորված է բիզնեսի կողմից հասա-
րակության պահանջմունքները բավարարող ապրանքների և ծառայությունների տրա-
մադրմամբ, որոնց իրացման արդյունքում ստացվում է վարձատրություն կամ շահույթ: 
Իրավական պատասխանատվությունը ենթադրում է շուկայական տնտեսության պայման-
ներում բիզնեսի օրինապահություն, գործունեության համապատասխանություն հասարա-
կության այն սպասելիքներին, որոնք ամրագրված են իրավական նորմերում և կարգա-
վորվում են պետության կողմից: Բարոյական պատասխանատվությունը նույնպես գործա-
րար միջավայրի՝ հասարակության սպասելիքներին համահունչ գործունեությունն է՝ հիմն-
ված ոչ թե իրավական, այլ համընդհանուր ճանաչում գտած բարոյական նորմերի վրա: 
Սոցիալական (մարդասիրական) պատասխանատվությունը կազմակերպությանը մղում է 
այնպիսի գործողությունների, որոնք միտված են կամավորության սկզբունքով սոցիալա-
կան ծրագրերի իրականացմանը՝ հասարակության բարեկեցության պահպանման ու 
զարգացման նպատակով: 

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմնական նպատակն է հա-
սարակության կայուն զարգացումը՝ հաշվի առնելով կազմակերպության հիմնական շա-
հագրգիռ կողմերի շահերը և նպաստելով նրանց կյանքի որակի բարձրացմանը: Կազ-
մակերպություններին անհրաժեշտ է զարգացնել շահագրգիռ կողմերի հետ մշտական 
համագործակցություն՝ որոշումների ընդունման և իրականացման գործընթացում նրանց 
կարծիքներն ու սպասելիքները հաշվի առնելու նպատակով: Դա կնպաստի կազմակեր-
պության ոչ նյութական ակտիվների ավելացմանը, հեղինակության և ապրանքանիշի ճա-
նաչմանն ու ամրապնդմանը, ինչն անշուշտ կապահովի զգալի տնտեսական արդյունք և 
կարտացոլվի տնտեսական ցուցանիշներում: Գործարարության արդյունավետության վրա 
կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության դրական ազդեցության անուղղակի 
ապացույցներից է նաև այն փաստը, որ բազմաթիվ խոշորագույն համաշխարհային կոր-
պորացիաներ, միաժամանակ, առաջատար դիրքեր են գրավում կորպորատիվ սոցիալա-
կան պատասխանատվության ոլորտում:  

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության դրական ազդեցությունը բիզ-
նես գործընթացներում առավելապես պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով. 

 Համբավի էֆեկտ: Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ոլոր-
տում կազմակերպությունների գործունեության ակնկալիքներից է կորպորատիվ հեղինա-
կության բարելավումը: Դա օգնում է ավելացնել սոցիալապես պատասխանատու կազմա-
կերպությունների ոչ նյութական ակտիվները, բարձրացնում է դրանց հեղինակությունը և 
ձևավորում է վստահության վարկ, ինչը, վերջն արդյունքում, դրական ազդեցություն է 
ունենում վաճառքի ծավալի ավելացման, գործընկերների և մյուս շահագրգիռ կողմերի 
ներկայացուցիչների հետ համագործակցության վրա2: 

                                                            
1  https://4brain.ru/blog/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1% 

8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-  
2  Корпоративная социальная ответственность: новая философия бизнеса. Внешэкономбанк Москва, 2011 г. 
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 Շահագրգիռ կողմերի հետ հարաբերությունների ձևավորում: Շահագրգիռ կողմե-
րի հետ երկխոսությունը օգնում է կազմակերպություններին պարզել սպասելիքները սո-
ցիալական պատասխանատվության դրսևորումների առումով և, հնարավորության սահ-
մաններում, ինտեգրելու այդ սպասելիքներն իրենց գործունեության մեջ: Արդյունքում 
կազմակերպությունը ձևավորում է դրական միջավայր՝ շահագրգիռ անձանց լայն շրջա-
նակով, որը նպաստում է բիզնեսի արդյունավետության բարձրացմանը: 

 Նորարարությունների ներդրման հնարավորությունների ընդլայնում: Շահագրգիռ 
կողմերի պահանջմունքների իմացությունն օգնում է բիզնեսին` շուկա ներմուծելու հասա-
րակության կողմից պահանջված ապրանքներ և ծառայություններ, ինչպես նաև յուրաց-
նելու նոր շուկաներ: Այս առումով, բիզնեսը, հիմնական գործունեության շրջանակներում, 
դառնում է դրական փոփոխությունների և նորարարական ծառայությունների մատակա-
րար՝ դրանով հանդերձ բարձրացնելով իր մրցունակության և արդյունավետության աս-
տիճանը: 

 Որակյալ անձնակազմ: Աշխատանքի գրավիչ պայմանների, մասնագիտական և 
կարիերայի աճի համար նախադրյալների ու հնարավորությունների ստեղծումը, համա-
մարդկային արժեքների վրա հիմնված կորպորատիվ մշակույթի ձևավորումը նպաստում 
են կազմակերպությունում որակյալ մասնագետների ներգրավմանը, ինչպես նաև բարձ-
րացնում անձնակազմի կայունությանը և աշխատանքի մոտիվացման (շահադրգվածու-
թյան) մակարդակը: Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այլ հավասար պայմանների 
դեպքում աշխատանք փնտրողները իրենց նախապատվությունը տալիս են սոցիալապես 
պատասխանատու ընկերություններին:  

 Ներդրումների ներգրավում: Արտասահմանյան կապիտալի շուկաներում կազմա-
կերպությունների ներդրումային գրավչությունը որոշելիս հաշվի է առնվում դրանց գոր-
ծունեությունը կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ոլորտում1:  

 Ոչ ֆինանսական ռիսկերի արդյունավետ կառավարում: Կառավարչական որոշում-
ների ընդունման գործընթացում բնապահպանական և սոցիալական ուղղությունների 
միասնացումը կազմակերպությանը թույլ է տալիս ընդլայնել պլանավորման «հորիզոն-
ները», ռիսկերը և հնարավորությունները ավելի բազմակողմանիորեն, ինչը անշուշտ, 
նախադրյալներ է ստեղծում բիզնեսի կայուն զարգացման համար երկարաժամկետում: 

Այսպիսով՝ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունն աստիճանաբար 
դառնում է բիզնեսի նոր փիլիսոփայություն՝ ըստ որի կազմակերպությունները, որպես 
իրենց գլխավոր նպատակ, կարևորում են ոչ միայն շահույթի ստացումը, այլև հասարա-
կության պահանջմունքների բավարարումը և կյանքի որակի բարելավումը: 

 

                                                            
1  Նույն տեղում: 
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ГАГИК АСЛАНЯН  
 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответствен-
ность, репутация, благотворительность, 
имидж, бизнес, конкурентоспосбность, качест-
во жизни, эффективноe управление 

 

В настоящее время тема корпоративной социальной ответственности становится все 
более востребованной в деловом сообществе. В статье рассматривается роль корпоративной 
социальной ответственности в современных бизнес процессах. Представлены те основные 
аспекты корпоративной социальной ответственности, которые в бизнес среде способству-
ют повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности организации. 

 

GAGIK ASLANYAN  
 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
IN THE PROCESS OF BUSINESS DEVELOPMENT 

 

Key words:  corporate social responsibility, reputation, charity, 
frame, business, competitiveness, quality of life, 
effective management 

 

Nowadays the subject of corporate social responsibility is becoming more and more demanded 
within the framework of the business community. The role of corporate social responsibility in modern 
business processes is considered in the article. There are introduced the key social responsibility 
aspects, which contribute to the improvement of competitiveness of companies and performance 
efficiency. 

 
 
 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԶՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ  

 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ 

ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Հիմնաբառեր.  պետական պարտք, արտաքին պարտք, 
ներքին պարտք, էկոնոմետրիկա, էկոնոմետ-
րիկ հավասարումներ, էկոնոմետրիկ հավա-
սարումների համակարգեր, կանխատեսում-
ներ, ՀՆԱ, բյուջեի պակասուրդ, տնտեսա-
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կան աճ, փոքրագույն քառակուսիների մե-
թոդ, կեղծ փոփոխականներ, ժամանակային 
շարքեր 

  
Հոդվածը նվիրված է տնտեսության վրա ՀՀ պետական պարտքի ազդեցության հե-

տազոտմանը էկոնոմետրիկայի (տնտեսաչափության) օգնությամբ: Ներկայացված է էկո-
նոմետրիկ հավասարումների համակարգ, որը միաժամանակ նկարագրում է պետական 
պարտքի և տնտեսական աճի փոխկապվածությունը: Կատարված հետազոտությունում 
արտացոլված են ոչ միայն նշված գործոնների ազդեցությունը, այլև որոշակի կանխատե-
սումներ ապագայի վերաբերյալ: 

 
Ներքին և արտաքին պարտքի վրա ուղղակի կամ անուղղակի ազդող մեծություն-

ների հետազոտումից հետո անհրաժեշտ է տեղեկանալ տնտեսության վրա պետական 
պարտքի ունեցած հետևանքների մասին, որպեսզի արդյունավետ կերպով իրականաց-
վեն բոլոր ծրագրերը, որոնք ուղղված են ապահովելու մակրոտնտեսական կայունություն 
տնտեսության բոլոր ոլորտներում: 

ՀՀ տնտեսության վրա պետական պարտքի ազդեցությունը գնահատելու համար 
կառուցվել է հետևյալ ռեգրեսիոն հավասարումների համակարգը1. 

 

 
որտեղ՝  EGt −ն տնտեսական աճի տեմպն է t–րդ տարում,  

PDt −ն պետական պարտքի հավելաճի տեմպն է t–րդ տարում, 
deft −ն բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) հավելաճի տեմպն է t–րդ տարում,  
                   ը մոդելի գործակիցներն են, 
                      ը մոդելի սխալներն են t–րդ տարում: 

(1) համակարգի առաջին հավասարման մեջ որպես արդյունքային փոփոխական 
վերցվել է տնտեսական աճի մեծությունը, իսկ որպես ռեգրեսորներ` պետական պարտքի 
և տնտեսական աճի մեծությունները նախորդ ժամանակահատվածում: Մոդելի կառուց-
ման հիմքում հետևյալ դրույթներն են. 

1. Պետական պարտքի առկայությունը բեռ է տնտեսության համար, և ինչքան 
պարտքն աճում է, այդքան տնտեսության վրա ճնշումը մեծանում է, ինչի հե-
տևանքով վերջինս չի կարողանում նորմալ կենսագործել, և չի իրացվում այն 
ներուժը, որն առկա է: Ստացվում է, որ պետական պարտքի աճն արգելակում է 
տնտեսական աճը` ՀՆԱ-ի վրա բացասաբար ազդելով: 

                                                            
1 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика, изд. “Дело”, М., 2004, с. 220−222. 
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2. Տնտեսական աճի տեմպը ներկա ժամանակահատվածում պայմանավորված է 
նաև նախորդ ժամանակաշրջանի տնտեսական աճի տեմպով: 

Համակարգի երկրորդ հավասարման մեջ արդեն, որպես արդյունքային փոփոխա-
կան, հանդես է գալիս պետական պարտքի, իսկ որպես ռեգրեսոր` տնտեսական աճի 
մեծությունը: Բանն այն է, որ տնտեսական գործընթացներ մոդելավորելիս գոյություն 
ունեն այնպիսի փոփոխականներ, որոնք ունեն հետադարձ կամ հակադարձ ազդեցու-
թյան ուժ: Այսպես՝ տնտեսական աճի բարձր տեմպերն ապահովում են երկրի ողջ տնտե-
սական ներուժի իրացում՝ դրանով իսկ առողջացնելով տնտեսությունը. մասնավորապես՝ 
անուղղակիորեն կրճատվում է բյուջեի դեֆիցիտը և արդյունքում նվազում է երկրի կախ-
վածությունը պարտքային պարտավորություններից:  

Համակարգի երրորդ հավասարումը նկարագրում է դեֆիցիտի ազդեցությունը պե-
տական պարտքի վրա: Ինչպես հայտնի է, բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը պարտ-
քային պարտավորությունների հաշվին ծնում է պետական պարտք: Պետական պարտքի 
աճը կայուն դեֆիցիտի հետևանք է: 

Այսպիսով՝ մոդելի կառուցման նպատակն է հետազոտել պետական պարտք-տնտե-
սական աճ-դեֆիցիտ շղթայի գործողության մեխանիզմը ՀՀ-ում: 

Մոդելի էնդոգեն փոփոխականներն են պետական պարտքը և տնտեսական աճը: 
Մոդելի էկզոգեն փոփոխականներն են բյուջեի դեֆիցիտը՝ որպես հարկաբյուջետային 
քաղաքականության արդյունք, և տնտեսական աճի տեմպը նախորդ ժամանակահատ-
վածում՝ որպես կանխորոշված մեծություն: Այսպիսով՝ մոդելը պարունակում է երկու 
էնդոգեն և երկու էկզոգեն փոփոխականներ:  

(1) համակարգը գնահատվել է եռաքայլ ՓՔԵ-ով1 հավասարումների միջև կապը 
հաշվի առնելու նպատակով:  

Գնահատված համակարգը կունենա հետևյալ տեսքը. 
 

 
 

Գնահատված (2) համակարգից հետևում է, որ եթե պետական պարտքի հավելաճի 
տեմպը լիներ 0%, ապա տնտեսական աճի տեմպը տարեկան կկազմեր 12.1%: Եթե պե-
տական պարտքի հավելաճի տեմպն աճի 1%-ով, համակարգի մնացած փոփոխականների 
հաստատուն մնալու պայմաններում, ապա տնտեսական աճը տեմպը կնվազի 0.22%-ով: 
Եթե նախորդ ժամանակաշրջանի տնտեսական աճի տեմպի տեմպը 1%-ով բարձր լիներ, 
ապա ընթացիկ ժամանակաշրջանի տնտեսական աճի տեմպը կաճեր 0.04%-ով: 

Տնտեսական աճի բացակայության պայմաններում պետական պարտքի հավելաճի 
տեմպը կկազմեր 61.05%: Եթե տնտեսական աճի տեմպն աճի 1%-ով, ապա պետական 
                                                            
1  Брендт Э., Практика эконометрики:практика и современность, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005, с. 682.  
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պարտքի հավելաճի տեմպը կնվազի 4.56%-ով, իսկ դեֆիցիտի հավելաճի տեմպը կնվազի 
41.5%-ով:  

Դեֆիցիտի հավելաճի բացակայության պայմաններում պետական պարտքի հավել-
աճի տեմպը կկազմեր 7.69%: Եթե դեֆիցիտի հավելաճի տեմպն աճի 1%-ով, ապա պե-
տական պարտքի հավելաճի տեմպը կաճի 0.11%-ով, իսկ տնտեսական աճի տեմպը 
կկրճատվի 0.02%-ով:  

 

Աղյուսակ 1  
ՀՀ պետական պարտքի հարաբերական մեծության կանխատեսումներ1 

 

Տնտեսական աճ Հավելաճի տեմպ (%) 
2.5% 2.7% 5.7% 

Պետական պարտք առանց էֆեկտի 8.84% 7.93% -5.75% 
Պետական պարտք էֆեկտով 52.96% 52.05% 38.36% 

 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ պետական պարտքի բացարձակ մեծության կանխատեսումներ2 

 

Տնտեսական աճ Բացարձակ մեծություն (մլրդ) 
2.5% 2.7% 5.7% 

Պետական պարտք առանց էֆեկտի 3215.99 3099.86 2706.95 
Պետական պարտք էֆեկտով 4393.16 4367.03 3973.84 

 
Տնտեսական քաղաքականություն մշակելիս էական նշանակություն ունեն այն կան-

խատեսումները, որոնք կարելի է իրականացնել կատարված հետազոտության հիման 
վրա: Մասնավորապես՝ 2017 թ. պետական պարտքի մեծության կանխատեսումներն ար-
վել են ըստ հետևյալ ենթադրությունների. 

1. 2016 թ. հատել ենք 50%-ի սահմանը, հետևաբար՝ դեֆիցիտը չի կարող գերա-
զանցել նախորդ երեք տարվա ՀՆԱ միջին մեծության 3%-ը` 149.29 մլրդ-ը: 
Ստացվում է, որ բյուջեի դեֆիցիտի հավելաճի տեմպը պետք է առնվազն կրճատ-
վի 12.46%-ով: 

2. Տնտեսական աճի տեմպն ըստ 2015-2017 թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի 
պլանավորվել է 5.7%: Համաշխարհային բանկը կանխատեսել է 2.7%, իսկ Արժույ-
թի միջազգային հիմնադրամը` 2.5% տնտեսական աճ: Կանխատեսումները կկա-
տարվեն վերը նշված բոլոր ենթադրությունների պարագայում: 

3. Փոխարժեքը կպահպանի հավելաճի տեմպի նվազման միտումը, և հավելաճի 
տեմպը 2017 թ. կկազմի 0.02%: 

4. Ներքին տոկոսադրույքները ևս կպահպանեն նվազման միտումը, սակայն առա-
վել զուսպ տեմպերով՝ 5%-ով կրճատում: 

5. Կանխատեսումներ կկատարվեն ինչպես ներքին ֆինանսավորման էֆեկտը հաշ-
վի առնելով, այնպես էլ առանց դրա: 

                                                            
1  Հաշվարկը կատարել է հեղինակը: 
2  Հաշվարկը կատարել է հեղինակը: 
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Համապատասխան ենթադրությունների համաձայն ներքին պարտքի հավելաճի 
տեմպն առանց էֆեկտի կկազմի 14.16%, իսկ էֆեկտով` 58.12%: Արտաքին պարտքի հա-
վելաճի տեմպը կկազմի 6.078%: Պետական պարտքի հավելաճի տեմպն առանց էֆեկտի 
կկազմի 20.24%, իսկ էֆեկտով` 64.36%: Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա այս ցուցա-
նիշը գրեթե համընկնում է պետական պարտք-տնտեսական աճ ռեգրեսիոն մոդելի հաս-
տատունին, ինչը փաստում է, որ կառուցված երկու համակարգերը համադրելի և ադեկ-
վատ են՝ դրանց հիման վրա գումարային կանխատեսումներ անելու համար: 

Սակայն, ներկա իրավիճակում առավել նպատակահարմար է դիտարկել պետական 
պարտքի աճը՝ հաշվի առնելով ներքին ֆինանսավորման էֆեկտը, քանի որ արդեն 
հատել ենք 50%-ի շեմը: Բացի այդ, դրա մասին են վկայում պետական պարտք-տնտե-
սական աճ մոդելի գնահատման արդյունքները: Նշված սցենարի դեպքում կառավարու-
թյան պարտք–նախորդ տարվա ՀՆԱ ցուցանիշը 2017 թ. կկազմի մոտավորապես 67.43%: 
Ստացված մոդելի շրջանակներում հաշվարկվել է նաև 2017 թ. անհրաժեշտ տնտեսական 
աճի տեմպը, որպեսզի վերը նշված հարաբերակցությունը չհատի 60%-ի սահմանը. 2017 
թ. պետք է ունենանք մոտ 9% տնտեսական աճ: 
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The article is devoting to the examination of the mutual relations between Armenian state debt 
and Economic Growth with help of econometrics. The system of econometric equations are represented, 
which describes the simultaneous effects of the debt and economic growth on economy as whole. The 
study not only gives detailed answers on what kind of factores affect the debt, but also makes the 
predictions for the future. 

 
 
 

ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ  

 

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ 

ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներ, գոր-
ծոնային վերլուծություն, ինստիտուցիոնալ 
վերափոխումներ, վերափոխումների քաղա-
քականություն, մոդել, զարգացող տնտեսու-
թյամբ երկրներ 

 

Զարգացող տնտեսությամբ երկրների սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների քա-
ղաքականության գերակայությունների հստակեցման, իրագործման մեխանիզմների ընտ-
րության և նպատակայնության ապահովման տեսանկյունից առանցքային նշանակություն 
ունի սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների քաղաքականության առանձնահատկու-
թյունների բացահայտումը: Ուստի սույն հոդվածի շրջանակներում մեր առջև խնդիր է 
դրվել գործոնային վերլուծության գործիքակազմի կիրառմամբ բացահայտել և վերլուծել 
զարգացող տնտեսությամբ երկրներում իրականացվող սոցիալ-տնտեսական վերափո-
խումների քաղաքականության ուղենիշների փոփոխությունը: 

  
Զարգացող տնտեսությամբ երկրների սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների քա-

ղաքականության գերակայությունների հստակեցման, իրագործման մեխանիզմների ընտ-
րության և նպատակայնության ապահովման տեսանկյունից առանցքային նշանակություն 
ունի սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների քաղաքականության առանձնահատկու-
թյունների բացահայտումը: Ուստի սույն հոդվածի շրջանակներում մեր առջև խնդիր է 
դրվել բացահայտել վերջին տարիներին զարգացող տնտեսությամբ երկրներում իրա-
կանացվող սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների քաղաքականության ուղենիշների 
փոփոխությունը և ուղղվածությունը: Սույն խնդիրը լուծելու նպատակով կիրառվել են գոր-
ծոնային վերլուծության գործիքակազմ, որը հետազոտական լայն տիրույթ է ապահովում 
զարգացող տնտեսությամբ երկրներում իրականացվող վերափոխումների ընդհանրական 
բնութագրիչների բացահայտման համար: Այսպես՝ գործոնային վերլուծությունը հնարա-
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վորություն է տալիս դուրս բերել վերափոխումները բնութագրող ցուցանիշներում առկա 
անբացահայտ (լատենտային) փոփոխականները (գործոնները)1: 

Այս դեպքում, առանձին ոլորտներում վերափոխումների բնութագրիչներից ելնելով, 
ընդհանրական գնահատական է տրվում սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներին, 
որոնք էլ, ըստ էության, կարտացոլեն առանձին երկրների սոցիալ-տնտեսական վերափո-
խումների քաղաքականության առանձնահատկությունները: 

Ստորև SPSS ծրագրային փաթեթի գործադրմամբ 1990−2014 թթ. իրականացրել 
ենք գործոնային վերլուծություն, որի առանցքում ՎԶԵԲ-ի կողմից զարգացող տնտեսու-
թյամբ երկրների համար հաշվարկվող վերափոխումների հետևյալ վեց ցուցանիշի արժեք-
ներն են՝ խոշոր կազմակերպությունների մասնավորեցում, փոքր կազմակերպությունների 
մասնավորեցում, կառավարում և ձեռնարկությունների վերակառուցում, գների ազատա-
կանացում, փոխարժեքի և առևտրի ազատականացում և մրցակցային քաղաքականու-
թյուն2: 

Վերոնշյալ ցուցանիշների հիման վրա գնահատվում են երկրների շուկայական 
տնտեսակարգի ձևավորմանն ուղղված վերափոխումների արդյունքները: Ըստ այդմ՝ 
ՎԶԵԲ գնահատականները հնարավորություն են տալիս լուծելու մեր առջև դրված խնդի-
րը, այն է՝ բացահայտելու առանձին ժամանակահատվածներում զարգացող տնտեսու-
թյամբ երկրներում վերափոխումների քաղաքականության ուղենիշներն ու ոլորտները:  

Վերլուծության մեջ ներառվել է զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող 28 եր-
կիր՝ Ալբանիան, Ադրբեջանը, Բելառուսը, Բոսնիան և Հերցեգովինան, Բուլղարիան, Էս-
տոնիան, Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը, Ուկրաինան, Հայաստանը, Հունգարիան, 
Սերբիան, Լեհաստանը, Լատվիան, Խորվաթիան, Ռուսաստանը, Ռումինիան, Լիտվան, 
Սլովենիան, Սլովակիան, Տաջիկստանը, Վրաստանը, Ղազախստանը, Մակեդոնիան, 
Մոլդովան, Չեռնոգորիան, Մոնղոլիան և Ղրղզստանը: 

1990−2014 թթ. իրականացված գործոնային վերլուծությունն արդյունքներից3 կարե-
լի է եզրակացնել, որ առանձին ժամանակահատվածներում ստացված անբացահայտ 
գործոնների բնութագրիչները որոշակի ընդհանրություններ ունեն: Մասնավորապես՝ 
առանձին տարիներին համընկնում է ինչպես վերափոխումների գործոնների թիվը, այն-
պես էլ դրանց կառուցվածքը: Ըստ այդմ էլ, անբացահայտ գործոնների կառուցվածքի 
ընդհանրություններից ելնելով, դիտարկվող 28 երկրում 1990−2014 թթ. իրականացրած 
վերափոխումների ողջ ընթացքը կարելի է պայմանականորեն բաժանել հետևյալ երեք 
ժամանակահատվածի՝ 1990−1992 թթ., 1993−2006 թթ. և 2007−2014 թթ.: 
                                                            
1  Орлова И.В. и др., Многомерный статистический анализ в экономических задачах: Компьютерное 

моделирование в SPSS, Учебное пособие, М., 2009, с. 154. 
2  Transition indicators methodology, European Bank for Reconstruction and Development, 
 

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLay
out 

3 Հաշվարկել է հեղինակը՝ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (http://www.ebrd.com/what-
we-do/economic-research-and-data/data.htm) տվյալների հիման վրա: 
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Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործոնային վերլուծության արդյունքում 
ստացված անբացահայտ գործոններն արտացոլում են վերափոխումների ընդհանրական 
բնութագրիչները, հետևապես՝ գործոններից յուրաքանչյուրը կարելի է դիտարկել որպես 
վերափոխումների առանձին մոդել, իսկ գործոնի կառուցվածքը՝ որպես վերափոխումների 
որոշակի մոդելի նկարագիր:  

Ըստ այդմ էլ՝ գործոնային վերլուծության արդյունքում ստացել ենք հետևյալ պատկե-
րը. 1990−1992 թթ. առանձնացվում էր վերափոխումների իրականացման երկու մոդել, 
այնինչ 1993−2014 թթ. դիտարկվող երկրները սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներն 
իրականացրել են ըստ մեկ միասնական մոդելի: Սա վկայում է 1993−2014 թթ. զարգացող 
երկրներում տնտեսության կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին 
ուղղված քաղաքականությունների ընդհանրությունների մասին:  

Հարկ է նշել, որ վերլուծության արդյունքում ստացված վերափոխումների առաջին 
մոդելի շրջանակներում կարևորվում են խոշոր կազմակերպությունների մասնավորեցում, 
մրցակցային քաղաքականություն, կառավարում և ձեռնարկությունների վերակառուցում 
ցուցանիշները: Հատկանշական է, որ այս մոդելի անվիճելի առաջատարները Լեհաս-
տանն ու Հունգարիան են, որոնք, վերափոխումների տեսանկյունից, լավագույն արդյունք 
են գրանցել, ուստի դիտարկվող ժամանակահատվածում վերափոխումների այս մոդելը 
կարելի է համարել հաջողված: 

Ինչ վերաբերվում է վերափոխումների երկրորդ մոդելին, ապա այս պարագայում 
շուկայական տնտեսությանն անցումը իրականացվել է մասնավորեցման և ազատակա-
նացման ուղով: Այս մոդելը հիմնականում բնորոշ է վերափոխումներ նախաձեռնած, սա-
կայն անբավարար արդյունքներ արձանագրած նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություննե-
րին:  

Այժմ անդրադառնանք 1993−2006 թթ. համար ստացված գործոնային վերլուծու-
թյան արդյունքներին: Ուշագրավ է, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում զարգացող 
տնտեսությամբ երկրների վերափոխումների քաղաքականությունում նկատելի է մրցակ-
ցային քաղաքականության բաղադրիչի համեմատաբար փոքր մասնակցությունը: Սա 
վկայում է զարգացող երկրներում այս ժամանակահատվածում մրցակցային օրենսդրու-
թյան և ինստիտուտների թերզարգացածության, մրցակցային միջավայրի բարելավմանն 
ուղղված մրցակցային քաղաքականության ոչ էական դերակատարության մասին: 

Հարկ է ընդգծել, որ, ըստ ստացված արդյունքների, 1993−2006 թթ. գերիշխող մո-
դելի շրջանակներում առաջատար դիրք են զբաղեցնում Էստոնիան, Հունգարիան, Սլո-
վակիան, Լեհաստանը, Լիտվան: 

Անդրադառնալով 2007−2014 թթ. զարգացող տնտեսություն ունեցող երկրներում վե-
րափոխումների իրականացման ընթացքին՝ կարող ենք ասել, որ դիտարկվող 28 երկրում 
բոլոր ուղղություններով համալիր կերպով բարեփոխումներ են կատարվել՝ հանգեցնելով 
բաղադրիչների դերակատարության համահավասարեցմանը: Այսպես՝ եթե նախորդ 
տարիներին առավել ընդգծված են վերափոխումների բոլոր վեց ցուցանիշների նշանա-
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կալիության գնահատականների տարբերությունները, ապա այս ժամանակահատվածում 
դրանք առավել թույլ են արտահայտված: 

2007−2014 թթ. գործոնային վերլուծության արդյունքներից կարելի է նաև նկատել, 
որ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի և դրա հետևանքով առաջացած՝ 
ռեսուրսների սակավության պատճառով զարգացող երկրներում սոցիալ-տնտեսական 
նկատելի փոխակերպումներ չեն կատարվել: Այնուհանդերձ, դիտարկվող ժամանակա-
հատվածում գործոնային վերլուծության արդյունքներով գլխավոր գործոնի ամենաբարձր 
արժեքներն ունեցել են Էստոնիան և Լեհաստանը:  

2016 թ. նմանատիպ վերլուծություն իրականացվել է «Բերթելսման» հիմնադրամի 
վերափոխումների ընդհանրական գնահատականի 17 բաղադրիչների (պետականություն, 
քաղաքական մասնակցություն, իրավունքի գերակայություն, ժողովրդավարական ինստի-
տուտների կայունություն, քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում, սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման մակարդակ, շուկա և մրցակցություն, արժութային և գնային կայունություն, 
սեփականության իրավունքի պաշտպանություն, բարեկեցության մակարդակ, տնտեսու-
թյան նկարագիր, կայունություն, վերափոխումների կառավարման բարդության աստի-
ճան, կառավարման ներուժ, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, համաձայնության 
ձեռքբերում, միջազգային համագործակցություն1) հիման վրա և 100 երկրների համար: 

Ըստ այդմ՝2 առանձնացվել է վերափոխումների երկու մոդել, որոնցից առաջինը 
նկարագրում է այնպիսի քաղաքականություն, որտեղ գերակա են ինստիտուցիոնալ ձևա-
փոխությունները, և մեծ կարևորություն է տրվում քաղաքական մասնակցություն, ժո-
ղովրդավարական ինստիտուտների կայունություն, համաձայնության ձեռքբերում, իրա-
վունքի գերակայություն, քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում, միջազգային համա-
գործակցություն, կառավարման ներուժ բաղադրիչներին: Հետևապես, նկարագրված 
առանձնահատկություններից ելնելով, սա կարող ենք պայմանականորեն անվանել «ինս-
տիտուցիոնալ վերափոխումների մոդել»: Նկատենք, որ ստացված արդյունքների համա-
ձայն, այն հիմնականում բնորոշ է սոցիալ-տնտեսական զարգացման համեմատաբար 
ցածր մակարդակ ունեցող այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Ուրուգվայը, Չիլին, Սենե-
գալը, Կոստա Ռիկան, Բոթսվանան, Նիգերը, Էլ Սալվադորը, Նամիբիան, Բենին:  

Վերափոխումների երկրորդ մոդելի պարագայում առանցքում սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման մակարդակ, տնտեսության նկարագիր, բարեկեցության մակարդակ, պե-
տականություն, կայունություն, շուկա և մրցակցություն, սեփականության իրավունքի 
պաշտպանություն, արժութային ու գնային կայունություն հենասյուներն են: Սա կարող 
ենք բնութագրել որպես «տնտեսական վերափոխումների մոդել»: Հատկանշական է, որ 
այն հիմնականում բնորոշ է բարեկեցության բարձր մակարդակ ունեցող այնպիսի 
երկրների, ինչպիսիք են Սինգապուրը, Սլովենիան, Հունգարիան, Չեխիան, Հարավային 
Կորեան:  

                                                            
1  Methodology, Bertelsmann Foundation, https://www.bti-project.org/en/index/methodology/  
2 Հաշվարկել է հեղինակը՝ Բերթելսման հիմնադրամի (https://www.bti-project.org/en/index/) տվյալների հիման 

վրա: 
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Այսպիսով՝ գործոնային վերլուծության արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ 
զարգացման համեմատաբար բարձր մակարդակ ունեցող երկրները հիմնականում հե-
տևում են «տնտեսական վերափոխումների» հետագծին, մինչդեռ համեմատաբար ցածր 
մակարդակ ունեցողները կարևորում են «ինստիտուցիոնալ վերափոխումները»: Ուշա-
գրավ է նաև, որ Էստոնիան, Լեհաստանը, Լատվիան, Լիտվան վերափոխումներն իրա-
կանացրել են «հիբրիդային» մոդելի շրջանակներում՝ հաջողությամբ համադրելով վերա-
փոխումների երկու հիմնական ուղղությունների առանձնահատկությունները: 

 
АНИ ХАЧАТРЯН  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ  
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

  
Ключевые слова: социально-экономические реформы, фактор-

ный анализ, институциональные трансформа-
ции, политика реформ, модель, развивающиеся 
страны 

 

Исследование политики социально-экономических реформ, направленных на формирова-
ние рыночной экономики, имеет решающее значение для определения приоритетов, обеспече-
ния целенаправленности и выбора механизмов, реализации социально-экономических реформ в 
развивающихся странах. В данной статье предпринята попытка, с помощью факторного 
анализа, выявить и проанализировать особенности политики социально-экономических ре-
форм в развивающихся странах. 
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The discovery of the main features of social-economic reform policy is essential in order to adjust 

priorities, choose mechanisms and provide purposefulness of social economic reform policy in 
developing countries. In this article we tried with the help of factor analysis to reveal and analyze the 
features of social-economic reform policy in developing countries. 
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ՍԵԴՐԱԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
ասպիրանտ 
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր.  պետական կառավարման համակարգ, պե-
տություն, միապետություն, հանրապետու-
թյուն, իշխանությունների տարանջատում: 

 

Հիմնվելով պետության ծագման վերաբերյալ բազմազան տեսությունների առաջա-
դրած դրույթների վրա՝ կարելի է պնդել, որ պետությունն առաջացել է որոշակի գործա-
ռույթների իրականացման անհրաժեշտությամբ: Պետությունները ենթարկվում են որոշա-
կի դասակարգման, ինչը հնարավորություն է տալիս պարզելու պետության ներքին կազ-
մակերպման առանձնահատկությունները, պետական իշխանության մարմինների կազ-
մակերպման կարգը և կառուցվածքը, միմյանց և բնակչության հետ փոխհարաբերություն-
ների բնույթը, ինչպես նաև այն մեթոդները, որոնք նրանք օգտագործում են կազմակեր-
պական և կառավարչական գործունեության համար: 

 
Պետությունը ձևավորվել է դեռևս քաղաքակրթության պատմության հնագույն ժա-

մանակներում և պայմանավորված է եղել մարդկանց կենսագործունեության որոշ կենսա-
կան բնագավառներում շահերը համընդհանրացնելու և համատեղ իրացնելու, հասարա-
կության անդամների արտաքին և ներքին անվտանգությունն ապահովելու, հասարակու-
թյան յուրաքանչյուր անդամի բազմակողմանի և անկաշկանդ զարգացման հնարավորու-
թյուններ ձևավորելու և հասարակության անդամների նվազագույն հոգսերը հոգալու պա-
հանջներով: Պետություն հասկացության, նրա էության և հասարակության մեջ նրա դերի 
խնդիրները դեռ հին ժամանակներից հանդիսանում են քաղաքագիտության գլխավոր 
հիմնահարցերը: Դա բացատրվում է նրանով, որ պետությունն այս կամ այն կերպ առնչ-
վում է հասարակության բոլոր շերտերի, խավերի, քաղաքական կուսակցությունների, 
կազմակերպությունների, միությունների և այլնի շահերի հետ: Այլ կերպ ասած՝ պետու-
թյունը բազմակողմանի ազդեցություն ունի հասարակության վրա: 

Մասնագիտական գրականության մեջ կան «պետություն» հասկացության տարբեր 
սահմանումներ՝ ըստ որոնց պետությունը պատմական երևույթ է, որն առաջացել է կոնկ-
րետ տարածության վրա, օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ և մարդկային հասարակության 
զարգացման որոշակի փուլում՝ նպատակ հետապնդելով պաշտպանելու հասարակության 
անդամների ընդհանուր շահերը, իսկ վերջիններս էլ, իրենց հերթին, պետք է ենթարկվեն 
պետության օրենքներին1: 

                                                            
1  Шамхалов Ф., Основы теории государственного управления, М., ՛՛Экономика՛՛, 2003, Марченко М.Н., 

Теория государства и права, М., Зерцало- М., 2001 г., Матузов Н.И., Теория государства и права, М., 1999. 
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Պետության էությունը, դրա տեղն ու դերը մարդու կյանքում բացահայտելու նպա-
տակով բոլոր ժամանակների գիտնականները փորձել են գտնել դրա առաջացման և 
հետագա զարգացման գործոնները և պատճառները: Սակայն պետք է նշել, որ որևէ 
միասնական կարծիք պետության առաջացման խնդիրների շուրջ չկա, ինչն էլ պայմանա-
վորված է հասարակության զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում գերիշխող 
պատկերացումներով, աշխարհի այս կամ այն տարածաշրջանի ինքնատիպությամբ, հե-
ղինակների՝ իրենց առջև դրված խնդիրներով և մի շարք այլ պատճառներով: Պետության 
ծագման առավել հայտնի մոտեցումներն են.1 

1. Աստվածաբանական (Թ. Ակվինացի): Այս տեսությունը լայն տարածում է ունեցել 
ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում, իսկ դրա կողմնակիցները գտնում էին, որ պե-
տությունն առաջացել է գերբնական ուժի օժանդակությամբ՝ Աստծո կամքով: 

2. Պատրիարքային տեսություն (Կոնֆուցիոս, Արիստոտել): Կոնֆուցիոսը գտնում էր, 
որ պետությունը նման է մեծ ընտանիքի, որտեղ հոր դերը ստանձնում է երկրի 
առաջնորդը, իսկ ընտանիքը նմանեցնում էր փոքր պետության: Արիստոտելը պե-
տությունը դիտարկում էր որպես մարդկային շփման լավագույն ձև, որի նպատակը 
ընդհանուր բարեկեցության հասնելն է: Ըստ նրա՝ այն նույնպես յուրատիպ ընտա-
նիք է, որտեղ միապետի իշխանությունը հոր իշխանության բնական շարունակու-
թյունն է, որը հոգ է տանում ընտանիքի անդամների համար: 

3. Բռնության տեսություն (Ե. Դյուրինգ, Լ. Գումպլովիչ): Այս տեսության կողմնակիցնե-
րը պնդում են, որ պետությունն առաջացել է ավելի ուժեղ և կազմակերպված ցեղերի 
կողմից թույլերին և անպաշտպաններին գրավելու ճանպարհով՝ բռնության արդյուն-
քում: Հաղթող ցեղերը, ըստ այս տեսության, ձևավորել են պետական իշխանությու-
նը: Զավթելու և պատերազմելու ճանապարհով պետության ստեղծմանն ականա-
տես ենք նաև մեր օրերում, սակայն պետություններից շատերն առաջացել են այլ 
ձևերով, ուստի պնդել, որ բռնությունն է միայն պետության ծագման պատճառը ար-
դար չի լինի: 

4. Մարքսիստական տեսություն (Կ. Մարքս, Ֆ. Էնգելս, Վ. Լենին): Պետության Մարքս-
յան ըմբռնմամբ՝ այն մարդկանց շահագործման, մի դասակարգի՝ մյուսի նկատմամբ 
իշխանության պահպանման միջոց է, տնտեսապես իշխող դասակարգի քաղաքա-
կան մարմին է: Պետությունը սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների, արտադ-
րության միջոցների փոփոխության, դասակարգերի առաջացման, դրանց միջև 
պայքարի սրման արդյունք է: 

5. Օլիգարխիական տեսություն, համաձայն որի հասարակության անդամներից ոմանք 
հարստացել են՝ կազմելով առանձին էլիտար մի խավ, որը սկսել է իշխել հասա-
րակության մյուս անդամներին և, որպես աշխատանքի ուղղահայաց բաժանման 
դրսևորում, ղեկավարել է ամբողջ հասարակությունը: Ներկա հասարակությանը սա 

                                                            
1 Յու. Սուվարյան, Վ. Կոպյան, Տնտեսության հանրային կառավարում, Եր., ԱՌՏ, 2003., Матузов Н.И., 
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նույնպես խորթ չէ, որի դրսևորման վառ օրինակ են մեծահարուստների կողմից 
իրականացվող լոբբինգային ծրագրերը: 

6. Հասարակական դաշինքի տեսություն (Սպինոզա, Թ. Հոբս, Ջ. Լոկ, Պ. Հոլբախ,  
Ժ-Ժ. Ռուսո): Այս տեսության կողմնակիցների կարծիքով պետությունն առաջացել է 
միևնույն տարածքում բնակվող մարդկանց դաշինքի արդյունքում: Մարդիկ կնքում 
են հասարակական դաշինք, որով սահմանում են բոլորի համար ընդհանուր կանոն-
ներ ու պայմաններ, պաշտպանվում է անձը և նրա սեփականությունը, միաժամա-
նակ նախատեսվում են ընդհանուր կանոնները խախտելու համար պատասխանա-
տվության եղանակները: Լոկը գտնում էր, որ մարդիկ, միավորվելով և կազմելով 
պետություն, հետապնդում են մեկ հիմնական նպատակ՝ պահպանել իրենց սեփա-
կանությունը: Մինչդեռ Հոբսի կարծիքով մարդն իր էությամբ չար էակ է, այդ իսկ 
պատճառով էլ մարդկանց միջև ծավալվում է անվերջ պայքար սեփականության, 
ազդեցության ոլորտների համար, որի կանխման նպատակով էլ ստեղծվել է պետու-
թյունը: 
Պետության ծագման վերաբերյալ տեսությունների դասակարգումը այսքանով չի 

սահմանափակվում: Դիտարկելով դրանք՝ հնարավոր չէ առանձնացնել մեկը, որը լիովին 
հավաստիացնի այդ ճանապարհով պետության առաջացումը:Կարելի է պնդել, որ 
սկզբունքային դեր են ունեցել պետության ձևավորման գործում պահանջմունքները, 
պաշտպանվածութունը, տնտեսական կյանքի կազմակերպումը և այլն: Սակայն, պետու-
թյան ձևավորումը կարելի է համարել կայացած միայն որոշակի պայմանների համախմբի 
առկայության դեպքում, որոնք հայտնի են որպես պետության հատկանիշներ: 

Հիմնվելով պետության ծագման վերաբերյալ բազմազան տեսությունների առաջա-
դրած դրույթների վրա՝ կարելի է պնդել, որ պետությունն առաջացել է որոշակի գործա-
ռույթների իրականացման անհրաժեշտությամբ: Մասնագիտական գրականության մեջ 
պետության գործառույթների դասակարգման վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ կան: 
Այնուամենայնիվ, բոլոր հեղինակներն էլ միակարծիք են այն հարցում, որ պետության 
գործառույթները անհրաժեշտ է տարանջատել արտաքին և ներքին խմբերի: Հիմնական 
արտաքին գործառույթներից են արտաքին տնտեսական և դիվանագիտական հարաբե-
րությունների հաստատումն այլ երկրների հետ, պետության արտաքին սահմանների 
պաշտպանությունը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը (որը միևնույն ժամանակ 
նաև ներքին գործառույթ է) և այլն: Ներքին գործառույթներից առավել կարևոր են օրենս-
դրական դաշտի ստեղծումը, սոցիալական պաշտպանությունը, տնտեսական զարգաց-
ման, քաղաքական կայունության ապահովումը այլն1: 

Պետությունները ենթարկվում են որոշակի դասակարգման, ինչը հնարավո-րություն 
է տալիս պարզելու պետության ներքին կազմակերպման առանձնահատկո-ւթյունները, 
պետական իշխանության մարմինների կազմակերպման կարգը և կառուցվածքը, միմ-

                                                            
1  Յու. Սուվարյան, Վ. Կոպյան, Տնտեսության հանրային կառավարում, Եր., ԱՌՏ, 2003, Старцев Я.Ю., Курс 
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յանց և բնակչության հետ փոխհարաբերությունների բնույթը, ինչպես նաև այն մեթոդ-
ները, որոնք նրանք օգտագործում են կազմակերպական և կառավարչական գործունեու-
թյան իրականացման համար: Հայտնի են պետությունների դասակարգման հետևյալ հիմ-
նական չափանիշները՝ կառավարման ձևը, պետության տարածքային կազմակերպման 
ձևը և պետաիրավական կամ քաղաքական ռեժիմը1: 

Կառավարման ձևը բնութագրում է պետական իշխանության բարձրագույն մար-
մինների կազմավորման և կազմակերպման կարգը, նրանց հարաբերությունները միմ-
յանց և բնակչության հետ, և ընդհանուր առմամբ ցույց է տալիս, թե ով և ինչպես է ղեկա-
վարում պետությունը: Պետական կազմավորումների առաջացումից ի վեր մարդիկ մշտա-
պես փորձել են գտնել պետական կառավարման իրագործման այնպիսի մոտեցումներ, 
որոնք կապահովեն կառավարման օբյեկտի շահերից բխող կառավարում: Համաշխար-
հային պատմության մեջ հայտնի է պետական կառավարման երկու ձև. 

1. Միապետություն, երբ պետական իշխանությունն ամբողջությամբ կենտրոնաց-
ված է մեկ մարդու՝ միապետի ձեռքում, որն այն ժառանգում է որպես կառավա-
րող դինաստիայի ներկայացուցիչ և իրականացնում է ցմահ՝ կատարելով և պե-
տության ղեկավարի, և օրենսդիր ու գործադիր իշխանության գործառույթներ՝ 
միաժամանակ վերահսկելով դատաիրավական ու տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգերը: Կառավարման այս ձևը հեշտությամբ վերածվում է բռնա-
պետության: 

2. Հանրապետություն, որի դեպքում պետական իշխանությունը պատվիրակվում է 
որոշակի ժամկետով ընտրված կոլեգիալ կամ միանձնյա կառավարման մարմնի: 

Կառավարման հանրապետական ձևը գոյություն է ունեցել ազնվականական և ժո-
ղովրդավարական ձևերով: Ազնվականական հանրապետություններում բնակչության 
հիմնական զանգվածին նույնիսկ ձևականորեն թույլատրված չէր մասնակցել պետական 
իշխանության մարմինների ընտրություններին: Ժողովրդավարական հանրապետություն-
ներում բարձրագույն մարմինների ձևավորմանը մասնակցում էին բնակչության լայն շեր-
տեր: 

Հանրապետությունն այսօր դարձել է պետության առավել տարածված ձևը: Այն ներ-
կայացվում է երկու հիմնական տեսակներով՝ խորհրդարանական և նախագահական: 
Դասական խորհրդարանական հանրապետություններում կառավարությունը ձևավորվում 
է խորհրդարանում մեծամասնություն կամ նույնիսկ փոքրամասնություն կազմող կուսակ-
ցություններից: Երկրի նախագահն ընտրվում է կամ խորհրդարանի կամ ընդլայնված կո-
լեգիայի կողմից: Նա պետության միայն անվանական ղեկավարն է, ով հիմնականում 
իրականացնում է զուտ ներկայացուցչական գործառույթներ, մինչդեռ գործադիր իշխա-
նությունն ամբողջությամբ կենտրոնացված է վարչապետի ձեռքում:  

                                                            
1  Атаманчук Г.В., Государственное управление, М., ОАО НПО “Экономика”, 2000 г., Атаманчук Г.В. Теория 

государственного управления, М., Омега-Л, 2004 г., Матузов Н.И., Теория Государства и Права, М., 1999, 
Марченко М.Н.,Теория Государства и Права, М., Зерцало- М., 2001. 
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 Ի տարբերություն խորհրդարանականի՝ դասական նախագահական հանրապե-
տություններում նախագահը միաժամանակ և պետության, և գործադիր իշխանության ղե-
կավարն է: Նա ազատ է նախարարների ընտրության հարցում, կարող է ցրել խորհրդա-
րանը: Եվ նախագահը, և խորհրդարանը ընտրվում է բնակչության կողմից:  

Գործնականում հանրապետությունների զուտ խորհրդարանական և նախագահա-
կան ձևերը այնքան էլ տարածված չեն, և դրանց համադրման արդյունքում ձևավորվում 
են «խառը» հանրապետական կառավարմամբ պետություններ, որոնք ստացել են «կիսա-
նախագահական հանրապետություններ» անվանումը: 

Պետությունների դասակարգման հաջորդ չափանիշը պետության տարածքային 
կազմակերպման բնույթն է: Պետության տարածքային կազմակերպում նշանակում է պե-
տության ներքին ազգային-տարածքային կազմավորումը, ամբողջի և նրա մասերի միջև 
հարաբերությունները: Ըստ այս հատկանիշի պետությունները լինում են. 

1. Ունիտար. այն պետություններն են, որոնց կազմում ձևավորված վարչատարածքա-
յին միավորները չունեն ինքնուրույն պետական կազմավորումների կարգավիճակ: 
Այդպիսի պետությունների օրենսդիր մարմինները սովորաբար միապալատ են, 
սակայն հաճախ են հանդիպում նաև երկպալատ խորհրդարաններ ունեցող ունի-
տար պետություններ (օրինակ՝ Ֆրանսիան, Իտալիան): 

2. Դաշնային. այս պետություններն ունեն բարդ տարածքային կառուցվածք՝ կազմված 
դաշնության բազմաթիվ սուբյեկտներից, որոնք միավորվում են ընդհանուր խնդիր-
ների լուծման համար: Դաշնության սուբյեկտները թեև ինքնուրույն պետական կազ-
մավորումներ են, սակայն լիարժեք պետություններ (միջազգային հարաբերություն-
ների ինքնուրույն սուբյեկտներ) չեն: Այսպիսի պետություններում գործում են երկ-
պալատ խորհրդարաններ, որտեղ պալատներից մեկում ներկայացվում են նրա 
սուբյեկտները (օրինակ՝ ԱՄՆ, ՌԴ, ԳՖՀ): 

3. Համադաշնություններ. սրանք հիմնականում ստեղծվում են արտաքին քաղաքական 
և ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար: Համադաշնությունը անկախ 
պետությունների միություն է, որոնք միավորվում են մեկ կամ մի քանի ընդհանուր 
մարմիններով՝ պահպանելով յուրաքանչյուր պետության սուվերենությունը: 
Պետական ռեժիմն արտացոլում է որոշակի ժամանակահատվածում երկրի ժո-

ղովրդավարացման աստիճանը: Պետական իշխանության կողմից օգտագործվող միջոց- 
ների և եղանակների բնույթից կախված՝ տարբերում են. 

1. Ժողովրդավարական ռեժիմ, որի պայմաններում ապահովվում են համաժողովրդա-
կան իրավունքներն ու ազատությունները, բնակչությանն իրական հնարավորություն 
է տրվում ազդելու պետական մարմինների ձևավորման և նրանց կարևորագույն 
որոշումների ընդունման գործընթացների վրա: Երաշխավորվում են քաղաքական 
բազմակարծությունը և իշխանությունների բաժանումը՝ որպես պետական ապա-
րատի ձևավորման հիմք: 

2. Ավտորիտար ռեժիմ, որը բնութագրվում է պետության և հասարակական գործըն-
թացների կառավարումից բնակչության հեռացմամբ, նրա իրավունքների և ազա-
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տությունների զգալի սահմանափակմամբ: Տարբերում են ավտորիտար ռեժիմի 
սահմանադրական և տոտալիտար տեսակները: Առաջինի դեպքում ժողովրդավա-
րության սահմանափակումը ստանում է օրենսդրական ամրագրում, որը միայն 
ձևականորեն հայտարարում է քաղաքացիների սահմանափակ իրավունքներն ու 
ազատությունները: Իսկ տոտալիտար ռեժիմը կապված է ոչ միայն քաղաքական, այլ 
նաև քաղաքացիների անձնական կյանքի սահմանափակումների հետ: Այս դեպքում 
արգելվում են բոլոր կուսակցությունների գործունեությունները, բացի իշխողից: 
«Պետական կառավարում» հասկացության սահմանման հարցում ևս մասնագետ-

ների կարծիքները տարբեր են: Ոմանք պետական կառավարումը նեղացնում են՝ սահմա-
նափակելով այն գործադիր իշխանության գործունեության շրջանակներով, մյուսներն էլ 
գտնում են, որ «պետական կառավարումը» շատ ավելի լայն հասկացություն է, և այդ գոր-
ծունեությամբ զբաղված են նաև իշխանության մյուս թևերը1: Սակայն կարելի է ասել, որ 
պետական կառավարմանն առավել բնորոշ է լայն իմաստով մեկնաբանումը, քանի որ 
այն թույլ է տալիս պետական կառավարումը ներկայացնել որպես պետության գործա-
ռույթների իրականացմանն ուղղված գործունեություն, որն իրականացվում է հատուկ այդ 
նպատակով ստեղծված պետական մարմինների և հաստատությունների միջոցով:  

Պետական կառավարման լայն ըմբռնման ընդունումը պահանջում է իշխանության՝ 
առանձին թևերի բաժանման ուսումնասիրումը: Իշխանության թևերի բաժանման գաղա-
փարն առաջ է քաշվել դեռևս Շ. Մոնտեսքյուի կողմից, որը, ներկայացնելով իշխանության 
երեք ինքնուրույն, բայց փոխկապակցված՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական ճյուղերի 
բաժանման գաղափարը, պնդել է դրանց հավասարակշռման և կառավարման որևէ 
բռնապետական ձևի հաստատման հնարավորության բացառման անհրաժեշտությունը: 

Պետական իշխանությունն օրենսդիր, գործադիր և դատական թևերի բաժանման 
դասական գաղափարը սկզբնական շրջանում ենթադրում էր այդ թևերի միջև գործա-
ռույթների հստակ բաժանում, երբ յուրաքանչյուրն իրավասու էր իրականացնել միայն 
իրեն հատուկ գործառույթներ: Այսինքն, ստացվում է հետևյալը. պլանավորման գործա-
ռույթը (ներառյալ կանխատեսման գործառույթը) իրականացնում է օրենսդիր իշխանու-
թյունը՝ նորմատիվ-իրավական դաշտի ձևավորմամբ, կազմակերպման գործառույթներն 
իրականացնում է գործադիր իշխանությունը տարբեր նախարարությունների և այլ պե-
տական կառույցների միջոցով, վերահսկողության և արդյունքների գնահատման գործա-
ռույթները վերապահվում են դատական իշխանությանը, որը միաժամանակ ապահովում 
է նաև հետադարձ կապը (գծանկար 1): 

Սակայն գործնականոմ իշխանության թևերի միջև գործառույթների բաժանման 
մասին դասական պատկերացոմները կորցրել են իրենց արդիականությունը: Ներկայումս 
ամբողջ աշխարհով տարածված միտում է, որ օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունված 
օրենքների մեծ մասի նախաձեռնողները գործադիր մարմիններն են, վերահսկողական 

                                                            
1 Саймон Г.А. и др., Менеджмент в организациях, М., Экономика, 1995. Уткин Э.А., Денисов А.Ф., Государст-

венное и муниципальное управление, учебное пособие, М., 2001. Рой О.М., Система государственного 
управления, Питер, 2004. Чиркин В.Е., Государственное и муниципальное управление, учебник, М., 2004. 
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գործառույթներով օժտված են և օրենսդիր, և գործադիր մարմինները, իսկ կազմակերպ-
ման և մոտիվացման գործընթացներն առանձին դրսևորումներով հանդես են գալիս իշ-
խանության երեք թևերում էլ: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Գծապատկեր 1.  Իշխանության թևերի բաժանման դասական տարբերակի և 

կառավարման գործառույթների փոխկապվածությունը1 
 

Որպես կանոն, իշխանությունների տարանջատման սկզբունքն առավել հետևողա-
կան է կիրառվում ժողովրդավարական իրավական պետություններում, մինչդեռ ավտո-
րիտար կամ տոտալիտար ռեժիմների համար ավելի բնութագրական է օրենսդիր, գոր-
ծադիր և դատական իշխանությունների սերտ միասնությունը, որի ծայրահեղ դրսևորումը 
բոլոր երեք իշխանությունների կենտրոնացումն է մեկ մարմնում։ Ուստի, պատահական 
չէ, որ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը իրավական պետության բաղկացու-
ցիչ մասն է։ Այս սկզբունքի արդյունավետությունը որոշվում է բազմաթիվ գործոններով. 

• Նախ և առաջ, այս սկզբունքի իրացումն անխուսափելիորեն հանգեցնում է պետա-
կան մարմինների միջև աշխատանքի բաշխմանը, որի արդյունքում ապահովվում է 
նրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, ստեղծվում են պայ-
մաններ` նրանց աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման համար։  

• Այս սկզբունքը թույլ է տալիս լուծել բարդագույն խնդիր` ստեղծել պետության բարձ-
րագույն մարմինների անընդմեջ գործող սահմանադրական փոխադարձ հսկողու-
թյուն, որով նախազգուշացվում են այդ մարմիններից մեկի ձեռքերում իշխանության 
կենտրոնացումը և բռնատիրության հաստատումը։  

• Վերջապես, իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի հմուտ օգտագործումը 
փոխադարձաբար ուժեղացնում է պետության բարձրագույն մարմիններին և բարձ-
րացնում է նրանց հեղինակությունը հասարակությունում։ 
Միաժամանակ քննարկվող սկզբունքը ստեղծում է մի շարք հնարավորություններ 

բացասական հետևանքների համար։ Հաճախ օրենսդիր և գործադիր մարմինները 

                                                            
1 Գծապատկերը կառուցել է հեղինակը: 

Օրենսդիր 
 

Պլանավորում (հասարակական 
պահանջմունքների բացահայտում, 

օրենքների մշակում) 

Գործադիր 
Կազմակերպում 
(իրականացման ապահովում) 

 

 Դատական 
 

 Վերահսկողություն 
(արդյունքների գնահատում, 
շեղումների բացահայտում) 
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ձգտում են միմյանց վրա բարդել աշխատանքում անհաջողությունների և սխալների հա-
մար պատասխանատվությունը, նրանց միջև ծագում են սուր հակասություններ և այլն։ 
Ըստ երևույթին, անվերջանալի են վեճերն այն հարցի շուրջ, թե իշխանության թևերից 
որն է գլխավորը, առաջնայինը։ Սակայն խնդիրը դա չէ։ Իշխանությունների տարանջատ-
ման տեսության իմաստը հենց այն է, որ իշխանության թևերը խուսափեն հակամարտու-
թյունից, վերին աստիճանը զբաղեցնելու նրանց ձգտման ծնունդ հանդիսացող բախում-
ներից։ Պետական տարբեր մարմինների միջև գործառնությունները պետք է այնպես 
բաշխվեն, որպեսզի կազմեն անհրաժեշտ միասնություն, փոխկապակցված համակարգ, 
որը կապահովի պետական գործերի ներդաշնակ կառավարումը։  

Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքն ամրագրված է բազմաթիվ երկրնե-
րի սահմանադրություններում։ Այս սկզբունքն առավել լրիվ և հետևողականորեն իրացվեց 
1787 թվականի ԱՄՆ Սահմանադրության մեջ։ Այստեղ օրենսդրական լիազորություններն 
ընձեռված են Կոնգրեսին, որը բաղկացած է երկու պալատից` Սենատից և Ներկայացու-
ցիչների պալատից։ Գործադիր իշխանությունն իրականացնում է ԱՍՆ Նախագահը, իսկ 
դատական իշխանությունը` Գերագույն դատարանը և այն ցածրաստիճան դատարան-
ները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հիմնում է Կոնգրեսը։ ԱՍՆ-ում Նախագահը և նրա 
վարչակազմի անդամներն իրավունք չունեն լինել Կոնգրեսի պալատների անդամ և մաս-
նակցել քվեարկություններին։ Միացյալ Նահանգների Նախագահն օժտված չէ օրենս-
դրական նախաձեռնության իրավունքով։ Կաբինետի անդամները պատասխանատու են 
միայն Նախագահի առջև։ Մյուս կողմից գործում է «զսպումների և հակակշիռների» մե-
խանիզմը։ Օրենքներն ընդունվում են Կոնգրեսում, սակայն յուրաքանչյուր օրենք ներկա-
յացվում է Նախագահին, նա կարող է չստորագրել այն և իր առարկություններով վերա-
դարձնել պալատ, որտեղից դուրս է եկել օրինագիծը (վետոյի իրավունք)։ Վերջնական 
խոսքը պատկանում է Կոնգրեսին, որը կարող է հաղթահարել Նախագահի վետոն։ Նա-
խագահն օժտված է միջազգային պայմանագրեր կնքելու իրավունքով, որոնք, սակայն, 
պետք է հավանության արժանանան Սենատում` ներկա գտնվող սենատորների երկու 
երրորդի կողմից։ Նախագահը նշանակում է դեսպաններին, այլ բարձրագույն պաշտոնա-
տար անձանց և Գերագույն դատարանի դատավորներին, բայց դա պետք է անի «Սենա-
տի խորհրդով և համաձայնությամբ»։ Գերագույն դատարանն իրավունք ունի հակասահ-
մանադրական ճանաչել Կոնգրեսի և Նախագահի ակտերը1: Անդրադառնալով Ֆրան-
սիայի պետական համակարգին՝ հարկ ենք համարում ընդգծել, որ սահմանադրական 
կարգի զարգացումն այստեղ հանգեցրեց գործադիր իշխանության զգալի ուժեղացման2: 
Հատկանշական է, որ 1958 թվականի Սահմանադրության մեջ նախ խոսվում է Հանրա-
պետության Նախագահի, ապա կառավարության և, վերջապես, պառլամենտի մասին։ 
Նախագահը հետևում է Սահմանադրության պահպանմանը, ապահովում է հանրային 
խշխանությունների նորմալ գործունեությունը, նշանակում և ազատում է վարչապետին, 

                                                            
1 Мишин А.А., Власихин В.А., Конституция США. Политико-правовой комментарий. Изд-во “Юридическая 

литература”, М., 1993, с. 89. 
2 Крутоголов М.А., Президент Французкой Республики: Правовое исследование. М., 1980, с. 21. 
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ղեկավարում է նախարարների խորհուրդը, ստորագրում է օրդոնանսներն ու դեկրետ-
ները։ Վարչապետի և պառլամենտի պալատների նախագահների հետ խորհրդակցելուց 
հետո նա կարող է հայտարարել Ազգային ժողովն արձակելու մասին։ Ֆրանսիայի Սահ-
մանադրական խորհուրդը ձևականորեն ստեղծված է նախնական սահմանադրական 
վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Նախքան պրոմուլգացիան, պարտադիր 
կարգով նրան են ներկայացվում օրգանական օրենքները և պալատների կանոնակար-
գերը։ Մյուս օրենքները Սահմանադրական խորհուրդ են ուղարկվում Նախագահի, 
վարչապետի, ԱԺ-ի, Սենատի նախագահների, սենատորների կողմից։ Սակայն, քանի որ 
Սահմանադրական խորհուրդ են փոխանցվում պառլամենտով արդեն անցած օրենքները, 
Ֆրանսիայում նախնական վերահսկողությունը մոտենում է հետագա վերահսկողությանը 
և, ըստ էության, շատ հարցերում համընկնում է դրա հետ։  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն` 
պետական իշխանությունն իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխա-
նությունների տարանջատման սկզբունքի հիման վրա։ Պետության կառավարման ձևի 
տեսանկյունից ՀՀ-ում մինչև սահմանադրական բարեփոխումները ընդունված էր հանրա-
պետական կառավարման կիսանախագահական ձևը։ Սահմանադրական բարեփոխում-
ների անհրաժեշտությունը նախ և առաջ պայմանավորված էր նրանով, որ 1995 թ. ՀՀ 
Սահմանադրությամբ հետևողականորեն իրացված չէր իշխանությունների տարանջատ-
ման սկզբունքը, թերի էր ապահովված իրար հակակշիռ և հավասարակշռված օրենսդիր, 
գործադիր և դատական իշխանությունների գոյությունը։ Անհրաժեշտ էր առավել հստա-
կեցնել իշխանության տարբեր ինստիտուտների գործառնական լիազորությունները, ամ-
րապնդել հակակշիռների ու զսպումների հաշվեկշիռը, հավասարակշռել Նախագահ - 
Ազգային ժողով - Կառավարություն - դատական իշխանություն փոխհարաբերություննե-
րը։ Գիտնականները գտնում էին, որ անհրաժեշտ էր ամրապնդել Ազգային ժողովի օրի-
նաստեղծ դերը` հաղթահարելով Ազգային ժողովը լուծարելու` ՀՀ Նախագահի վերացա-
կան բացարձակ իրավունքը` ուժեղացնելով իշխանության այլ թևերի գործառնական լիա-
զորությունները և այլն։ Գաղտնիք չէր, որ իշխանությունների հստակ տարանջատման և 
գործառնական հավասարակշռության ապահովման խնդիրն առավել դժվար էր լուծել 
կառավարման կիսանախագահական համակարգերում։ Միաժամանակ միջազգային 
սահմանադրական զարգացումների փորձը վկայում էր, որ նման համակարգերում նույն-
պես գտնվել են արդյունավետ լուծումներ։ Ելակետայինն այն էր, որ ճշգրտվեին ու ներ-
դաշնակվեին իշխանության յուրաքանչյուր թևի գործառնական, հակակշռող և զսպող 
լիազորությունների շրջանակները։ ՀՀ Նախագահի և Ազգային ժողովի հավասարա-
կշռումն առանցքային խնդիր է սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման մեջ 
գտնվող ցանկացած նորանկախ ժողովրդավարական պետությունների համար։ Իշխանու-
թյունների հավասարակշռումը որոշիչ է այնպիսի համակարգի կառուցման համար, որում 
և՛ գործադիր, և՛ օրենսդիր մարմինները բավականաչափ անկախ են և հաշվետու, պատ-
րաստ համատեղ որոշումների կայացման և արդյունավետ փոխադարձ վերահսկողու-
թյուն իրականացնելուն։ Ցանկացած ուղղությամբ հավասարակշռության խախտումը հան-
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գեցնում է գրեթե հավասարապես բացասական արդյունքի. գերիշխող գործադրի պարա-
գայում հավանական է նահանջը ժողովրդավարացման գործընթացներից, գերիշխող 
օրենսդրի դեպքում, հատկապես բազմակուսակցական համակարգերում, հնարավոր է 
գործադիր մարմնի աշխատանքի արդյունավետության խաթարում։ Այդ պատճառով, նո-
րաստեղծ ժողովրդավարական երկրներում իշխանության այս թևերի հավասարակշռման 
առնչությամբ սահմանադրական բարեփոխումների նպատակն է ստեղծել սահմանադրա-
կան մեխանիզմներ, որոնք գործադիր իշխանությանն օրենսդիր վերահսկողության ներքո 
աշխատելու բացառիկ հնարավորություն են տալիս։1  

Վերը նշված խնդիրների լուծման անհրաժեշտության արդյունք դարձավ 2005 թ. 
նոյեմբերի 27-ին ՀՀ-ում անցկացված սահմանադրական հանրաքվեն, որի ժամանակ 
ժողովուրդը կողմ քվեարկեց Սահմանադրության բարեփոխված տարբերակին։ Սահմա-
նադրական փոփոխությունների արդյունքում արմատականորեն վերանայվեց ՀՀ Նագա-
խագահ - Ազգային ժողով փոխհարաբերությունների բովանդակությունը։ Մասնավորա-
պես` դադարեցվեց ՀՀ Նախագահի իրավունքը վերացական լիազորությամբ արձակել 
Ազգային ժողովը, օրենքով չկարգավորված ցանկացած հարցի վերաբերյալ ընդունել նոր-
մատիվ բնույթի հրամանագրեր, սահմանել արտակարգ կամ ռազմական դրության իրա-
վական ռեժիմը։ Կրճատելով Նախագահի գործառնական լիազորությունները` Սահմանա-
դրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքում շեշտը դրվեց համակարգող 
հակակշռող և զսպող լիազորությունների հստակեցման ու ամբողջականացման վրա։ 
Նախ և առաջ, Սահմանադրությունում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքում ամ-
րագրվեց ՀՀ Նախագահի կողմից ԱԺ-ի հատուկ նիստում ժողովրդին տրված երդման 
տեքստը։ Սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում վերանայվեց նաև Կառավա-
րության ձևավորման կարգը, որը որոշ տեսաբաններին հիմք է տալիս պնդելու, որ Հա-
յաստանի Հանրապետությունը կիսանախագահական հանրապետությունից անցում կա-
տարեց կիսախորհրդարանականի։ 

 

СЕДРАК АРУТЮНЯН 
 

АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: система государственного управления, госу-
дарство, монархия, республика, разделение 
властей 

 

Основываясь на предложенных положениях различных теорий возникновения государств, 
можно утверждать, что государство возникло из - за необходимости осуществления опреде-
ленных функций. Государства подвергаются определенным классификациям, что дает возмож-
ность выяснить особенности внутренней организации государства, порядок и структуру ор-
ганизации органов государственной власти, характер взаимоотношений между собой и населе-

                                                            
1 Սահմանադրական բարեփոխումները Հայաստանում (նյութերի ժողովածու), Եր., 2005, էջ 142։ 
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нием, а также те методы, которые они используют для осуществления организационной и 
управленческой деятельности. 

 

SEDRAK HARUTYUNYAN  
 

AN ANALYSIS OF THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF 
PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Key words:  state government system, state, monarchy, 
republic, separation of powers. 

 

Based on the proposed provisions of various theories of the emergence of states, it can be argued 
that the state arose because of the need for certain functions. States are subject to certain 
classifications, which make it possible to clarify the specifics of the internal organization of the state, the 
order and structure of the organization of public authorities, the nature of the relationship between 
themselves and the population, as well as the methods they use to carry out organizational and 
managerial activities. 

 
 
 
ԳՈՀԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  փոփոխություն, փոփոխությունների կառա-
վարում, առաջնորդում, ապագայի տեսլա-
կան, կարճաժամկետ նպատակներ, ռազմա-
վարական պլան, հաղորդակցություն, նա-
խագծերի կառավարում, բենչմարքինգ, 
տարբերության վերլուծություն 

  
Երկարաժամկետ հաջողության ձգտող կազմակերպությունները չեն կարող խուսա-

փել փոփոխություններից, քանի որ շրջակա միջավայրն ինքնին ենթարկվում է հաճախա-
կի վերափոխումների։ Ժամանակին և ճիշտ կազմակերպված փոփոխությունների կառա-
վարումը թույլ կտա ընկերություններին հարմարվել դրանց, պահպանել իրենց մրցակ-
ցային առավելություններն ու շուկայական դիրքը։ Փոփոխությունների կառավարման ար-
դյունավետ մոդելը յուրաքանչյուր ընկերության համար ունի եզակի բնույթ, սակայն հաջո-
ղության հասնելու կարևորագույն գրավականներից են աշխատակիցների ներգրավվա-
ծությունը, առավելագույն տեղեկացվածությունը, լավ առաջնորդումը և նախագծերի կա-
ռավարման սկզբունքների ներդրումը։ 
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Տարիներ ի վեր ընկերությունների ղեկավարների համար կարևորագույն նպատակ 
էր ընկերության կայունության ապահովումը։ Զգուշանալով անկանխատեսելի հետևանք-
ներից՝ տարեցտարի կազմակերպությունների ռազմավարական պլաններում կատարվում 
էին ընդամենը չնչին փոփոխություններ՝ բաժնետերերի կողմից ավելի եկամտի ակնկա-
լիքներն արդարացնելու համար։ Սակայն, արագ փոփոխվող միջավայրում, որտեղ բազ-
մաթիվ շուկաներ ու խոշոր ընկերություններ ձախողեցին, չապահովելով եկամտաբերու-
թյուն, պարզ դարձավ, որ այլևս հնարավոր չէ խուսափել առանցքային վերափոխումնե-
րից։ Օրեցօր սրվող մրցակցությունը, աշխատուժի տեղաշարժերը, համաշխարհային կա-
պիտալի հոսքերը և զարգացած հեռահաղորդակցության համակարգերը ստիպեցին կազ-
մակերպությունների ղեկավարներին վերանայել իրենց մոտեցումը ներկազմակերպական 
խոշոր փոփոխությունների նկատմամբ1։ 

Փոփոխություններ պլանավորելիս շատ կազմակերպություններ օգտագործում են 
արդեն իսկ հայտնի՝ հաջողված ռազմավարական քայլեր՝ անտեսելով կառավարման 
մարդկային գործոնը։ Զարմանալի չէ, որ փոփոխությունների կառավարման նախաձեռ-
նությունների ընդամենը 25%-ն է համարվում հաջողված երկարաժամկետ հեռանկարում2։ 
Ցանկալի արդյունքի հասնելու համար կազմակերպությունները պետք է անպայմանորեն 
հաշվի առնեն կազմակերպական մշակույթի առանձնահատկությունները, հիմնարար ար-
ժեքները, աշխատակիցների մոտեցումները։ Ռազմավարական պլաններն ինքնին չեն 
կարող արդյունք ապահովել։ Դա հնարավոր է միայն համախմբված ու ուղղորդված աշ-
խատանքի շնորհիվ։ 

Ինչպե՞ս կատարել փոփոխություն։ Յուրաքանչյուր փոփոխություն, լինի դա կա-
նոնադրության ներդրում, թե այլ ընկերության հետ միաձուլում, պահանջում է բավական 
երկար ժամանակ։ Հաջողության կարելի է հասնել՝ շնորհիվ լավ մշակված և պարբե-
րաբար շտկվող ռազմավարական քայլերի և համբերատարության։ Հարկավոր է փոփո-
խությունը սկսել փոքր տարրերից և զարգացնել մինչև վերջնական արդյունքի հասնելը։ 
Ստորև առաջարկվող քայլերը կարող են ստեղծել բարենպաստ դաշտ հաջողության հա-
վակնող փոփոխությունների համար. 

1. Հստակ սահմանել ապագայի տեսլական։ Մարդիկ պետք է հնարավորինս տե-
ղեկացված լինեն, թե ինչ է սպասում իրենց և երբ։ Նրանք կցանկանան մասնակ-
ցել փոփոխությունների իրագործմանը՝ միայն վստահ լինելով, որ դրանք միտ-
ված են դրական արդյունքների։ 

2. Սահմանել կարճաժամկետ նպատակներ։ Մարդկանց համար ավելի հեշտ է 
ձգտել մոտ ապագայում հասանելի արդյունքների, քան հեռավոր ապագայում՝ 
հնարավոր ցանկալի վիճակի։ Ուստի հարկավոր է վերջնական մեծ նպատակին 
տանող ճանապարհը տրոհել բազմաթիվ կարճ միջակայքերի, որպեսզի աշխա-
տանքի արդյունքն ավելի շոշափելի ու իրական լինի։  
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3. Սկսել վերևից։ Աշխատակիցները փոփոխությունների իրագործման ընթացքում 
կարիք ունեն լավ առաջնորդման։ Կազմակերպության ղեկավարությունը պետք է 
միշտ պատրաստ լինի սեփական օրինակով ու ջանքերով աջակցել ու օրինակ 
ծառայել ստորին օղակի համար, ուղղորդել խրթին իրավիճակներում, ցուցաբե-
րել իրական առաջնորդի հատկանիշներ։ Հնարավոր է նաև, որ առաջնորդի դե-
րում հանդես գա նախագծի կառավարիչը, որը մինչ այդ կամ չէր զբաղեցնում ղե-
կավար պաշտոն, կամ որին վարձել են տվյալ փոփոխությունն իրագործելու հա-
մար։ 

4. Հարցնել աշխատողների կարծիքը։ Հարկավոր է մարդկանց ձայնը լսելի դարձ-
նել փոփոխությունների կառավարման գործընթացում։ Պետք է նրանց հնարավո-
րություն տալ արտահայտելու իրենց կարծիքը, քննարկել ու հնարավորինս 
պարզաբանել նրանց անհանգստության պատճառները։ 

5. Ուսուցում և նախապատրաստում։ Ցանկալի է հնարավորություն ընձեռել աշ-
խատողներին զարգանալու, նոր գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերելու և 
նախապատրաստվելու նոր պարտականությունների կատարմանը։ 

6. Պատրաստ լինել դիմակայելու։ Յուրաքանչյուր փոփոխության ժամանակ 
կգտնվեն անհատներ, ովքեր կփորձեն ընդդիմանալ և բացասաբար արձագան-
քել տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հարկավոր է անհապաղ ուսումնա-
սիրել անհանգստության պատճառները և փորձել վերականգնել վստահության 
մթնոլորտը։ 

7. Ստեղծել հաղորդակցման նոր ուղիներ։ Փոփոխությունների կառավարման ըն-
թացքում աշխատակիցների համար պետք է ապահովել առավելագույն տեղե-
կացվածություն բոլոր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Թափանցիկությունը 
թույլ կտա խուսափել շշուկներից և կանխել անառողջ աշխատանքային մթնոլոր-
տի ձևավորումը։ Ուստի կազմակերպության ղեկավարությունը պետք է պարբե-
րաբար հայտարարի արձանագրված հաջողությունների մասին, որպեսզի աշխա-
տակիցները ևս տեսնեն ցանկալի արդյունքին հասնելու հավանականությունն ու 
իրենց իսկ աշխատանքի պտուղները։ 

8. Դրական մոտեցում։ Փոփոխությունները հաճախ ուղեկցվում են սթրեսային 
իրավիճակներով, սակայն կազմակերպությունների ղեկավարները և նախագծե-
րի կառավարիչները կարող են պահպանել ընկերության կորպորատիվ ոգին՝ 
տրամադրված լինելով լավատեսորեն։ 

Հաջողության հասնելու գործոնները։ Փոփոխությունները չպետք է լինեն պարտա-
դրված, հակառակ դեպքում դրանք կարող են ունենալ ցավալի հետևանքներ կազմակեր-
պության համար։ Կառավարման և առաջնորդման ոճերը շատ ավելի կարևոր են, քան 
խելամիտ մշակված գործընթացները։ Մարդիկ պետք է վստահեն կազմակերպությանը։ 
Մասնակցությունը, ներգրավվածությունը, բաց, ժամանակին ու ամբողջական հաղոր-
դակցությունն ամենակարևոր գործոններն են1։ 
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Գոյություն չունի որևէ եզակի ռազմավարական ծրագիր, որը հավասարաչափ ար-
դյունավետ կլինի բոլոր ընկերություններում փոփոխությունների կառավարման համար։ 
Այդուհանդերձ, առկա են ընդհանուր սկզբունքներ, որոնց հետևելով՝ կարելի կլինի հնա-
րավորինս խուսափել անցանկալի հետևանքներից և հասնել հաջողության. 

1. Փոփոխության իրագործման համար նախ և առաջ հարկավոր է ունենալ առաջ-
նորդների խումբ, որն իսկապես կհավատա ոչ միայն ինքնին փոփոխության, այլև 
դրա կառավարման անհրաժեշտությանը։ Հակառակ դեպքում ձախողումն ապա-
հովված է։ 

2. Փոփոխությունը կրող անձինք պետք է հստակ պատճառ ունենան հավատալու, 
որ դրա կարիքը կա։ Որքան ավելի պարզորոշ լինի ակնկալվող վերջնական ար-
դյունքը, այնքան ավելի շատ մարդ կցանկանա ներգրավվել դրա իրականացման 
գործին։ Ցանկալի արդյունքը պետք է գրավիչ լինի՝ արդարացնելու համար փո-
փոխության ցավոտ կողմերը։ 

3. Աշխատակիցները պետք է հավատան, որ փոփոխությունը դրականորեն կանդ-
րադառնա նաև իրենց գործունեության վրա. միմիայն կազմակերպության շահե-
րից բխողը, անկասկած, դատապարտված են ձախողման։ 

4. Փոփոխությունների հետևանքով առաջացած սթրեսային իրավիճակներում մար-
դիկ արձագանքում են տեղի ունեցածին՝ կախված էմոցիոնալ վիճակից, իրենց 
նախորդ փորձերից կամ, պարզապես, անհատական մտածելակերպից։ Ուստի 
հարկավոր է հետևել «Ասել շուտ, ասել հաճախ» կանոնին և, միգուցե, միևնույն 
տեղեկատվությունը հաղորդել մի քանի անգամ՝ հիշեցնելով փոփոխության ան-
հրաժեշտության, սպասվող արդյունքների, իրագործման հերթական քայլերի և 
ձեռքբերումների մասին։  

5. Հաջողության հասնելու հաջորդ կարևորագույն գործոնն անկեղծությունն է։ Չա-
փից ավելի հարթ ընթացող փոփոխությունը կարող է անվստահելի թվալ և շշուկ-
ների տեղիք տալ։ Աշխատակիցները պետք է տեղեկացված լինեն և՛ ձախողում-
ների, և՛ առկա բարդությունների, և՛ վերապատրաստման անհրաժեշտության 
մասին։ Միայն անկեղծ լինելու պարագայում է հնարավոր ապահովել աշխատա-
կիցների աջակցությունն ու համախմբվածությունը։ 

6. Նախագծերի կառավարման սկզբունքների ու հմտությունների կիրառումը փոփո-
խությունների կառավարման հաջողության գլխավոր գրավականն է։ Դրանք օգ-
նում են պլանավորման, ռիսկերի կառավարման, փոփոխությունների վերա-
հսկման, պաշարների կառավարման, առաջնայնությունների սահմանման և ար-
դյունքների վերլուծության ժամանակ, ինչպես նաև մեծ դեր են խաղում ճիշտ ու 
ժամանակին տեղեկացվածություն ապահովելու հարցում։ Առանց նախագծերի 
կառավարման կիրառման, փաստորեն, անհնար է հասնել հաջողության փոփո-
խությունների կառավարման մեջ1։ 

                                                            
1  www.changefactory.com.au/our-thinking/articles/change-management-success-factors/ 
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Փոփոխությունների կառավարման արդյունքի չափումը։ Փոփոխությունների կա-
ռավարման հաջողությունն ապահովելու համար հարկավոր է դեռևս դրանց պլանավոր-
ման վաղ փուլում, նախքան որևէ գործողություն սկսելը, կանխատեսել դրանց հաջողու-
թյան հավանականությունը։ Կազմակերպության ղեկավարները պետք է հստակորեն 
պատկերացնեն, թե ինչպես և երբ են չափելու փոփոխությունների հաջողվածությունը։ 
Այս չափումներն արվում են երկու նպատակով. 

1. Դրանք պետք է շահադրդեն աշխատողներին՝ հասնելու ցանկալի արդյունքի։ 
2. Դրանք անհրաժեշտ են փոփոխությունների ընթացքին պարբերաբար հետևելու 

և վստահ լինելու համար, որ կազմակերպությունը շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ 
դեպի վերջնական հաջողությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում, այս չափումների 
շնորհիվ, հնարավոր է գործընթացի կեսին կատարել համապատասխան շտկում-
ներ։ 

Փոփոխությունների արդյունքների չափումները կարելի է կատարել երկու հիմնա-
կան եղանակներով. 

1. բենչմարքինգ, որի դեպքում կազմակերպության՝ տվյալ ուղղությամբ գործունեու-
թյունը կարելի է համեմատել միևնույն ոլորտի կամ, պարզապես, փոփոխություն-
ների կառավարման լավագույն փորձով այլ ընկերությունների հետ։ 

2. միջակայքի վերլուծություն, որի դեպքում ընկերության ղեկավարությունը համե-
մատում է ընթացիկ և ցանկալի վիճակների տարբերությունը, հայտնաբերում առ-
կա բացթողումները և ռազմավարական պլաններում կատարում շտկումներ՝ 
ցանկալի վիճակին ավելի արդյունավետ միջոցներով հասնելու համար1։ 

 
ГОАР МАНУКЯН  

 
ПРИНЦИПЫ УСПЕХА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЕМ 

 
Ключевые слова: изменение, управление изменениями, лидер-

ство, видение будущего, краткосрочные цели, 
стратегический план, коммуникация, управле-
ние проектами, сравнительный анализ, анализ 
пробелов 

 

Организации, которые стремятся к долгосрочному успеху, не могут избежать изменений, 
поскольку сама среда имеет частые изменения. Своевременное и правильно организованное 
управление изменениями позволит компаниям приспособиться к этим изменениям, сохранить 
свои конкурентные преимущества и положение на рынке. Эффективная модель управления из-
менениями уникальна для каждой компании, но для успеха им необходимо обеспечить участие 
сотрудников, максимальную коммуникацию, хорошее руководство и внедрение принципов 
управления проектами.  

 

                                                            
1  www.torbenrick.eu/blog/change-management/measure-change-management-success/ 
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PRINCIPLES OF CHANGE MANAGEMENT SUCCESS 
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Organizations that are striving to a long-term success cannot avoid changes because the 
environment itself bears frequent changes. On-time and correctly organized change management will 
ensure the companies adjust to these changes, keep their competitive advantages and position in the 
market. The effective model of a change management is unique for each company, but to succeed they 
need to ensure employees’ involvement, maximum communication, good leadership and maintenance 
of project management principles. 

 
 
 
ԱՏՈՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՏԱԹԵՎ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ 
ՆՈՐԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ 

 

Հիմնաբառեր.  կլաստեր, նորաստեղծություն, ինովացիոն 
համակարգ, ինստիտուտներ, զարգացում 

 

Հոդվածում քննարկվել են նորաստեղծությունների զարգացումը պայմանավորող 
հիմնապայմաններից մեկի՝ կլաստերների ինստիտուցիոնալ համակարգի ազդեցություն-
ները: Ուսումնասիրվել ու համադրվել են կլաստերային համակարգում առկա կառուցված-
քային բաղադրիչներն ու դրանց ֆունկցիոնալ փոխներգործությունները: Հիմնավորվել է 
այն թեզը՝ ըստ որի նորարարական ընկերությունները կարող են իրենց մրցակցային 
առավելությունները լիարժեքորեն իրացնել, եթե օրգանապես ներգրավվեն կլաստերային 
կառուցվածքներում:  

 

Վերջին տասնամյակներում նորամուծությունների ինտենսիվ հետազոտությունները 
չէին կարող շրջանցել կլաստերների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև վերջիններիս կա-
պը ինովացիոն քաղաքականության և, առհասարակ, ինստիտուցիոնալ փոփոխություն-
ների հետ: Տնտեսությունում տեղական խաղացողների նորաստեղծական հակվածության 
բարձրացման գործում ժամանակակից տնտեսագիտությունը կարևոր դեր է հատկացնում 
կլաստերների ձևավորմանը: 
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Ինչպես նշում են Բերգմանն ու Ֆեզերը, կլաստերներն իրենց արտաքին էֆեկտնե-
րով (էքստերնալներով) նպաստում են նորաստեղծությունների ի հայտ գալուն, դրանք էլ, 
իրենց հերթին, կախված են այն ինստիտուտներից և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներից, 
որոնց շրջանակում ձևավորվում և զարգանում են: Այս թեման մշտապես եղել է տնտե-
սագետների ուշադրության կենտրոնում, բացի այդ, քաղաքական գործիչների և քաղա-
քականություն մշակողների ձեռքին որպես գործիք է ծառայել համապատասխան փոփո-
խությունների իրականացման համար: Վերը նշված կապերի և վերլուծությունների հայե-
ցակարգը 1990-ականների սկզբին ներկայացրել է Մայքլ Փորթերը (1990 թ., 1998 թ.), ով 
առաջիններից մեկն էր, որ տվեց կլաստերի ժամանակակից սահմանումներից ամենա-
տարածվածը և հետազոտողների ուշադրությունը սևեռեց տվյալ հիմնախնդրի վրա: 

Նորարարության հետազոտողներն  (Freeman1,  1987, Lundvall2,  1992, Nelson, 1993, 
Edquist, 1997 թ.) ընդգծում են, որ կլաստերը չի կարելի դիտարկել մեկուսի, այլ փոխազ-
դեցություն մեջ` ինչպես ընկերության ներսում, այնպես էլ ընկերությունների, ընկերու-
թյունների և գիտելիք գեներացնող ու արտադրող կազմակերպությունների միջև, ինչպի-
սիք են համալսարանները և հետազոտական ինստիտուտները (Coenen, 2006 թ.): Որ-
պեսզի հասկանանք, թե ինչպես կլաստերները կարող են խթանել նորարարությունը, 
պետք է ուսումնասիրել, թե ինչպես է տեղի է ունենում դրանց փոխգործակցությունը: Այս 
հիմնադրույթին անդրադառնալիս ինստիտուցիոնալ տնտեսագետները (Նորթ, 1991 թ., 
Հոջսոն, 2006 թ.) փորձում են վերլուծել, թե ինստիտուտներն ինչպես են ազդում կլաս-
տերներում փոխազդեցությունների վրա, որոնք էլ, իրենց հերթին, խթանում են նորարա-
րությունը: 

Չնայած նրան, որ ընդհանուր ինովացիոն ենթակառուցվածքներն ու ինստիտուտ-
ներն են սահմանում նորարարության հիմնական պայմանները, ի վերջո, ընկերություն-
ներն են ներկայացնում և առևտրայնացնում նորարարությունները:  

Հստակ հասկանալու համար, թե ինչպես կլաստերային գործունեությունը կարող է 
ստեղծել համապատասխան ինստիտուցիոնալ, գիտելիքների փոխանակման և նորարա-
րության խթանման միջավայր, քննարկենք Լոուրենսի և Սուդաբիի մշակած ինստիտու-
ցիոնալ աշխատանքների հիմնադրույթը (2006 թ.): Ինստիտուցիոնալ աշխատանքը նկա-
րագրվում է որպես ինստիտուտների ստեղծման, պահպանման և խափանման նպատա-
կով անհատների և կազմակերպությունների նպատակային գործողություն3: Հատկանշա-
կան է, որ հետազոտողները շեշտը դնում են նրա վրա, թե ինչպես են կլաստերների 
մասնակիցների գործողություններն առաջացնում ինստիտուտներ, այլ ոչ հակառակը: 

Լուրենսը   և  Սուդաբին   դիտարկում   են  ինստիտուտների  գործառույթների  ինը 

                                                            
1  By Charles Edquist (2001). The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of 

the art.  
2  Bengt-Åke Lundvall (2006). Innovation System Research and Policy Where it came from and where it might go. 

Aalborg University. Paper to be presented at CAS Seminar, Oslo, December 4, 2007. 
3  Lawrence, T. B. and Suddaby R. (2006), Institutions and Institutional Work, in Sage (dir) Handbook of 

organization studies, Londres: p. 215-254. 
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հստակ խմբեր, որոնցում ներգրավված կազմակերպչական դերակատարներն ի վերջո 
հանգեցնում են նոր ինստիտուտների ստեղծմանը: Այս ինը գործառույթները ներկայաց-
վում են գործունեության ավելի լայն երեք կատեգորիայով` քաղաքական աշխատանք, 
նորմատիվ աշխատանք և կոգնիտիվ (քողարկված) աշխատանք: 

Նորամուծություն և նոր տեխնոլոգիաների առևտրայնացում տեղի է ունենում առա-
վելապես կլաստերների միջոցով: Կլաստերի հատուկ նորարարական միջավայրը նկարա-
գրված է «Ադամանդ» ծրագրի շրջանակներում1: Նախ՝ քննարկենք, թե ինչ է կլաստերն 
ըստ էության: Ըստ Պորտերի՝ կլաստերն աշխարհագրորեն միահյուսված ընկերություննե-
րի և ինստիտուտների միացումն է որոշակի ճյուղում2: Նկատենք, որ կլաստերը ներառում 
է նաև մի շարք պետական կառավարման տարրեր և ինստիտուցիոնալ միավորներ: 
Որպես միավոր՝ այն կարող է հիշեցնել ազգային ինովացիոն համակարգի պրոյեկցիան 
մեզոմիջավայրում:  

Միկրոմակարդակի միջավայրի չորս բաղադրիչներն ազդում են կլաստերի նորարա-
րության աստիճանի, ինչպես նաև դրա մրցունակության վրա: Բարձրացնելով արտադ-
րողականությունն ու էֆեկտիվությունը կլաստերը ընկերություններին մղում է դեպի ավելի 
շատ նորարարությունների:  

Ինստիտուտները մեխանիզմներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս մասնա-
կիցներին մի շարք գործիքներով (ֆինանսական, բանակցային) փոխգործակցելու և ստի-
պելու ու կենտրոնացնելու սոցիալական վարքը` տրամադրելով պարգևատրումներ և 
պատիժներ, որոնք մասնակիցներին տալիս են խթաններ՝ մասնակցելու փոխանակման 
գործընթացներին և ստանձնելու նախկինում ընդունված պարտավորությունները: 

Կլաստերն իր մասնակիցներին տրամադրում է մի շարք առավելություններ, որոնք 
ապահովում են ձգողության (կենտրոնաձիգ) էֆեկտ, ինչը որոշում է կլաստերի գոյության 
և նոր մասնակիցների ներգրավման նպատակահարմարությունը: Այս առավելություններն 
ընդունված է բաժանել 3 խմբի` արտադրական գործունեության արդյունավետության 
բարձրացում, ինստիտուցիոնալ (այդ թվում` տրանսակցիոն (գործարքային) ծախսերի 
տնտեսում) և ինովացիոն առավելություններ: Վերլուծենք կլաստերում նորաստեղծական 
առավելությունների ձևավորման գործընթացը: 

Կան երկու հիմնական հիմնարար պատճառներ, որոնց շնորհիվ ինովացիոն զար-
գացմամբ շահագրգռված ձեռնարկությունները կենտրոնանում են կլաստերների մեջ: 
Առաջին հերթին՝ նոր գիտելիքներն ունեն անհատականացված (չկոդավորված) մաս և 
տարածվում են անձնական կապերի միջոցով: Ըստ Պ. Դերոշեի՝ բարձր տեխնոլոգիանե-
րի ոլորտում կարևոր գիտելիքը ոչ ստանդարտ ինֆորմացիա է, ոչ էլ գիտական հրատա-
րակում: Դա նաև այն տեղեկությունը չէ, որը կարելի է ստանալ մարքեթինգային վերլու-
ծության արդյունքում: Ի՞նչն է իրականում կարևոր բիզնեսի համար. նորագույն գիտելիք-
ներ, վերջին իրադարձությունների ու փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, 

                                                            
1  http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Innov_9211_610334c1-4b37-497d-a51a-ce18bbcfd435.pdf 
2  Harward business review. THE NOVEMBER-DECEMBER 1998 ISSUE, Michael E. Porter Clusters and the New 

Economics of Competition. 
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որոշակի մարդկանց՝ սխալների հիման վրա ձեռք բերած փորձ: Փոխգործակցող սուբ-
յեկտները կապ չունեն միմյանց հետ, որի վառ ապացույցը ինովացիոն ակտիվության ան-
համաչափ բաշխումն է տնտեսությունում: 

Երկրորդ հերթին՝ ինովացիոն գործունեությունը նախատեսում է բազմաթիվ տարա-
տեսակ կազմակերպությունների հետ (մատակարարների, արտադրողների, վաճառող-
ների, սպառողների, ֆինանսական կազմակերպությունների և այլն) համաձայնեցված 
գործողություն: Յուրաքանչյուր ինովացիայի համար անհրաժեշտ են գործընկեր-սպա-
ռողներ և գործընկեր-մատակարարներ: Որքան արմատական (ռադիկալ) է ինովացիան, 
այնքան ամուր պետք է ներգործեն այլ խաղացողները, հատկապես՝ սպառողները: Ան-
գամ վենչուրային կապիտալիստները, որպես կանոն, միջոցներ են ներդնում հարևան ըն-
կերություններում: Ինովացիոն կազմակերպության աշխարհագրական տեղայնացման 
անհրաժեշտությունը հաստատվել է փորձով: 

Այսպիսով՝ ինովացիոն ակտիվության լիարժեք դրսևորման համար ձեռնարկություն-
ները պետք է տեղաբաշխվեն և գործեն կլաստերների շրջանակներում, որոնք ներկա-
յացնում են միմյանց հետ փոխկապված, մրցակցային առավելությունները կատարելա-
գործող, աշխարհագրական տարածքով մոտ և գործունեության ընդհանուր շրջանակով 
միավորված կազմակերպություններ: 

Այս ամենը նպաստում է` 
 նոր գիտելիքների ձեռքբերման ծախսերի կրճատմանը (դրանք ունեն անհատա-

կանացված բնույթ) և նորամուծության ստեղծմանը (նոր գիտելիքի տարածումը 
հանգեցնում է դրա կրկնապատկմանը), 

 նորամուծական պարբերաշրջանի տևողության կրճատմանը, 
 ֆիրմաների նորարարական գործունեության ակտիվությանը՝ մյուս ընկերություն-

ներից «եկող» ինովացիայի հաշվին, 
 գնորդների խստապահանջության մակարդակի բարձրացմանը և մրցակցային 

պայքարի սրմանը: 
Բազմաթիվ միատեսակ կամ գործունեությամբ իրար մոտ ընկերությունների առկա-

յությունը կլաստերում մեծացնում է պահանջարկը և սրում մրցակցությունը: Մ.Պորտերը 
մեծ ուշադրության էր արժանացնում ներքին մրցակցությանը` որպես ընկերությունների 
ինովացիոն ակտիվության խթանման գործոն: 

Այսպիսով՝ ինովացիոն զարգացմամբ շահագրգռված ընկերությունները բոլոր հիմ-
քերն ունեն ընդգրկվելու կլաստերներում: Նման տեղաբաշխումը դրական է անդրադառ-
նում ձեռնարկության ինովացիոն ակտիվության վրա, ինչն ապացուցված է միջազգային 
էմպիրիկ հետազոտություններով: Բացի այդ, ժամանակակից տնտեսությունում ընկերու-
թյան համար գերադասելի է անընդհատ կատարելագործել մրցակցային առավելություն-
ները նորարարությունների միջոցով, իսկ կլաստերից դուրս գտնվելով` վտանգվում է 
նման ֆիրմաների, ինչպես նաև ողջ տարածաշրջանի մրցունակությունը: 

Մի կարևոր դիտարկում ևս. կլաստերները ինստիտուցոնալ տեսանկյունից ի հայտ 
են բերում նաև հանրային բարիքի այլընտրանքային մատակարար` նպաստելով մասնա-
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վոր հատվածում արտադրողականության մակարդակի բարձրացմանը: Ձեռնարկություն-
ների ներդրումները վերապատրաստման ծրագրերում, ենթակառուցվածքներում, որակի 
կենտրոններում, փորձարկման լաբորատորիաներում և այլուր նույնպես կարող են դի-
տարկվել որպես ինովացիոն զարգացմանն ուղղված հանրային բարիքներ, որոնք նպաս-
տում են արտադրողականության բարձրացմանը: Նման մասնավոր ներդրումները հա-
ճախ կատարվում են միասին և ոչ բացահայտ առևտրային նկատառումներով, քանի որ 
կլաստերի մասնակիցները ճանաչում են կոլեկտիվ շահի ներուժը: 

 
АТОМ МАРГАРЯН  
ТАТЕВ ХАЧАТУРЯН  
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КЛАСТЕРОВ  
КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

Ключевые слова: кластер, инновация, инновационная система, 
институты, развитие 

 

В статье обсуждается влияние одного из фундаментальных условий развития инноваций 
- институциональной системы кластера. Изучены и сопоставлены структурные компоненты 
и их функциональные взаимодействия в кластерной системе. Обоснован тезис о том, что ин-
новационные компании могут полностью реализовать свои конкурентные преимущества, если 
они органически включены в кластерные структуры. 
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INSTITUTIONAL SYSTEM OF CLUSTERS  
AS A STIMULS FOR DEVELOPMENT OF INNOVATION 
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The article discusses the influence of one of the fundamental conditions for the development of 
innovation - the institutional system of the cluster. Structural components and their functional 
interactions in a cluster system are studied and compared. The thesis is grounded that innovative 
companies can fully realize their competitive advantages if they are organically included in cluster 
structures. 
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ԱՆԱՀԻՏ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, առցանց 
աշխատանքի շուկա, crowdfunding, gig eco-
nomy, աշխատուժի լիզինգ, կանաչ տնտեսու-
թյուն 

 
Գիտական աշխատության մեջ քննարկվել են առցանց աշխատանքի շուկայի զար-

գացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և այլ երկրներում: Դիտարկվել է զբաղվածության նոր 
տեխնոլոգիաների, հատկապես gig economy-ի և crowdsourcing-ի կիրառումը ԱՄՆ-ում: 

Միաժամանակ, վերլուծվել են զբաղվածության նոր տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ 
աշխատուժի լիզինգի և կանաչ աշխատատեղերի կիրառման հնարավորությունները  
ՀՀ-ում: 
 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը ողջ աշխարհում նպաստում է 
զբաղվածության ընդլայնմանն ուղղված ենթակառուցվածքների զարգացմանը: Իսկ այդ 
հանգամանքը, իր հերթին, պայմանավորում է նախկինում տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակ-
չության ներգրավումն աշխատանքային գործընթացում: 

Օքսֆորդի ինտերնետի ինստիտուտի տվյալների համաձայն՝ առցանց աշխատաշու-
կայի ինդեքսի (OLI) գծով առաջատար է ԱՄՆ-ը, որը զբաղեցնում է էլեկտրոնային աշխա-
տաշուկայի 52 տոկոսը, որին հետևում են Միացյալ Թագավորությունը (6.3 տոկոս), 
Հնդկաստանը (5.9 տոկոս) և Ավստրալիան (5.7 տոկոս): Ընդհանուր առմամբ, եվրոպա-
կան երկրները զբաղեցնում են էլեկտրոնային աշխատաշուկայի 16 տոկոսը:  

Առցանց աշխատաշուկայում գործատուների կողմից առավելագույն պահանջարկ են 
վայելում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի մասնագետները: 

ԱՄՆ-ում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումն էական ազդեցություն է 
գործում աշխատանքի շուկայի արդիականացման վրա։ Աշխատատեղերի ավելի արագ 
աճ է գրանցվում տնտեսության նորագույն տեխնոլոգիաների և գիտատար ոլորտներում՝ 
գրեթե երկու անգամ գերազանցելով եվրոպական համապատասխան ցուցանիշը1։ Դեռևս 
2009 թ. ընդունված ծրագրի (Educate to Innovate) համաձայն՝ ավելի քան մեկ միլիարդ 
ԱՄՆ դոլար է հատկացվել գիտատար և բարձր տեխնոլոգիական ոլորտների հետ կապ-
ված կրթական համակարգը բարելավելու նպատակով։ 2015−2016 թթ. ևս ավելի քան կես 
միլիարդ ԱՄՆ դոլար է տրամադրվել մասնավոր հատվածին՝ տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ոլորտում երիտասարդների ուսուցման և աշխատատեղերի ստեղծման աջակ-
ցության համար։ Արդյունքում վերջին տասնամյակի ընթացքում ԱՄՆ-ի աշխատաշուկան 
ավելի մրցունակ է դարձել։  
                                                            
1  “The future of work: Digitalisation in the US labour market”, EU, European Parliament, 2016. 
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Ներկայումս ԱՄՆ-ում կիրառվում են զբաղվածության նոր տեխնոլոգիաներ, այդ 
թվում՝ on-line gig economy-ն և crowdsourcing-ը։ On-line gig economy-ն կամ առցանց աշ-
խատանքների համակարգ առցանց կարճաժամկետ պայմանագրերի կնքումն է անհատ 
աշխատողների և կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների միջև։  

Այս համակարգը թույլ է տալիս գործատուին ընտրել լավագույն աշխատողներին՝ 
միաժամանակ կատարելով խնայողություններ, իսկ անհատ կատարողին՝ ընտրել հար-
մար աշխատանքային պայմանագիրը՝ հաշվի առնելով գլոբալ հնարավորությունները։ 
2014 թ. յուրաքանչյուր երեք ամերիկացիներից մեկը կամ 53 մլն մարդ ընդգրկված էր այս 
համակարգում՝ աշխատելով ազատ ժամանակացույցով (freelance), իսկ մինչև 2020 թ. 
այս ցուցանիշը կընդգրկի ամերիկյան աշխատուժի ավելի քան 40 տոկոսը։ Զբաղվածու-
թյան այս եղանակով ապահովվում է 715 մլրդ ԱՄՆ դոլարի եկամուտ։ 

Gig economy-ն գործունեություն է ծավալել մի շարք ոլորտներում, այդ թվում՝ բիզ-
նեսի և առաքման, բժշկական և անձնական խնամքի, տնային և վարորդական ծառայու-
թյունների։ 

Crowdsourcing -ն առաջին անգամ կիրառվել է 2005 թ. և ներկայացնում է մի յուրա-
հատուկ մոդել, որտեղ անհատները կամ կազմակերպություններն անհրաժեշտ գաղա-
փարներ կամ ծառայություններ ստանալու նպատակով կիրառում են համացանցի 
օգտատերերի առաջարկությունները։ Այս եղանակի առավելությունը արագության, ճկու-
նության, նվազագույն ծախսերի և բազմազանության մեջ է։ Crowdsourcing-ի տեխնոլո-
գիաները կիրառվում են հանրահայտ ընկերությունների, այդ թվում՝ Microsoft-ի, Toyota-ի 
և General Electric-ի կողմից։  

Այսպիսով, ըստ փորձագիտական հաշվարկների gig economy-ի և crowdsourcing-ի 
հնարավորությունների օգտագործումը կնպաստի մինչև 2025 թ. գլոբալ ՀՆԱ աճին՝ 2.7 
տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով, նախկինում տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության զգալի 
մասնակցության շնորհիվ։ 

ԱՄՆ-ն նաև բնութագրվում է սկսնակ ձեռնարկատիրական գործունեության (start-
up) ամենաբարձր ցուցանիշով հատկապես Կալիֆոռնիայի նահանգի Սիլիկոնային հով-
տում, առավելապես՝ շնորհիվ վենչուրային ֆինանսավորման։ 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը ՀՀ-ում նույնպես նպաստում է 
զբաղվածության ապահովման ենթակառուցվածքների զարգացմանը: Հատկապես ակ-
նառու է վերջին տասնամյակում աշխատանքի տեղավորման էլեկտրոնային ցանցի զար-
գացումը: Ներկայումս առավել հանրահայտ են list.am, jobs.am, staff.am, careercenter.am, 
hr.am, ijob.am, job, banks.am և resume.am կայքէջերը, որոնք առաջարկում են ոչ միայն 
աշխատատեղեր, այլև վերապատրաստման դասընթացներ: Իսկ որոշ կայքէջեր առա-
ջարկում են նաև առցանց աշխատանքների կատարում:  

2017 թ. ՀՀ-ում ստեղծվել է նաև հատուկ crowdfunding պլատֆորմ, որը նախատես-
ված է առանձին, հետաքրքրություն ներկայացնող նախագծերի ֆինանսավորման հա-
մար: Ըստ փորձագիտական գնահատումների՝ գլոբալ ինտերնետային crowdfunding-ի մի-
ջոցով տարեկան հավաքագրվում է մինչև 30-35 մլրդ ԱՄՆ դոլար: 
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Ինչպես ցույց են տվել վերլուծությունները, աշխատանքի տեղավորման էլեկտրոնա-
յին միջոցներն առաջարկում են ավելի բարձր որակավորում և գիտելիքներ պահանջող և, 
համապատասխանաբար, ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքներ1: 

ՀՀ-ում ՏՏ ոլորտի բուռն զարգացումը և տվյալ բնագավառում զբաղվածների քանա-
կի անշեղ աճը հանրապետությունում առցանց աշխատաշուկայի զարգացման հիմքն են: 
Ընդ որում, կանխատեսվում է նաև այլ, այդ թվում՝ ֆինանսական, հաշվապահական և 
իրավաբանական ծառայությունների էլեկտրոնային մատուցման ընդլայնումը: 

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է նշել, որ ՏՏ ոլորտի զարգացմանն է նպաստել աութ-
սորսինգը՝ ՀՀ-ում առկա համեմատաբար ավելի էժան և որակյալ աշխատուժի շնորհիվ:  

ՀՀ-ում հեռանկարային է նաև զբաղվածության այնպիսի տեխնոլոգիաների կիրա-
ռումը, ինչպիսիք են աշխատուժի վարձակալությունը (լիզինգը) և կանաչ աշխատատեղե-
րի ստեղծումը կամ բնապահպանական զբաղվածությունը՝ հատկապես վերարտադրվող 
էներգետիկայի, թափոնների վերամշակման, էկոտուրիզմի և տրանսպորտի բնագավառ-
ներում: 

2014−2025 թթ. ՀՀ հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրով նախա-
տեսվում է որակյալ աշխատատեղերի ստեղծում աշխատուժի մասնագիտական որակա-
վորման բարձրացմամբ, ինչպես նաև բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի ստեղծ-
մամբ։ Մասնավորապես՝ մինչև 2025 թ. նախատեսվում է ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում 
2012 թ. համեմատ ապահովել զբաղվածության աճ 220 հազարով, ինչը հնարավոր է ՀՆԱ 
տարեկան 6 տոկոսի չափով իրական աճի պայմաններում։ Դրան կնպաստի նաև մինչև 
2025 թ. ՀՆԱ-ում փոքր և միջին ձեռնարկությունների մասնաբաժնի ավելացումը՝ 40 
տոկոսից հասցնելով 60 տոկոսի։ Արդյունքում 2025 թ. ՀՀ-ում զբաղվածության մակար-
դակը համադրելի կլինի ԵՄ զարգացած երկրների զբաղվածության մակարդակին (70 
տոկոս), իսկ գործազրկության ցուցանիշը կնվազի մինչև 10 տոկոս։ 

 
АНАИТ МЕЛКУМЯН 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАНЯТОСТИ В РА 
 

Ключевые слова: информационные технологии, электронный 
рынок труда, лизинг рабочей силы, зеленая эко-
номика 

 

В научной работе рассматрияаются проблемы развития электронного рынка труда в РА 
и других странах. В частности, анализируется использование новых технологий занятости в 
США, включая “gig economy" и "crowdsourcing".  

Одновременно рассматриваются возможности применения новых технологий занятости 
в РА, в том числе лизинга рабочей силы и “зеленых” рабочих мест или занятости, направлен-
ной на защиту экологической среды. 

                                                            
1  Գործազրկությունը և աշխատավարձի անհավասարությունը ՀՀ-ում, «Ամբերդ» մատենաշար, Եր., 

«Տնտեսագետ», 2014: 
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ANAHIT MELKUMYAN  
 

EMPLOYMENT NEW TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

Key Words:  information technologies, on-line labour market, 
labour leasing, green economy  

 

The online labour market development problems in the RA and other countries are considered in 
the article. Particularly, the implementation of new technologies of employment in USA is considered 
including the on-line gig-economy and crowdsourcing.  

Simultaneously the opportunities for the new technologies of employment in the RA are discussed 
including labour leasing and green jobs creation. 

 
 

 
ՇՈՒՇԱՆ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ  
Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՏՀ  

 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏՔԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  պարտքային անվտանգություն, գլոբալ ճգնա-
ժամ, արտաքին պարտք, պարտքային կա-
յունության ցուցանիշներ, տնտեսական աճ  

 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքներից մեկը պետա-
կան պարտքի ավելացումն է գլոբալ մասշտաբով: Բացառություն չէր նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունը: ՀՀ պետական պարտքը 2009−2016 թթ. ավելացել է մոտ 2.3 ան-
գամ, որը պարտքային անվտանգության գնահատման ահրաժեշտություն է առաջադրում: 
Հոդվածում դիտարկվել են ՀՀ պետական պարտքի ներկայիս վիճակը և դրա ազդեցու-
թյունը երկրի տնտեսական զարգացման վրա: 

 

Երկար կյանք ու արևշատություն ցանկանանք 
մեր պատանիներին, քանի որ հենց նրանք են 
ժառանգելու մեր պետության ունեցած արտաքին 
պարտքը 

Հ. Հուվեր 
 

21-րդ դարի ամենաարդիական խնդիրներից մեկը համաշխարհային մաշտաբով 
պետական պարտքի կտրուկ աճն է: Պարտքային ռիսկերը զգալիորեն սրվեցին գլոբալ 
ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությամբ: Ըստ փորձագիտական գնահատականների՝ 
2017 թ. աշխարհի շուրջ 80 երկրում առկա են պարտքային ճգնաժամի մեջ հայտնվելու 
ռիսկեր1:  

                                                            
1 http://jubileedebt.org.uk/press-release/global-debt-crises-threats-increase-across-world  
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Ազգային տնտեսության պարտքային կայունությունը կամ պարտքային անվտանգու-
թյունը ֆինանսական անվտանգության կարևորագույն տարրերից է: Պարտքային ան-
վտանգությունը փոխառությունների այնպիսի մակարդակ է, որի դեպքում երկիրն ի վի-
ճակի է ապահովելու ֆինանսական համակարգի և ամբողջ տնտեսության կայուն գոր-
ծունեությունը, միաժամանակ երաշխավորել պետական փոխառությունների արդյունա-
վետ օգտագործում, պարտքի ժամանակին վճարում (ինչպես մայր գումարի, այնպես էլ 
տոկոսավճարների), թույլ չտալ պարտքային բեռի կրիտիկական կուտակում, պահպանել 
ֆինանսական սուվերենությունը, տնտեսական և քաղաքական անկախությունը1:  

Պետական պարտքը բեռ է, սակայն այն կարող է որպես ցատկահարթակ ծառայել 
տնտեսական լուրջ հաջողությունների համար: Կարևոր է ոչ միայն պարտքի բացարձակ 
մեծությունը, այլ այն, թե պարտքն ինչպես է օգտագործվում, ինչ ուղղություններով և ինչ 
մեխանիզմներով է ծածկվում: 

Տնտեսագիտության տեսությունը սոցիալապես օպտիմալ պարտքի մակարդակի 
սահմանման շատ քիչ գործառնական ցուցումներ է առաջարկում: Չկա «անվտանգ 
պարտք» հասկացության ճշգրիտ սահմանումը, հետևապես՝ գոյություն չունի նաև դրա 
հստակ գնահատման համակարգ: Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները 
մշակել են պարտքային կայունության գնահատման սահմանային ցուցանիշներ (արտա-
քին պարտքի ԶՆԱ/ՀՆԱ, արտաքին պարտքի ԶՆԱ/արտահանում, արտաքին պարտքի 
սպասարկում/արտահանում, տոկոսավճար/արտահանում): Լայնորեն կիրառվող սահմա-
նային ցուցանիշներն արտաքին պարտքի վիճակի պայմանական ցուցիչներ են և թույլ են 
տալիս միայն կողմնորոշվել՝ որն է պարտքի ընդունելի մակարդակը: Որքան փաստացի 
ցուցանիշները փոքր են սահմանայինից, այնքան փոքր է երկրի՝ պարտքային ճգնա-
ժամում հայտնվելու ռիսկերը: Սակայն, պետք է նշել, որ այդ ցուցանիշները չեն ընդգրկում 
երկրի պարտքային վիճակի բոլոր ուղղությունները: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել փոխառու 
երկրի առանձնահատկությունները, մասնավորապես՝ տնտեսական ներուժը, արտաքին 
տնտեսական հնարավորությունները, հարկաբյուջետային, դրամավարկային քաղաքակա-
նությունները և այլն: Տնտեսական պատմության մեջ քիչ չեն դեպքերը, երբ թույլ ցուցա-
նիշներ ունեցող երկրները կարողացել են դուրս գալ բարդ իրավիճակից և հակառակը՝ 
բավարար ցուցանիշների պայմաններում հայտնվել են բարդ իրադրության մեջ:  

Միջազգային պրակտիկայում պարտքի վտանգավորությունը գնահատելու համար 
առաջին հերթին օգտագործում են պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը: Վեր-
ջին տարիներին բազմաթիվ զարգացած երկրներում այդ հարաբերակցությունը գերա-
զանցում է պարտքային կայունության տեսանկյունից կրիտիկական համարվող 60%-ի շե-
մը:  

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքներից մեկը պետա-
կան պարտքի ավելացումն է գլոբալ մասշտաբով: Բացառություն չէր նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունը: Բացասական փոփոխությունների են ենթարկվել ինչպես պարտքի 
ծավալները, այնպես էլ կառուցվածքը: Այսպես՝ ՀՀ պետական պարտքը 2009−2016 թթ. 
                                                            
1  Кульков В. М., Долговая безопасность экономики России: параметры и противоречия, 2014, с. 42.  
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ավելացավ մոտ 2.3 անգամ. եթե 2009 թ. այն կազմում էր 1276 մլրդ դրամ (ՀՆԱ 40.6%-ը), 
ապա 2016 թ.՝ 2876 մլրդ դրամ (ՀՆԱ 56.6%-ը): Ընդ որում, պետական պարտքը մի քանի 
անգամ ավելի արագ է աճում, քան տնտեսությունը: 

2017 թ. ՀՀ պետական պարտքն արդեն հատել է 6 մլրդ դոլարի շեմը, սեպտեմբերի 
վերջին այն կազմել է 6.308 մլրդ ԱՄՆ դոլար՝ տարեսկզբի համեմատությամբ ավե-
լանալով 365.9 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ 5.8%-ով1: Պետական պարտքի 80.3%-ը արտաքին 
փոխառություններն են (5.067 մլրդ ԱՄՆ դոլար), ներքին պարտքը 1.240 մլրդ ԱՄՆ դոլար 
է: Ակնհայտ է, որ ավելացել է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պարտքը: 
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Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական պարտքը 2006−2016 թթ.2 
 

ՀՀ պետական պարտքի մասին օրենքը որոշակի սահմանափակում է դնում կառա-
վարության պարտքի մեծության վրա: Այն չպետք է գերազանցի ՀՀ նախորդ տարվա 
ՀՆԱ 60%-ը: 2017 թ. սեպտեմբերին կառավարության պարտքը կազմել է ՀՆԱ 53.6%-ը: 
Մինչև 2015 թ. այս սահմանափակումը վերաբերում էր պետական պարտքին, որը ներ-
առում է նաև կենտրոնական բանկի պարտքը: Այս համատեքստում հարկ է նշել, որ ՀՀ 
պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 2017 թ. սեպտեմբերին կազմել է նախորդ 
տարվա ՀՆԱ 59.4%-ը: Փաստորեն, օրենքում կատարված փոփոխությունները կառավա-
րությանը լրացուցիչ պարտք ներգրավելու հնարավորություն են ընձեռել: 

Պետական պարտքի ծավալների աճն իր հերթին զսպում է տնտեսական աճը: ՀՀ 
արտաքին պարտքի՝ պետական բյուջեի վրա ունեցած ազդեցության գնահատումներում 
հիմք է ընդունվում, որ լրացուցիչ 1 մլրդ դոլար պետական պարտքի ներգրավման պարա-

                                                            
1  ՀՀ պետական պարտքի ամսական տեղեկագիր - 30.09.2017 http://minfin.am/hy/page/amsakan_ 

vichakagrakan_teghekagrer/  
2  Ըստ ՀՀ ՖՆ և ԱՎԾ տեղեկագրերի: 
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գայում ՀՀ արտաքին պարտքի 10 տոկոսային կետով ավելացումը հանգեցնում է տնտե-
սական աճի տեմպերի նվազմանը 0.5 տոկոսային կետով1:  

ՀՀ պետական պարտքի կառուցվածքը բացասական փոփոխության է ենթարկվել՝ 
պայմանավորված արտոնյալ վարկերի նվազմամբ և առևտրային վարկերի ավելացմամբ: 
Եթե 2013 թ. առևտրային վարկերի տեսակարար կշիռը կազմել է 26.4%, ապա 2016 թ. 
տարեվերջի դրությամբ՝ 36%: Ի դեպ, ՀՀ-ը պարտքային խնդիրներ ունեցել է նաև 1999− 
2001 թթ., երբ ստիպված եղավ վերաձևակերպել առևտրային պայմաններով տրամա-
դրված ռուսական և թուրքմենական վարկերը: Սա այն դեպքում, երբ պետական պարտքը 
չէր գերազանցում ՀՆԱ 47%-ը:  

2016 թ. ՀՀ կառավարության պարտքի գծով տոկոսավճարները կազմել են 98.27 
մլրդ դրամ` նախորդ տարվա համեմատ ավելանալով 32.7%-ով: Արդյունքում սպասարկ-
ման ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի ծախսերում աճել է 1.5 տոկոսային 
կետով՝ 2016 թ. կազմելով 6.8%: 2016 թ. պետական պարտքի սպասարկմանն ավելի շատ 
միջոցներ են ուղղվել, քան առողջապահության ոլորտին (81.94 մլրդ դրամ): Ըստ 2018 թ. 
պետական բյուջեի նախագծի՝ ՀՀ պետական պարտքի սպասարկմանը կուղղվի 140.5 
մլրդ դրամ: Փաստորեն, հաջորդ տարվա տոկոսավճարների գծով վճարումները կգերա-
զանցեն նաև կրթությանը հատկացվող միջոցները (127.1 մլրդ դրամ)2:  

Այսպիսով՝ վերջին տարիներին պետական պարտքի աճի բարձր տեմպերը մտահո-
գիչ են: Կարծում ենք՝ ՀՀ պետական պարտքն անցել է այն շեմը, որից հետո բացասա-
կան ազդեցություն է ունենում տնտեսության վրա: Պարտքի սպասարկման նպատակով 
ավելի մեծ ծավալի միջոցներ են հատկացվում պետական բյուջեից, որոնք կարող էին 
ուղղվել տնտեսության առանցքային ոլորտների զարգացմանը: Հետևապես՝ կառավարու-
թյունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի պետական պարտքի ծավալների կայունացման, դրա 
կառուցվածքի օպտիմալացման, ինչպես նաև վարկային միջոցների օգտագործման ար-
դյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: 

  
ШУШАН МОВСИСЯН  

 

ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ РА 
 

Ключевые слова: долговая безопасность, глобальный кризис, 
внешний долг, показатели устойчивости долга, 
экономический рост 

 

Одним из последствий глобального финансово-экономического кризиса является увеличе-
ние государственного долга в глобальном масштабе. Республика Армения не стала исключе-
нием. Государственный долг Армении за 2009-2016 гг. увеличился примерно в 2,3 раза, что выд-
вигает необходимость оценки долговой безопасности. В статье рассмотрено нынешнее сос-
тояние государственного долга РА и его влияние на экономическое развитие страны.  
                                                            
1  https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2013/07/Nrq114.pdf 
2  ՀՀ օրենքը ՀՀ 2018 թ. պետական բյուջեի մասին: 
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SHUSHAN MOVSISYAN  
 

DEBT SAFETY ISSUES OF RA ECONOMY 
 

Key words:  debt safety, global crisis, external debt, debt 
sustainability indicators, economic growth  

 

Public debt has increased sharply in many countries after global financial and economic crisis. 
Armenia was not an exception. In 2016 public debt of the Republic of Armenia has increased 2.3 times 
compared to 2009, which raises the need to assess debt safety. Current state of the public debt of 
Armenia and its impact on economic development of the country is considered in the article. 

 
 

 

 
ՄԱՔՍԻՄ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  
Ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՊՏՀ 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  բարձրագույն մաթեմատիկա, տնտեսագի-
տական բուհ, դասընթացի բարեփոխում 

  
Հետազոտության մեջ հիմնավորվում է, որ ներկայումս տնտեսագիտական բուհե-

րում կարդացվող բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթացը կարիք ունի լայնածավալ 
բարեփոխումների՝ թե՛ բովանդակության, թե՛ մեթոդաբանության առումներով: Հիմնա-
րար գաղափարների հստակ և մատչելի ներմուծումից հետո չպետք է հրապուրվել դրանց 
մաթեմատիկական խորացման հարցերով, այլ հարկ է կենտրոնանալ տարբեր տեսան-
կյուններից (առաջին հերթին՝ տնտեսագիտական) դրանց մեկնաբանության և պարզա-
բանման վրա: Բարեփոխման հիմքում դրված կարևոր սկզբունքներից մեկը պետք է լինի 
մաթեմատիկական հիմնարար հասկացությունների, դասական թեորեմների, համընդհա-
նուր ճանաչված եզրույթների անաղարտությունը, դրանց հստակ և տրամաբանական մա-
տուցումը: 

 

Բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթացը, որն այժմ կարդացվում է հետխորհրդա-
յին տարածքի գրեթե բոլոր բուհերում, ձևավորվել է անցյալ դարի 20−30-ական թվական-
ներից էլ առաջ: Ի սկզբանե դասընթացը նախատեսված էր տեխնիկական բուհերի հա-
մար և ընդգրկում էր հիմնական մաթեմատիկական գիտությունների` անալիտիկ երկրա-
չափության, գծային հանրահաշվի, մաթեմատիկական անալիզի և դիֆերենցիալ հավա-
սարումների մի շարք թեմաներ: Այդ դասընթացը, չնչին փոփոխություններով, այժմ էլ 
կարդացվում է հետխորհրդային գրեթե բոլոր, այդ թվում՝ ՀՀ տնտեսագիտական բու-
հերում: 
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Կարծում եմ՝ վաղուց ժամանակն է վերանայելու այս իրողությունը: Ապագա տնտե-
սագետին մատուցվող բարձրագույն մաթեմատիկան պետք է տարբերվի կենսաբանին, 
երկրաբանին, ինժեներին, գյուղատնտեսին ներկայացվողից: Այսինքն՝ դա պետք է լինի 
ոչ թե բարձրագույն մաթեմատիկա ընդհանրապես, այլ բարձրագույն մաթեմատիկա 
տնտեսագիտական բուհի ուսանողի համար:  

Մաթեմատիկական գիտելիքների ինտենսիվ օգտագործումը տնտեսագիտության 
դասավանդման մեջ կարող է հանգեցնել որակական լուրջ տեղաշարժի տնտեսագետ 
կադրերի պատրաստման գործընթացում, ինչպես նաև ապահովել տնտեսագիտական 
առարկաների դասավանդման որակական նոր աստիճան: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ փաստարկենք մի շարք իրողություններ, որոնք հաս-
տատակամորեն պահանջում են բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթացի՝ եթե ոչ ար-
մատական, ապա գոնե լայնածավալ բարեփոխումներ: Աշխատանքի առանցքային մտքե-
րն ընթերցողին հասցնելու համար ընտրված է դասախոս-ուսանող երկխոսության ձևա-
չափը: 

Մոտիվացում (շահամիտվածություն) 
Ինչպե՞ս շահագրգռել ուսանողին, հետաքրքրություն առաջացնել նրա մեջ 

բարձրագույն մաթեմատիկայի նկատմամբ: Տնտեսագիտությունն ընտրած ուսանող-
ների մի հատվսծ կարծում է, որ բարձրագույն մաթեմատիկան դժվար թե երբևիցե իրեն 
պետք գա և դառնում է անտարբեր առարկայի նկատմամբ՝ որպես գերակա նպատակ 
ունենալով քննությունը մի կերպ հանձնելը: Ուսանողների որոշ մասն էլ մտածում է, որ 
եթե սովորեցնում են, ուրեմն պետք է կուրորեն յուրացնել այն ամենը, ինչ մատուցվում է: 

Դասախոս − Բարձրագույն մաթեմատիկան տնտեսագետ ուսանողին դասավանդ-
վող այն քիչ առարկաներից մեկն է, որը սովորեցնում է ճշգրիտ արտահայտել մտքերը, 
զարգացնել տրամաբանական մտածողություն: 

Ուսանող − Համաձայն եմ, սակայն ես 12 տարի դպրոցում սովորել եմ և՛ թվաբանու-
թյուն, և՛ հանրահաշիվ, և՛ երկրաչափություն, և՛ մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ: 
Կարծում եմ՝ դա բավարար է տրամաբանություն զարգացնելու համար: Մյուս կողմից՝ 
այժմ լայն տարածում ստացած՝ ստուգման թեստային համակարգն այնքան էլ չի 
նպաստում մտքերի ճշգրիտ արտահայտմանը կամ տրամաբանության զարգացմանը: 
Այժմ ես որևէ թեորեմի ապացուցում կամ բանաձևի արտածում չեմ սովորում, բայց հաջո-
ղությամբ հանձնում եմ քննությունը: Սակայն, չմոռանանք ամենակարևորը, ես եկել եմ 
նախ և առաջ մասնագիտություն սովորելու և ապագա աշխատանքի համար գիտելիք-
ներ կուտակելու: 

Դասախոս − Բարձրագույն մաթեմատիկայի հիման վրա բարձր կուրսերում Դուք 
անցնելու եք «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրու-
թյուն», «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ», այլ մաթեմատիկական ա-
ռարկաներ, որոնք իրենց բնույթով ավելի մոտ են տնտեսագիտությանը: Մասնավորա-
պես՝ այդ առարկաների և տնտեսագիտության հիման վրա է կառուցված «Էկոմոմետրի-
կա» առարկան. գիտություն, որը տնտեսական փոխկապակցություններն ուսումնասիրում 
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է մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով: Կարծում եմ՝ 
առանց էկոնոմետրիկ կամ մոդելավորման այլ մեթոդների կիրառման դժվար թե հնա-
րավոր լինի ներկայացնել բակալավրիատի, առավել ևս` մագիստրատուրայի ավար-
տական լիարժեք թեզ: 

Ուսանող − Որքան տեղյակ եմ, տնտեսագիտության գրեթե բոլոր Նոբելյան մրցա-
նակակիրները հետազոտություն են կատարել մաթեմատիկական մոդելներով կամ մե-
թոդներով: 

Դասախոս − Եվս մեկ մոտիվացում բարձրագույն մաթեմատիկայի օգտին: Տնտե-
սագիտական առարկաների այժմյան դասագրքերը (մանավանդ արևմտյան ուղղվածու-
թյան) լեցուն են մաթեմատիկական բանաձևերով, գծագրերով և հաշվարկներով, որոնք 
ուսումնասիրելու և հասկանալու համար տնտեսագետ ուսանողին անհրաժեշտ է մաթե-
մատիկական գիտելիքների որոշակի պաշար: Ավելին, նրան անհրաժեշտ են ոչ միայն 
զուտ մաթեմատիկական գիտելիքներ, այլ դրանք տնտեսագիտորեն մեկնաբանելու որո-
շակի ունակություն: Այս գործընթացում կարևոր դերակատարում կարող են ունենալ 
տնտեսագիտական թողարկող ամբիոնները, որոնք պետք է ընդհանուր գծերով նախա-
նշեն իրենց ուսանողին անհրաժեշտ մաթեմատիկական գիտելիքների անհրաժեշտ պա-
շարը` թեմատիկ և ծավալային առումներով: Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնը 
պետք է սերտորեն համագործակցի այդ ամբիոնների հետ՝ ոչ միայն թեմատիկ ժամա-
նակացույցի առումով, այլև մաթեմատիկական ֆորմալ գիտելիքը տնտեսագիտական 
լեզվով թարգմանելու համար, ինչը, կարծում եմ, չափազանց արժեքավոր և արդյունա-
վետ կլինի տնտեսագետ ուսանողի համար: Մաթեմատիկորեն բանաձևված քանակական 
առնչությունների, զանազան գրաֆիկների, մակերեսների, աղյուսակների ավելի ինտեն-
սիվ օգտագործումը մասնագիտական առարկաների մեջ կարող է որակապես բարձրաց-
նել այդ առարկաների արդյունավետության մակարդակը:  

Ուսանող − Որքան հասկանում եմ՝ բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթացում 
ավանդաբար ներառված են զգալի թվով թեմաներ, որոնք կարևոր են ապագա ինժենե-
րի, աստղագետի, ֆիզիկոսի և այլոց, սակայն ոչ տնտեսագետի համար: Ժամանակը չէ՞, 
արդյոք, վերանայելու այս իրողությունը: 

Դասախոս − Դուք իրավացի եք, ապագա տնտեսագետին մատուցվող բարձրա-
գույն մաթեմատիկան պետք է առատորեն համեմված լինի տնտեսագիտական օրինակ-
ներով: Եվրոպական և ամերիկյան համալսարաններում դա վաղուց իրողություն է: 

Ուսանող − Ձեր փաստարկները համոզիչ են, այդուհանդերձ, կարևոր է իմանալ՝ 
մեր ապագա աշխատանքում որքանով է անհրաժեշտ մաթեմատիկայի իմացությունը: 
Իհարկե, նկատի չունեմ թվաբանությունը կամ ոչ բարդ հաշվարկներ կատարելու հմտու-
թյունը, այլ բարձրագույն մաթեմատիկայի գիտելիքները: 

Դասախոս − Ցավոք, բարձրագույն մաթեմատիկայի ներկայիս դասընթացն առա-
ջացնում է մտավախություն՝ առօրյա գործնական աշխատանքում կիրառվելու տեսանկյու-
նից: Զուտ մաթեմատիկական երկար ու ձիգ դատողությունների, անընդհատ շարքով բեր-
վող թեորեմների, մեծածավալ ու մտացածին օրինակների արանքում գրեթե կորչում է 
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առարկայի գործնական ոգին: Համոզված եմ՝ խելացի տնտեսագետը գործնական աշխա-
տանքում շահեկանորեն կարող է կիրառել մաթեմատիկական գիտելիքներ: Կարող եմ 
ներկայացնել հարյուրավոր աշխատանքային իրավիճակներ, որտեղ լավագույն լուծումը 
տալիս է բարձրագույն մաթեմատիկան: Օրինակ՝ արտադրանքի ի՞նչ քանակի դեպքում 
ծախսերը կլինեն փոքրագույն կամ հասույթը՝ առավելագույն, ինչպե՞ս կանխապես որոշել 
նոր ապրանքով շուկայի հագեցվածության մակարդակը, ինչպե՞ս օպտիմալացնել պա-
հեստավորման ծախսերը, գնի բարձրացումը ի՞նչ ազդեցություն կունենա հասույթի վրա, 
ինչպե՞ս հաշվել հիպոթեկի վճարումները կամ պարբերավճարները, ինչպե՞ս կազմակեր-
պել ներդրումների ֆինանսական հոսքերը, ինչպե՞ս որոշել, թե սարքավորումը որքան 
ժամանակում կհատուցի իր գինը, ինչպե՞ս գտնել հարկային բեռի բաշխումն արտադրող-
ների և սպառողների միջև և այլն: 

Ուսանող − Բարձրագույն մաթեմատիկան ուսումնասիրվում է առաջին կուրսում, 
երբ դեռևս չունենք տնտեսագիտական լիարժեք գիտելիքներ: Մի՞թե դա խոչընդոտ չէ 
տնտեսագիտական բնույթի օրինակների քննարկման համար: 

Դասախոս − Իրոք, այդպիսի մտավախություն կարող է առաջանալ, սակայն միայն 
առաջին հայացքից: Նախ՝ պետք է նշել, որ բարձրագույն մաթեմատիկային զուգահեռ, 
Ձեզ մատուցվում են նաև «Տնտեսագիտության տեսություն» և այլ մասնագիտական ա-
ռարկաներ: Կարելի է կազմել դասավանդման այնպիսի ժամանակացույց, որտեղ տնտե-
սագիտությունը մեկ քայլ առաջ կլինի մաթեմատիկայից: Սա, իհարկե, իդեալական տար-
բերակ է, սակայն պետք է նշեմ, որ լիովին կարելի է սահմանափակվել այն կիրառություն-
ներով, որոնք, պահանջում են պարզագույն տնտեսագիտական գիտելիքներ կամ ա-
մենևին չեն պահանջում: Շատ հասկացություններ կարելի է օգտագործել ինտուիտիվ մա-
կարդակով: Միթե 2-րդ դասարանի աշակերտը, որը խնդիր է լուծում մատիտի գնի վե-
րաբերյալ, պետք է լիարժեք պատկերացում ունենա «գին» հասկացության վերաբերյալ: 
Մյուս կողմից՝ տնտեսագիտականի ուսանողների զգալի մասը տնտեսագիտության հիմ-
նական հասկացություններին ծանոթ է դպրոցական նստարանից: Ավելին, կառավարու-
թյունը ծրագիր է մշակում՝ աշակերտներին միջին դպրոցում տնտեսագիտության և գոր-
ծարարության գիտելիքներ հաղորդելու համար: 

Ուսանող − Շատ օգտակար կիրառությունների մասին խոսեցիք, սակայն մենք գրե-
թե անտեղյակ ենք դրանցից: Գործնական պարապմունքների ընթացքում հիմնականում 
զբաղված ենք արհեստականորեն բարդացված, «մի քանի հարկանի» ֆունկցիաների 
սահմանները հաշվելով, ածանցելով և ինտեգրելով: Որքան հասկանում եմ՝ դրանց նշա-
նակությունը սահմանափակվում է քննությունը հաջողությամբ հանձնելու հանգամանքով: 

Առաջարկություններ 
1. Ուսանողին պետք է զերծ պահել ավելորդ տեղեկատվությունից: Համարձա-

կորեն պետք է դուրս գալ կաղապարներից՝ հրաժարվելով տնտեսագետ ուսանողին ոչ 
անհրաժեշտ մի շարք թեմաների մատուցումից: 

2. Վաղուց ժամանակն է բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթացը համալրել 
տնտեսագետ ուսանողին անհրաժեշտ մի շարք թեմաներով: Այդպիսիք են, օրինակ, 
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«Ֆինանսական մաթեմատիկայի տարրերը», «Ֆունկցիայի առաձգականությունը» և այլն, 
որոնք իրենց բնույթով մաթեմատիկական են և չեն պահանջում տնտեսագիտական գի-
տելիքներ: 

3. Արմատապես պետք է վերափոխել գործնական պարապմունքների բովանդա-
կությունը: Հարյուրավոր սահմանների, շարքերի, ածանցյալների, ինտեգրալների հաշ-
վումը բնավ անհրաժեշտ չէ ուսանողին: Առաջին պլան պետք է մղվել կիրառական օրի-
նակները, առաջին հերթին` տնտեսագիտական բնույթի: 

4. Դպրոցական դասագրքերում առկա շատ թեմաներ բուհական դասընթացում 
կարող են ներառվել միայն այն պարագայում, եթե «հունցվել» են տնտեսագիտական «շա-
ղախով» և կարող են հավելյալ նպաստը բերել բարձրագույն տնտեսագիտական կրթու-
թյանը: 

Ի՞նչ դասագրքեր են անհրաժեշտ: 
Արևմտյան ուղղվածության դասագրքերը չափազանց պրագմատիկ են, իսկ ռու-

սականները՝ չափազանց ակադեմիական: Կարծում ենք՝ պետք է զերծ մնալ այս երկու 
ծայրահեղությունից էլ և ընտրել ոսկե միջինը: Այս սկզբունքն է հեղինակի «Բարձ-
րագույն մաթեմատիկա տնտեսագետների համար» եռահատոր ուսումնական ձեռնարկի 
հիմքում (2002 թ., 2005 թ., 2007 թ.), որը երաշխավորված է ՀՀ կրթության և գիտու-
թյան նախարարության կողմից որպես ձեռնարկ ՀՀ բուհերի տնտեսագիտական մաս-
նագիտությունների համար: Կարծում եմ՝ առաջիկայում, տնտեսագետ մասնագետների 
հետ համատեղ, հարկ է մշակել բարձրագույն մաթեմատիկայի չափորոշիչներ, ինչպես 
նաև կիրառական ուղղվածությամբ ծրագիր տնտեսագիտական բուհերի համար: 

Բարձրագույն մաթեմատիկայի ծրագրի բարեփոխման հիմքում կարևոր սկզբունք-
ներից մեկը պետք է լինեն մաթեմատիկական հիմնարար հասկացությունների, դա-
սական թեորեմների, համընդհանուր ճանաչված եզրույթների անաղարտությունը, 
դրանց հստակ և տրամաբանական մատուցումը:  

Թեև առաջարկվում է դասընթացի կիրառական ուղղվածություն, սակայն իմացա-
բանական նշանակության ապացուցումները մշտապես պետք է գտնվեն ուշադրության 
կենտրոնում: Հիմնարար գաղափարների հստակ և մատչելի ներմուծումից հետո չպետք է 
հրապուրվել դրանց մաթեմատիկական խորացման հարցերով, այլ կենտրոնանալ տար-
բեր տեսանկյուններից (առաջին հերթին՝ տնտեսագիտական) դրանց մեկնաբանման և 
պարզաբանման վրա: 

 

МАКСИМ МУРАДЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые слова: высшая математика, экономический вуз, 
реформа учебного курса 

 
 

В исследовании обосновано,что курс высшей математики в экономических вузах требу-
ет широкомасштабной реформы как по содержанию, так и по метотологии преподавания. 
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После ясного и доступного введения фундаментальных понятий, не следует увлекаться их 
углублением, а лучше сосредоточиться на их интерпретацию и разъяснение с разных точек 
зрения (прежде всего экономических). На основе такой реформы следует сохранение беспороч-
ности математических понятий, классических теорем, общепризнанных терминов, их четкое 
и логическое изложение. 

 

MAXIM MURADYAN  
 

PROBLEMS ON INTEGRATION OF HIGHER MATHEMATICS COURSE INTO 
ECONOMIC EDUCATION 

 

Key words:  higher mathematics, economic university, course 
reform  

 

The research highlights that currently the Higher Mathematics course in economic universities 
requires a wide range of improvements both in content and in the methodology. After clear and 
affordable introduction of fundamental ideas, one should not be attracted to their mathematical 
deepening issues, but focus on their interpretation and clarification from different perspectives 
(primarily economic). One of the important principles laid down in the reform should be the purity of 
mathematical concepts, classical theorems, universally recognized terms, and their clear and logical 
presentation. 

 
 

 
ՏԱԹԵՎԻԿ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ  
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  բարձրագույն կրթություն, մարքեթինգային 
բարեփոխումներ, կրթության որակ, կրթա-
կան ծրագրեր, միասնական կրթական հա-
մակարգ 

 

Հայաստանի կրթութան ոլորտի զարգացման քաղաքականությունը ներկա փուլում 
սերտորեն կապված է միջազգային կրթական հանրության զարգացման միտումների 
հետ, որն էլ, իր հերթին, պայմանավորված է համաշխարհային տնտեսության զարգաց-
ման մեջ տեղի ունեցող անշրջելի վերափոխումներով։ Ներկայումս իրականացվում են 
խորքային փոփոխություններ ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում: Սա նշանակում 
է երկաստիճան համակարգ, անցում ուսուցման կազմակերպման կրեդիտային եղանա-
կին` միաժամանակ նախաձեռնելով արմատական ծրագրային վերափոխումներ և խթա-
նելով ուսանողների և դասախոսների անարգել ակադեմիական շարժունությունը, ար-
մատավորել բարձրագույն կրթության որակի գնահատման և ապահովման եվրոպական 
չափանիշներ` նպաստելով բարձրագույն կրթության համակարգի և ԵԲԿՏ արտաքին 
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գրավչության մակարդակի բարձրացմանը և բուհերում ուսանողության դերի և ազդեցու-
թյան կարևորումը կրթական և գիտական գործընթացների միահյուսման գործում։ 

 

Համաշխարհային արդի զարգացումներն իրենց անմիջական ներգործությունն են 
ունենում կրթական համակարգերի վրա` առաջադրելով տարատեսակ խնդիրներ։ Գիտա-
տեխնիկական առաջընթացի աննախադեպ արագության, բարձր տեխնոլոգիաների հար-
աճուն ներդրման և կիրառման հետևանքով ազգային և համաշխարհային տնտեսություն-
ներն անընդհատ վերակառուցվում են։ Անընդհատ փոփոխվում է աշխատանքային միջա-
վայրը, նորովի են կազմավորվում և վերաբաշխվում աշխատատեղերը։ Որակյալ մասնա-
գետների պահանջարկն առաջնահերթ է դարձնում աշխատանքային շուկայի պահանջ-
ներին արագորեն հարմարվելու, տեղաշարժվելու կարողությունը։ ՀՀ կրթության համա-
կարգում էական բարեփոխումները և առաջանցիկ զարգացումը դառնում են անհրաժեշտ 
ու անխուսափելի։ Կրթական բարենպաստ միջավայրի ստեղծման անհրաժեշտությունը 
պահանջում է ուսուցման ավանդական մոտեցումների վերանայում և նախադպրոցական, 
հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ վերա-
բերմունքի ճշգրտում։ 

Երեխայի բնականոն և համակողմանի զարգացման ապահովման գործում անգնա-
հատելի է կրթության դերը։ Նախադպրոցական կրթության հիմնական խնդիրներն են 
երեխայի ֆիզիկական, հոգեկան, բարոյական, մտավոր զարգացման հիմքերի ստեղծու-
մը, նրա ընդունակությունների բացահայտմանն ու բնականոն զարգացմանը նպաստելը, 
շրջապատի հետ շփման, սեփական կարծիքն արտահայտելու և վարքագիծը կառավարե-
լու տարրական կարողությունների ձևավորումը, ուսուցմանը երեխային նախապատրաս-
տելը1։ 

Վաղ տարիքում երեխաների կրթությունը տարրական կրթության որակի հիմնա-
քարն է. այն դրական ազդեցություն ունի տարրական դպրոց սահուն անցում կատարելու, 
արագ հարմարվելու և ուսման մեջ առաջընթաց ունենալու հարցերում։ Քանի որ տար-
րական կրթության գերակայություններից մեկը կրթության որակի բարելավումն է, հե-
տևաբար նախադպրոցական կրթության հզոր և տարածված համակարգը նախապայման 
է այդ նպատակին հասնելու համար։ Ինչպես ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության ծրագրում` նախադպրոցական կրթության զարգացումն ուղղված է 
համակարգի արդիականացմանը և զարգացման նախադրյալների ստեղծմանը։ 

Նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008−2015 թվականների ռազ-
մավարական ծրագիրը մշակվել է նախադպրոցական կրթության համակարգի հիմնա-
խնդիրների լուծմանը նպաստելու նպատակով։ Ինչպես նշված է Ռազմավարական ծրա-
գրի դրույթներում` նախադպրոցական կրթության ոլորտում ՀՀ կառավարության հիմնա-
կան նպատակը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների որակի և մատչելիու-
թյան բարելավումն է։ Առանձնակի կարևորվում է նախադպրոցական ավագ տարիքի 
երեխաների` հինգից մինչև վեց տարեկանների, տարրական կրթությանն արդյունավետ 

                                                            
1 «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք:  
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նախապատրաստելու հիմնախնդիրը, ինչը կապահովի երեխաների համար հավասար 
մեկնարկային պայմաններ տարրական դպրոցում ուսումը շարունակելու, ինչպես նաև 
կայուն հիմքեր կստեղծի նրանց անձնային ու սոցիալական հմտությունների զարգացման 
և ձևավորման համար։  

Պետությունը խիստ կարևորում է կրթության բովանդակությանն առնչվող հարցերը, 
մասնավորապես՝ նախադպրոցական կրթության չափորոշչի ձևավորումը, դրան համա-
պատասխան նախադպրոցական կրթության համալիր ծրագրի, ուսումնական և ուսում-
նաօժանդակ նյութերի ծրագրային փաթեթի մշակումը և դրանց իրականացման նկատ-
մամբ պետական վերահսկողությունը։  

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության նպատա-
կը գործող համակարգի հետագա զարգացումն է` հետևյալ գործողությունների ապահով-
մամբ. 

1. Նախադպրոցական կրթության օրենսդրական դաշտի կատարելագործում: 
2. Նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկման աճ: 
3. Նախադպրոցական կրթության և խնամքի չափորոշչի մշակումը, ծրագրային 

սպասարկումը և որակի ապահովում: 
4. Նախադպրոցական հաստատությունների կառավարման համակարգի բարելա-

վում: 
5. Ոչ պետական հաստատությունների և այլընտրանքային համայնքահեն ծառա-

յությունների ընդլայնում: 
6. Գործող նախադպրոցական հաստատությունների ցանցի ընդլայնում, հաստա-

տությունների պայմանների բարելավում: 
7. Հատուկ կարիքներով երեխաների ընդգրկում: 
8. Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական կադրերի վերա-

պատրաստման համակարգի բարելավում: 
9. Վերահսկողություն նախադպրոցական կրթության ու խնամքի որակի, դրա կազ-

մակերպման պայմանների նկատմամբ հաշվետվային համակարգի ներմուծում: 
10. Միջազգային, հասարակական կազմակերպությունների և մասնավոր գործա-

րարների ներգրավում։ 
Հանրակրթության գլխավոր նպատակը երեխաների, սովորողների մտավոր, հո-

գևոր, ֆիզիկական և սոցիալական ունակությունների համակողմանի ու ներդաշնակ զար-
գացումն է, նրանց պատշաճ վարքի և վարվելակերպի ձևավորումը։ Հանրակրթության 
պետական կրթակարգում ներառված են կրթական քաղաքականության հիմնական 
դրույթները, դաստիարակության, ուսուցման, ուսումնառության և գնահատման ընդհա-
նուր սկզբունքները։ Հանրակրթության պետական կրթակարգի ընդունումը պայմանա-
վորված է ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված կրթության իրավունքի իրացման ու 
պաշտպանության, կրթության համակարգի գործառության և զարգացման համար իրա-
վական երաշխիքների ու մեխանիզմների ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Կրթակար-
գը պետության և հասարակության համար կրթության կազմակերպման գործընթացն ու 
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արդյունքները վերահսկելու և գնահատելու միջոց է։ Կրթակարգը ամրագրում է կրթական 
քաղաքականության հիմնական դրույթները, միջնակարգ կրթության, նախադպրոցական 
և հատուկ կրթության պետական չափորոշիչների և հանրակրթական առարկաների չա-
փորոշիչների մշակման ընդհանուր սկզբունքները, սովորողներին և ուսուցիչներին ներ-
կայացվող հիմնական պահանջները։  

Կրթակարգի հիմնական գործառույթներից առավելապես կարևորվում են. 
 կրթության բնագավառում քաղաքականության միասնականության ապահովումը, 
 կրթության որակի բարելավման ապահովումը, 
 հանրակրթության իրականացման գործընթացում պետական ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, 
 ուսումնական հաստատությունների, հասարակության և անհատի հարաբերու-

թյունների կանոնակարգումը, 
 կրթության համապատասխանեցումը պետության և հասարակության առաջա-

դրած խնդիրներին, անհատի պահանջմունքներին և միջազգայնորեն ընդունված 
չափանիշներին, 

 ՀՀ-ում իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի հաջորդականու-
թյան ապահովումը, 

 մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման հիմքերի 
ստեղծումը: 

Հայաստանի կրթության ոլորտի զարգացման քաղաքականությունը ներկա փուլում 
սերտորեն կապված է միջազգային կրթական հանրության զարգացման միտումների 
հետ, որն էլ, իր հերթին, պայմանավորված է համաշխարհային տնտեսության զարգաց-
ման մեջ տեղի ունեցող անշրջելի վերափոխումներով։ Աշխատուժի նկատմամբ ձևավոր-
վում են նոր պահանջներ, նվազում է ցածր որակավորում ունեցող մասնագետների պա-
հանջարկը, փոխարենն ավելանում է որակավորված մասնագետներինը, կատարվում է 
մասնագետների ինտենսիվ տեղաշարժ։ 

2005 թ. մայիսի 19-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը ստորագրեց 
Բոլոնիայի անդամ երկրների կրթության նախարարների Բերգենի կոմյունիկեն, և այս-
պիսով Հայաստանը պաշտոնապես միացավ Բոլոնիայի գործընթացին` ստանձնելով պա-
տասխանատվություն մինչև 2010 թ. ավարտել Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական 
սկզբունքների իրականացումն ըստ գործողությունների առանձին ուղղությունների և դառ- 
նալ կազմավորվող Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի (ԵԲԿՏ) մասը։1 

Բոլոնիայի գործընթացը միջպետական նախաձեռնություն է, որի նպատակն է 
ստեղծել Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք (ԵԲԿՏ) և նպաստել եվրոպա-
կան բարձրագույն կրթության գրավչությանն ու մրցունակությանը ողջ աշխարհում։ Գործ-
ընթացն այսօր ներառում է 46 ստորագրյալ երկրներ և ընթանում է Եվրոպական միու-
թյան (ԵՄ) որոշումների ընդունման ձևական շրջանակներից դուրս։ Որոշումների ընդու-
նումն այստեղ հենվում է մասնակից բոլոր երկրների համահամաձայնության վրա։ Բոլո-
                                                            
1 http://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Bergenskoe_kommjunike.pdf 
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նիայի գործընթացը մեկնարկել է 1999 թ., երբ 29 եվրոպական երկրների կրթության նա-
խարարները հանդիպեցին Բոլոնիայում և ստորագրեցին մի հռչակագիր, որն ամրագրում 
էր բոլոր այն պահանջները, որոնք անհրաժեշտ էին մինչև 2010 թ. ԵԲԿՏ-ն ստեղծելու հա-
մար։ Համաձայն Բոլոնիայի հիմնադիր հռչակագրի` ԵԲԿՏ-ն պատկերացվում է որպես մի 
բաց տարածք, որում ուսանողներին, շրջանավարտներին և բարձրագույն կրթության աշ-
խատողներին հնարավորություն է ընձեռվում անարգել շարժունության և հավասարապես 
մատչելի բարձրորակ բարձրագույն կրթության համար։ Այսպիսի բաց տարածքի անկյու-
նաքարերն են բարձրագույն կրթության որակավորումների փոխճանաչումը, թափանցի-
կությունը և եվրոպական համագործակցությունը որակի ապահովման ասպարեզում։ 
Բարձրագույն կրթության և ընդհանրապես Եվրոպայով մեկ մարդկային ռեսուրսների 
որակի բարելավման իր մղվածությամբ Բոլոնիայի գործընթացը կոչված է առանցքային 
դեր խաղալու ԵՄ Լիսաբոնյան ստրատեգիայի նպատակների ձեռքբերման մեջ, որոնք 
հավակնում են ապահովելու երկարատև կայուն տնտեսական աճ, ստեղծելու ավելի շատ 
և ավելի որակյալ աշխատատեղեր։ ԵԲԿՏ-ի մյուս կարևոր առանձնահատկությունը եվրո-
պական բարձրագույն կրթության ընդգծված սոցիալական ուղղվածությունն է, որը են-
թադրում է սովորելու և մասնագիտական ու ընդհանուր զարգացման հավասար հնարա-
վորություններ բոլորի համար` հարատև կրթության համատեքստում։ Ինտեգրումը  
ԵԲԿՏ-ին նաև դժվարին պատասխանատվություն է, քանի որ այն ենթադրում է իրա-
կանացնել խորքային փոփոխություններ ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում` այն 
համապատասխանեցնելու Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին։ Սա նշանակում է`  

 ներմուծել համընթեռնելի և համեմատելի որակավորումների երկաստիճան համա-
կարգ,  

 կատարել անցում ուսուցման կազմակերպման կրեդիտային եղանակին` միաժամա-
նակ նախաձեռնելով արմատական ծրագրային վերափոխումներ և խթանելով ուսա-
նողների և դասախոսների անարգել ակադեմիական շարժունությունը,  

 արմատավորել բարձրագույն կրթության որակի գնահատման և ապահովման եվրո-
պական չափանիշներ` նպաստելով բարձրագույն կրթության համակարգի և ԵԲԿՏ 
արտաքին գրավչության բարձրացմանը,  

 բարձրացնել բուհերում ուսանողության դերը և ազդեցությունն կրթական և գիտա-
կան գործընթացների միահյուսման գործում։  
2006 թ. նոյեմբերին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է 

«Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքերի իրագործման ժամանակացույցը», որը բուհերի 
համար կրեդիտային համակարգին անցման, կրթության որակի ապահովման միասնա-
կան պահանջներ է սահմանում`նշելով դրանց կատարման վերջնական ժամկետները։ 
2007 թ. մշակվել է «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսման գործըն-
թացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգը», որը քննարկվել է 
ՀՀ բուհերում և հաստատվել որպես օրինակելի կարգի նախագիծ։ Դրա գործադրումը 
կապահովի բոլոր բուհերում կրեդիտային համակարգի ներդրման միասնական գործըն-
թաց, նույն մեթոդների կիրառմամբ։ ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություննե-
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րում ստեղծվել են բարեփոխումների վարչություններ, բաժիններ, նշանակվել են պատաս-
խանատուներ, որոնք պետք է համակարգեն բարեփոխումների աշխատանքների ողջ 
գործընթացը։ Բոլոնիայի սկզբունքների իրագործման ուղղությամբ ՀՀ նախարարության 
կատարած աշխատանքները կրում են համակարգված բնույթ` ապահովելով ՀՀ բուհերում 
բարեփոխումների նկատմամաբ միասնական մոտեցումներ։ 

Բոլոնիայի գործընթացի նպատակն է ստեղծել Եվրոպական բարձրագույն կրթու-
թյան տարածք (ԵԲԿՏ) և աջակցել բարձրագույն կրթության եվրոպական մոդելների տա-
րածմանը ամբողջ աշխարհում։ Կան մի շարք առանցքային ոլորտներ, որոնց ուղղությամբ 
գործընթացը հատկապես կենտրոնանում է իր նպատակին հասնելու համար։ Դրանք 
հայտնի են նաև որպես Բոլոնիայի գործընթացի խնդիրներ։ 

 Ուսանողների և դասախոսների շարժունության խոչընդոտների վերացումը Եվրո-
պայի ներսում, ինչպես նաև դրսի ուսանողների համար դիտվում է որպես կարևո-
րագույն գործոն ԵԲԿՏ-ի կառուցման ճանապարհին։ Ընդլայնված շարժունությունն 
ապահովում է ուսանողների և դասախոսների կարիերայի ավելի մեծ հնարավորու-
թյուններ եվրոպական աշխատաշուկայում։  

 Եվրոպական բարձրագույն կրթության համար անհրաժեշտ է համարվել ներմուծել 
բակալավրի և մագիստրոսի 2 աստիճանների վրա հիմնված ընդհանուր համա-
կարգ։ Համակարգի ընդգրկումն այնուհետև ընդլայնվեց այս երկու աստիճաններից 
դուրս այնպես, որ այժմ դոկտորական մակարդակի որակավորումները դիտարկ-
վում են որպես երրորդ աստիճան Բոլոնիայի գործընթացում։ Դա հնարավորություն 
կտա խթանելու ավելի սերտ կապերի ձևավորումը Եվրոպական բարձրագույն 
կրթության տարածքի և Եվրոպական հետազոտական տարածքի (ԵՀՏ) միջև։ 

 Դյուրընթեռնելի և համադրելի որակավորումների համակարգի ներմուծումը կպար-
զեցնի որակավորումների համեմատումը ողջ Եվրոպայում, իսկ դրանով ապահով-
վող ճկունությունը և թափանցիկությունը ուսանողներին և դասախոսներին իրենց 
որակավորումների ավելի լայն ճանաչման հնարավորություն կտան` նպաստելով 
շարժունության ազատությանը ավելի ու ավելի թափանցիկ դարձող ԵԲԿՏ-ի շրջա-
նակներում։ Այս գործընթացին կօժանդակի բոլոր մասնակից երկրներում կրեդիտ-
ների համակարգի հիմնումը` Կրեդիտների փոխանցման եվրոպական համակարգի 
և Դիպլոմի հավելվածի ներմուծմամբ։  

 Եվրոպայում բարձրագույն կրթության որակի բարելավումը և բարձր ստանդարտնե-
րի ապահովումը միջազգային ասպարեզում ԵԲԿՏ-ն գրավիչ դարձնելու հիմնական 
բանալին են։ Որակի ապահովման ասպարեզում եվրոպական մակարդակով համա-
գործակցությունը և որակի հավաստման մարմինների համարժեք արտաքին փոր-
ձաքննության ապահովումը կօգնեն` հասնելու որակի ընդհանուր բարձր ստան-
դարտների ապահովմանը ամբողջ Եվրոպայում` դյուրացնելով նաև որակավորում-
ների համադրելիությունը։  

 Բուհերը և ուսանողները կարևոր դերակատարություն ունեն Բոլոնիայի գործընթա-
ցում, համապատասխանաբար կարևորվում է նրանց ներգրավումը տարբերակված 
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և հարմարունակ Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի ձևավորման 
գործընթացում։  

 Բոլոնիայի գործընթացն իր զորակցությունն է ցուցաբերում հարատև ուսումնառու-
թյան գաղափարի ներդրմանը Եվրոպայում, ինչը կարևորվում է գլոբալ աշխատա-
շուկայում աճող մրցակցության մարտահրավերների դիմագրավմանը և նոր կրթա-
կան տեխնոլոգիաների օգտագործմանը նպաստելու տեսանկյունից։  

 Բուհերը պետք է մշակեն դասընթացներ և կրթական ծրագրեր էական և ընդհանուր 
եվրոպական բովանդակությամբ` բարձրագույն կրթության եվրոպական չափայնու-
թյունն ուժեղացնելու նպատակով։ Սա ենթադրում է նաև եվրոպական բուհերի միջև 
համագործակցային կապերի ու համատեղ ծրագրային մշակումների խթանում, ինչ-
պես նաև համատեղ որակավորումների հիմնում։  
Բոլոնիայի, Պրագայի և Բեռլինի գագաթաժողովներում այս խնդիրները ձևակերպ-

վեցին որպես Բոլոնիայի գործողությունների 10 ուղղություններ։ 
Հայաստանում Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական դերակատարներն են ՀՀ կառա-

վարությունը, Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվա-
կան կենտրոնը (ArmEnic), TEMPUS-ի ազգային գրասենյակը, Բաց հասարակության ինս-
տիտուտի օժանդակության հիմնադրամ-Հայաստանը և Կրթության ազգային ինստի-
տուտը։ Բոլոնյան համաձայնագրի առանցքային կետերից է գիտելիքների կուտակման և 
փոխանցման եվրոպական կրեդիտային համակարգի ստեղծումը` որպես ուսանողների 
շարժունակության մեծամասշտաբ խթանող միջոց։ Կրեդիտային համակարգի ստեղծման 
շարժառիթները ծագել են տասնամյակներ առաջ, և ոչ թե Եվրոպայում, այլ ԱՄՆ-ում։ 

Կրեդո բառը, որը թարգմանաբար «վստահություն» է նշանակում, վաղուց է ամ-
րագրվել ակադեմիական գիտելիքների գնահատմանը։ Նույնիսկ վաղ անցյալում, դեռևս 
միասնական սահմաններ չունեցող Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-ում նկատվում էր ուսանողու-
թյան ակտիվ շարժունակություն հենց ուսումնառության ընթացքում։  

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 
հոդված 3-ի կետ 17-ում նշվում է, որ կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթա-
ցի կազմակերպան, ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջո-
ցով չափման, հաշվառման և փոխանցման համակարգ է։ Հետևաբար կրեդիտային հա-
մակարգը գիտելիքների սոսկ գնահատման գործիք չէ, այն ավելի ընդգրկուն դերակա-
տարում ունի կրթության ոլորտում և մի քանի նպատակ է հետապնդում. 

 ուսուցման արդյունքների հաշվարկում և ուսումնառության արդյունավետության 
գնահատում, 

 միասնական կրթական համակարգում ուսուցման արդյունքների համեմատական 
դաշտի ապահովում,  

 ակադեմիական ճկունության ապահովում,  
 կուտակված գիտելիքների փոխանցում կրթության հաջորդ աստիճան։ 

Այսպիսով՝ կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործունեության կազմակերպ-
ման արդյունավետ միջոց է, որը, գիտելիքների արժևորումից ու հաշվառումից բացի, 
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փոխկապակցում է կրթական աստիճանները, նպաստում է ուսանողների շարժունակու-
թյունը և, ամենակարևորը, նպաստում է կրթական միասնական դաշտի ներդաշնակեց-
մանը և կուտակված գիտելիքների փոխճանաչմանը1։ 

 
ТАТЕВИК САМСОНЯАН  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕФОРМ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РА 

 

Ключевые слова: высшее образование, маркетинговые рефор-
мы, качество образования, образовательные 
программы, единая образовательная система 

 

На настоящем этапе политика развития сферы образования Армении тесно связана с 
тенденциями развития международной образовательного сообщества, которая в свою очередь 
обусловлена необратимыми реформами, происходящими в мировой экономике. В настоящее 
время осуществляются коренные изменения в высшей образовательной сфере РА. Это означа-
ет двухступенчатая система, переход на организацию кредитной формы обучения, одновре-
менно предпринимая коренные программные реформирования и поощряя бесприпятственную 
академическую мобильность, укоренить европейские критерии оценки и обеспечения качества 
высшего образования, способствуя повышению внешней привлекательности Европейского про-
странства высшего образования и системы высшего образования и повысить в вузах роль 
студенчества и влияние процессов переплетения образовательных и научных процессов.  

 

TATEVIK SAMSONYAN 
 

MAIN DIRECTIONS OF MARKETING REFORMS IN THE EDUCATIONAL  
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Key words:  higher education, marketing reforms, the quality of 
education, educational programs, a unified 
educational system 

 

At the current stage, the development policy of Armenia's education sphere is closely linked with 
the tendencies of the development of the international educational community, which in its turn is 
caused by irreversible reforms taking place in the world economy. At the present time, fundamental 
changes are being made in the higher educational sphere of the Republic of Armenia. This means a 
two-tier system, the transition to the organization of a credit form of training, while taking radical 
program reforms and encouraging uncomplicated academic mobility, reinforcing the European criteria 
for assessing and securing the quality of higher education, contributing to the external attractiveness of 
the European Higher Education Area and higher education system and increasing the role of higher 
education institutions students and the impact of the intertwining processes of educational and scientific 
processes. 

                                                            
1  Ա.Ճուղուրյան, Ս. Երիցյան, 100 հարց և պատասխան բոլոնյան գործընթացի մասին, Եր., 2007, էջ 134-140: 
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ԳԱՅԱՆԵ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,  
ՀՊՏՀ ԳՄ 

 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳԼՈԲԱԼ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

 

Հիմնաբառեր.  պարենային հիմնախնդիր, պարենային 
ճգնաժամ, պարենային անվտանգություն, 
ագֆլացիա, գների ինդեքս, ժողովրդագրա-
կան պայթյուն 

 

Հոդվածը նվիրված է համաշխարհային տնտեսությունում պարենային հիմնախնդրի 
ուսումնասիրությանը: Ներկայացվել են պարենային հիմնախնդրի վերաբերյալ տարբեր 
մեկնաբանություններ` սահմանելով նաև «պարենային անվտանգություն» եզրույթը: Ու-
սումնասիրվել են պարենային հիմնախնդրի առաջացման հիմքում առկա, մասնավորա-
պես՝ ժողովրդագրական գործոնները, տնային տնտեսությունների ծախսերի կառուցված-
քային փոփոխությունները: Առանձնակի ուշադրություն է հատկացվել «ագֆլացիա» 
երևույթին, որը պարենային ճգնաժամի հիմնական պատճառն է: 

 

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության առաջ ծառացած գլոբալ հիմնա-
խնդիրներից է պարենային անվտանգությունը: Մարդկության զարգացման ողջ պատմու-
թյան ընթացքում արդիական է համարվում երկրագնդի բնակչությանը պարենով ապահո-
վելու խնդիրը: Այն բարդ բնույթ է կրում, արտացոլելով տնտեսական աճի և ժողովրդա-
գրության (դեմոգրաֆիայի) տեմպերն ու էությունը, ագրարային տեխնոլոգիայի զարգա-
ցումը, բայց, առաջին հերթին, սոցիալական գործոնները տարբեր տարածաշրջաններում, 
հասարակության տարբեր սոցիալական շերտերի կենսակերպը: 

ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) 2017 թ. զեկույցի 
տվյալներով աշխարհում 815 մլն մարդ սովի է մատնված, որը երկրագնդի բնակչության 
11%-ն է, և այս թիվը տարեցտարի աճում է1:  

Առաջին հայացքից, պարենային խնդիրն այդքան ակնհայտ չէ, որքան աղքատու-
թյունը, կլիմայի գլոբալ փոփոխությունները կամ ջրի պակասորդը: Մարդիկ, ապրելով հա-
մամատաբար բարձր տնտեսական զարգացվածություն ունեցող երկրներում, դեռևս ուղ-
ղակիորեն չեն զգում աշխարհին սպառնացող պարենի անբավարարությունը: Սակայն, 
առավել աղքատ քաղաքացիների կենսակերպի վրա ավելի շատ է ազդում պարենային 
ճգնաժամը: Ըստ Տիմերի օրենքի՝ աղքատ տնային տնտեսություններն առավել զգայուն 
են սննդի գների նկատմամբ, քանի որ նրանք իրենց եկամուտների 60-80%-ը ուղղում են 
սննդի ձեռքբերմանը, և գների աճի հետ կապված խնդիրը լուծվում է միայն պարենային 
ապրանքների սպառման կրճատման ճանապարհով: Իհարկե, պարենային ճգնաժամի 
ծագման պատճառներն ու մեթոդները զարգացած և զարգացող երկրներում սկզբունքո-
                                                            
1 http://gordonua.com/news/worldnews/v-oon-zayavili-chto-chislo-golodayushchih-v-mire-uvelichilos-207473.html 
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րեն տարբեր են, այնուամենայնիվ, դրանք փոխկապակցված են և իրենց ազդեցությունն 
են թողնում յուրաքանչյուր երկրի սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ոլորտների 
վրա: Առավել զարգացած երկրներում խնդիրը բարձրորակ, բնական սննդամթերքի պա-
հանջարկի բավարարումն է, իսկ հետամնաց երկրներում` «հացի խնդիրը»: 

Պարենային հիմնախնդրի սահմանումն իր ուսումնասիրության ամբողջ ընթացքում 
գիտական գրականության մեջ շատ փոփոխությունների է ենթարկվել: Սկզբում այն նույ-
նացվում էր «սով» հասկացության հետ և բնորոշվում էր որպես բնական, էկոլոգիական 
աղետներով պայմանավորված՝ սննդամթերքի հանկարծակի պակասորդ: Այս սահման-
ման համաձայն՝ պարենային խնդիրը կրում է տեղային, կարճաժամկետ բնույթ և դրա 
«ախտանիշներն» են սպառողական գների, նաև միգրացիայի աճը: 21-րդ դարում գոյու-
թյուն ունի տեղային պարենային ճգնաժամը համաշխարհայինի վերածվելու լուրջ սպառ-
նալիք: Չնայած վերջին 50 տարվա ընթացքում այդպիսի իրավիճակ եղել է միայն երկու 
անգամ (1971−1973 թթ. և 2007−2008 թթ.), այնուամենայնիվ պարենային ապրանքների 
առաջարկի նկատմամբ պահանջարկի աճի հավանականությունը շարունակում է բարձր 
մնալ: Ժամանակակից մեկնաբանություններում պարենային հիմնախնդիրը պայմանա-
վորված է ոչ այնքան աշխարհում պարենի սղությամբ, որքան սոցիալ-տնտեսական հա-
մակարգերի չգործարկմամբ: Ըստ ՊԿԳ-ի փորձագետների՝ պարենային հիմնախնդիրը 
քաղաքական կամքի բացակայության պատճառ է, իսկ ըստ Ս. Դևերի՝ «Ժամանակակից 
պարենային հիմնախնդիրը քաղաքական երևույթ է, և այն միշտ հնարավոր է կանխել»1: 
Այժմ գլոբալ հիմնախնդրի գլխավոր պատճառը պարենային գների աճն է, ըստ այդմ էլ՝ 
աշխարհի շատ երկրներում մարդկանց մեծամասնությունը սովի է մատնված: ՄԱԿ-ի 
Պարենի համաշխարհային ծրագրի տասնմեկերորդ տնօրեն Ժ. Շիրանի մեկնաբանու-
թյամբ՝ «Չնայած պարենային ապրանքների արտադրության զգալի աճին՝ մենք ստիպ-
ված ենք փաստել, որ աշխարհում այժմ ավելի շատ սոված մարդիկ կան, քան երբևէ: 
Սուպերմարկետներում դրված է սննդամթերք, սակայն, մարդիկ չեն կարող գնել դա»2:  

Պարենային հիմնախնդիրը համաշխարհային տնտեսություններում նոր երևույթ չէ, 
սակայն 21-րդ դարում հասարակական ընկալումը սրվեց երկու խնդրի վերաբերյալ` աղ-
քատության և սովի, առաջացան հիմքեր պարենային հիմնախնդիրն անվանելու պարե-
նային ճգնաժամ: Պրոֆեսոր Ե. Սերովայի դիտարկմամբ՝ 20-րդ հարյուրամյակում համաշ-
խարհային պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածներին հատուկ են եղել 
պարենային գների իջեցումը և նավթային ճգնաժամի հաղթահարումը: Հայտնի մասնա-
գետը նշում է. «Պարենային ճգնաժամը, որը բնութագրվում է պարենի համաշխարհային 
գների կտրուկ աճով, սկսեց երևան գալ 2003 թ., սրվեց 2006 թ. և իր գագաթնակետին 
հասավ 2008 թ.: Դրանք որոշակի ժամանակահատվածում կտատանվեն վերև և ներքև, 
բայց էժան պարենի դարաշրջանն արդեն ավարտված է»3: Սրանից հետևում է, որ արդի 
խնդիր է ոչ թե այն՝ արդյո՞ք կկարողանա Երկիր մոլորակն իր աճող բնակչության համար 

                                                            
1 Devereux S., ed. The new famines. Why famines persist in an era of globalization. London: Routledge, 2007. 
2  Introduccion A La Crisis Alimentaria Global// GRAIN, Entrepueblos y la Campaña «No te Comas el Mundo», 2008, p. 7. 
3  http://www.ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-45/185-perspektivy-globalnykhprodovolstvennykh-rynkov.html 
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արտադրել անհրաժեշտ քանակի պարեն, այլ թե առաջիկա տասնամյակում կհաջողվի 
արդյո՞ք մարդկությանը ձեռք բերել կենսական պայմանների համար անհրաժեշտ սննդա-
մթերք` առավել խելամիտ գներով՝ հասարակության աղքատ շերտերի եկամուտների հա-
մապատասխան: 

Պարենային հիմնախնդիրն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտություն է առաջանում 
սահմանելու «պարենային անվտանգություն» հասկացությունը՝ որպես գլոբալ ֆենոմեն: 
ՊԳԿ մեկնաբանությամբ՝ պարենային անվտանգությունն այն իրավիճակն է, երբ երկրում 
բոլոր մարդիկ հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու իրենց պահանջմունքների բավա-
րարման և առողջ ապրելակերպ վարելու համար անհրաժեշտ քանակի սննդամթերք: 
Վերլուծաբանները սահմանում են նաև «ազգային պարենային անվտանգություն» հաս-
կացությունը, որը ներկայացնում է բնակչությանն անընդմեջ պարենով ապահովումը սե-
փական ռեսուրսների հաշվին, այսինքն՝ երկիրը չպետք է սննդի կախվածություն ունենա 
արտաքին մատակարարներից:  

Տնտեսական զարգացման բարձր տեմպեր ունեցող երկրներում պարենային տնտե-
սական անվտանգությունը բաժանում են երկու մակարդակի` պետության անվտանգու-
թյուն և բնակչության անվտանգություն. առաջին դեպքում պարենային անվտանգության 
ավանդական մեկնաբանությունն է, այսինքն՝ պարենով ապահովվածությունը, իսկ երկ-
րորդ դեպքում չափանիշն ապրանքների որակն է, որը պետք համապատասխանի բնակ-
չության պահանջներին: 

Պարենային հիմնախնդրի առաջացման հիմքում բազմաթիվ գործոններ են: Առանձ-
նացնենք դրանցից առավել էականները. 

Ժողովրդագրական: Երկրագունդն ունի սահմանափակ հնարավորություններ` կե-
րակրելու աճի բարձր տեմպեր ունեցող բնակչությանը: Այս խնդրին առաջին անգամ ան-
դրադարձել է Թոմաս Մալթուսը. 1798 թ. իր աշխատության մեջ նա նշել է, որ բնակչու-
թյան թվի աճը մի քանի անգամ գերազանցում է երկրի` բնակչությանը սննդամթերք ար-
տադրելու հնարավորություն. բնակչությունն աճում է երկրաչափական, իսկ սննդի արտա-
դրությունը` թվաբանական պրոգրեսիայով: 1963 թ. արգենտինացի պրոֆեսոր Վենտուրա 
Մորերոն իր «Ագրոկուլտուրա և արդյունաբերություն» աշխատության մեջ հատուկ ուշա-
դրություն է հատկացրել 20-րդ դարում սկսված ժողովրդագրական պայթյունին` նշելով 
«Որպեսզի երկրագնդի բնակչությունը հասներ 1,5 միլիարդի, պահանջվեց Ք.Ա. երկու հա-
զար տարի և Քրիստոսի ժամանակաշրջանում` 19 դար, բայց ընդամենը 60 տարում 
բնակչության թիվը կրկնապատկվեց»: 

2011 թ. հոկտեմբերին երկրագնդի բնակչության քանակն անցավ 7 մլրդ-ի սահմա-
նագիծը, և ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով 2025 թ. դա կհատի 8 մլրդ-ի, իսկ 2050 թ.՝ ար-
դեն 9 մլրդ-ի սահմանը: Բավական է նայել համացանցում տեղադրված «աշխարհի բնակ-
չության հաշվիչին», որ անմիջապես հասկանալի դառնա, թե ինչ արագությամբ է ավե-
լանում երկրի բնակչությունը: Ըստ այդ «հաշվիչի» տվյալների՝ 2016 թ. տարեկան աճը 
կազմել է 88 մլն մարդ, իսկ 2017 թ. բնակչության օրական աճի տեմպը 247 756 մարդ1 է: 
                                                            
1 http://countrymeters.info/ru/World 
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Նման սրընթաց աճին զուգընթաց գնալով սրվում է պարենային ապահովման հիմնա-
խնդիրը: 

Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի կառուցվածքային փոփոխու-
թյունը պայմանավորված է սպիտակուցային սննդի նկատմամբ պահանջարկի ավելաց-
մամբ: Վերջին կես դարում բուսական ծագում ունեցող ապրանքների կողքին մեծ պա-
հանջարկ է վայելում նաև սպիտակուցային սնունդը, որը կենդանական ծագման է: Հա-
մաձայն ՊԳԿ վիճակագրության՝ ներկայումս 1960 թ. համեմատությամբ զարգացող 
երկրներում կաթի նկատմամբ պահանջարկը կրկնապատկվել է, մսի նկատմամբ` եռա-
պատկվել, իսկ ձվի նկատմամբ` հնգապատկվել: Մսի, ձվի և կաթնամթերքի նկատմամբ 
պահանջարկի աճը բարձր ուրբանիզացիայի հետևանք է: Բանն այն է, որ քաղաքում 
բնակվող մարդիկ ավելի հակված են դրսում սնվելու` օգտվելով արագ սննդի կետերից, 
կիսաֆաբրիկատներից, ինչի հետևանքով էլ անհրաժեշտություն է առաջանում կենդանա-
կան ծագման ապրանքատեսակների արտադրության, որը ավելի ծախսատար է, քան 
բուսականը: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ սպառման մակարդակի աճ նկատվում է ոչ մի-
այն բացարձակ ծավալով, այլև մեկ բնակչի հաշվով, (օրինակ՝ եթե Խորհրդային Միու-
թյան տարիներին Ռուսաստանում մսի տարեկան սպառումը մեկ շնչի հաշվով 65 կգ էր, 
ապա այժմ՝ 75 կգ1): 

 
Աղյուսակ 1 

Պարենային գների ինդեքսը 2000-2016 թթ.2 
 

Տարիներ Պարենի 
գների ինդեքս Մսամթերք Կաթնամթերք Հացահատիկ Բուսական 

յուղ Շաքար 

2000 91.6 96.5 95.3 85.8 69.5 116.1 
2001 94.6 100.1 105.5 86.8 67.2 122.6 
2002 89.6 89.9 80.9 93.7 87.4 97.8 
2003 97.7 95.9 95.6 99.2 100.6 108.6 
2004 112.7 114.2 123.5 107.1 111.9 101.7 
2005 118.0 123.7 135.2 101.3 102.7 140.3 
2006 127.2 120.9 129.7 118.9 112.7 209.6 
2007 161.4 130.8 219.1 163.4 172.0 143.0 
2008 201.4 160.7 223.1 232.1 227.1 181.6 
2009 160.3 141.3 148.6 170.2 152.8 257.3 
2010 188.0 158.3 206.6 179.2 197.4 302.0 
2011 229.9 183.3 229.6 240.3 254.5 368.9 
2012 213.1 182.0 193.6 236.1 223.9 305.7 
2013 209.8 184.1 242.7 219.3 193.0 251.0 
2014 201.8 198.3 224.1 191.9 181.1 241.2 
2016 161.5 156.2 153.8 146.9 163.8 256.0 

2017 (հոկտեմբեր) 176 174 214 152 170 202 
 

                                                            
1 https://www.irk.ru/obed/articles/20120528/meat/ 
2  http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/ 
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2011 թ. ՊԳԿ-ն առաջին անգամ ամբողջական տվյալներ հրապարակեց հողային և 
ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ՝ ըստ որոնց հողերի 25%-ն ամբողջովին դեգրադացված 
է, 8%-ը՝ մասամբ: ՊԳԿ կանխատեսումներով առաջիկա 40 տարվա ընթացքում ամբողջո-
վին կսպառվի վարելահողերի ընդարձակման հնարավորությունը, իսկ ոռոգման ջրի վե-
րականգնվող պաշարների 70%-ը ներկայումս օգտագործվում է1: 

Պարենային հիմնախնդրի հիմքում է «ագֆլացիան», որը համեմատաբար նոր եզ-
րույթ է տնտեսագիտական գրականության մեջ: Այն արտացոլում է համաշխարհային շու-
կայում պարենային ապրանքների գների կտրուկ աճը: 

Աղյուսակում ներկայացված 1 ՊԳԿ-ի կողմից հրապարակված՝ վերջին 16 տարվա 
պարենային գների ինդեքսը, որն էլ փաստում է ագֆլացիայի առկայությունը համաշխար-
հային տնտեսությունում: ՄԱԿ-ը կանխատեսում է, որ առաջիկա 20 տարիներին հիմնա-
կան պարենային ապրանքատեսակների գները կկրկնապատկվեն, ինչն էլ ճգնաժամի 
առաջացման լուրջ սպառնալիք է: 

Այսպիսով՝ ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունում պարենային հիմնա-
խնդիր ծնող գործոններ են բնական ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործումը, 
սպառման մակարդակի անընդհատ աճի տեմպերը, գների մակարդակի աճը և այլն: Ուս-
տի գլոբալ պարենային խնդիրն իր էությամբ ու բովանդակությամբ տնտեսական երևույթ 
է, որին կարող են հետևել նաև քաղաքական լուրջ հարցեր:  

  
ГАЯНЕ САЛНАЗАРЯН  

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Ключевые слова: продовольственная проблема, продоволь-
ственный кризис, продовольственная безопас-
ность, агфлация, индекс цен, демографический 
взрыв 

 

Статья посвящена изучению продовольственной проблемы в современной мировой эко-
номике. Представленны разные трактовки продовольственной проблемы, определена концеп-
ция продовольственной безопасности. Изучены факоры, лежащие в основе глобальной продо-
вольственной проблемы, в частности демографические факоры, изменение структуры расхо-
дов домохозяйств. Особое внимание было уделено явлению "агфлация", которое и является ос-
новной причиной продовосьтвенного кризиса. 

 

GAYANE SALNAZARYAN  
 

FOOD SECURITY AS A GLOBAL PROBLEM 
 

Key words:  food problem, food crisis, food security, agflation, 
price indexes, population explosion  

 

                                                            
1  Ս. Ավետիսյան, Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության հրատապ խնդիրները, Եր.: 

«Տնտեսագետ», 2014, 96 էջ, («Ամբերդ» մատենաշար), էջ 12: 
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The article focuses on the study of the food problem in global economy. Different comments 
were presented about food issue, as well as there was defined the meaning of "food security". In article 
have been examined the factors underlying the problems of food issues in particular demographic 
factors and structural changes of household expenditures. Special attention was paid phenomenon of 
՛՛agflatsia՛՛, which is the main reason of the food crises. 

 
 
 
ՆԱՐԵԿ ՍԱՐԱՏԻԿՅԱՆ  
Դասախոս, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 

 

ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ (ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 
 

Հիմնաբառեր.  տնտեսություն, գիտելիքահենք տնտեսու-
թյուն, մեթոդաբանություն, գնահատում, հա-
մաթիվ, կայուն զարգացում, գիտություն, 
կրթություն, գիտելիքի համաթիվ, ՀՆԱ 

 

Ժամանակակից շուկայական հարաբերություններում տեղի են ունենում անընդհատ 
փոփոխություններ: Գոյություն ունեցող ավանդական տնտեսական հարաբերություններին 
հետզհետե փոխարինելու են գալիս նոր համակարգեր ու մոտեցումներ: 

Ժամանակակից տնտեսական համակարգն ընդունված է անվանել նոր տնտեսու-
թյուն կամ գիտելիքահենք տնտեսություն:  

Գիտելիքահենք տնտեսությունը, ի տարբերություն ավանդական համակարգի, ունի 
մի շարք տարբերություններ, որոնցից են դրա չափման ձևը և միավորները: 

Գոյություն ունեն տարբեր մեթոդներ, որոնց միջոցով չափվում է գիտելիքահենք 
տնտեսությունը և ցույց է տրվում նրա զարգացվածության մակարդակը: 

Սույն հոդվածում ներկայացրել ենք ԳՀՏ չափման մեթոդները և դրանք օգտագործել 
ՀՀ ԳՀՏ չափման համար: 

 

Ժամանակակից շուկայական հարաբերություններում տեղի են ունենում անընդհատ 
փոփոխություններ: Գոյություն ունեցող ավանդական տնտեսական հարաբերություններին 
հետզհետե փոխարինելու են գալիս նոր համակարգեր ու մոտեցումներ: 

Նոր տնտեսական համակարգը ընդունված է անվանել գիտելիքահենք տնտեսու-
թյուն, որտեղ վճռորոշ դեր են կատարում գիտելիքը և նորարարությունը: Մի շարք եր-
կրներ արդեն անցում են կատարել դեպի գիտելիքահենք տնտեսություն կամ գտնվում են 
անցումային փուլում: Բացառություն չէ նաև ՀՀ-ն, որտեղ ռազմավարական պլանավոր-
մամբ նախատեսվում է անցում կատարել գիտելիքահենք տնտեսության: Գիտելիքահենք 
տնտեսությունը լավագույն տարբերակն է տնտեսությունը զարգացնելու համար, սակայն 
հնարավոր չէ որևէ գործընթաց սկսել ընդամենը մեկ որոշումով: Դրա համար անհրա-
ժեշտ են որոշակի պայմաններ, ինչպես նաև գիտելիքահենք տնտեսության առանձին 
գործոնների գնահատում, ինչը հնարավորություն կտա պատկերացում կազմել ՀՀ տնտե-
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սության ներկա վիճակի մասին, բացահայտելու այն հիմնական ուղղությունները, որոնք 
պահանջում են առանձնահատուկ մոտեցումներ: 

Այսօր մի շարք կազմակերպություններ և գիտնականներ փորձում են գտնել մեկ 
ընդհանուր մոտեցում, բանաձև, մոդել, ինչը թույլ կտա գնահատել գիտելիքահենք տնտե-
սությունը: Գոյություն ունեն բազմաթիվ մոդելներ և մոտեցումներ, որոնցով գնահատվում 
է գիտելիքահենք տնտեսությունը: Տարածված և արդյունավետ են Scandia Navigator, 
Balanced Scorecard, Inangible Assets Monitor, IC-Index Model and HVA Model, Technology 
Broker Model մոդելները: 

Համաշխարհային պրակտիկայում գոյություն ունեն նաև այլ տարածված մոդելներ, 
որոնք մշակել են Համաշխարհային բանկը, ՏՀԶԿ-ն, ԵՄ-ը և այլ կազմակերպություններ: 

Համաշխարհային բանկի մասնագետների մշակած KAM (knowledge assestment 
methodology – գիտելիքի գնահատման մեթոդաբանություն) մոդելը հնարավորություն է 
տալիս նախնական գնահատման ենթարկելու երկրի գիտելիքի տնտեսությունը: 

Հիմք ընդունելով տարբեր գործոններ և փոփոխականներ՝ Համաշխարհային բանկի 
մասնագետները, «Գիտություն հանուն զարգացման» ծրագրի շրջանակներում, մշակել են 
մեթոդաբանություն, որը ներկայացնում է ՏՀԶԿ և մնացած երկրների գիտելիքի տնտեսու-
թյան ինդեքսը: Հետազոտության համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ 4 գործոնները. 

 տնտեսական և ինստիտուցիոնալ ռեժիմ, որն ապահովում է գոյություն ունեցող ու 
նոր գիտելիքի արդյունավետ օգտագործման և ձեռնարկատիրության բարգա-
վաճման խթաններ, 

 կրթություն և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են բնակչությանը գիտելիք ստեղ-
ծելու, տարածելու և օգտագործելու համար, 

 ընկերությունների, հետազոտական կենտրոնների, համալսարանների, ուղեղային 
կենտրոնների, խորհրդատվական և այլ կազմակերպությունների արդյունավետ նո-
րաստեղծական համակարգ, որն ունակ կլինի բացահայտելու գլոբալ գիտելիքի 
աճող պաշարը, վերափոխելու և հարմարեցնել այն սեփական կարիքներին և ստեղ-
ծելու նոր տեխնոլոգիա, 

 տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային ենթակառուցվածք, որն անհրաժեշտ է 
արդյունավետ հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման ու մշակման դյու- 

  րացման համար1: 
Վերոնշյալ գործոնները հիմք են գիտելիքահենք տնտեսության ինդեքսի գծապատ-

կեր ստանալու համար (գծապատկեր 1)՝ ըստ Համաշխարհային բանկի Development Data 
Platform (DDP)-ի և միջազգային մյուս կազմակերպությունների զեկույցների, հետազոտու-
թյունների արդյունքների տեղեկատվության2: 

                                                            
1  Meashuring Knowledge in the World's Economies: Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy 

Index: KNOWLEDGE FOR DEVELOPMENT PROGRAM: World Bank Institute, p.1. 
2 In KAM 2012, the key variable “average years of schooling” replaces “adult literacy rate” in the education index. 

The 1995 and 2000 indexes have also been recalculated to allow for comparison. 
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KAM գիտելիքի ինդեքսը /KI-ԳԻ/ չափում է գիտելիքի ստացման և տարածման պե-
տության կարողությունները: Այս մեթոդաբանությունը հիմնականում արտահայտում է 
որևէ երկրի կամ տարածաշրջանի հնարավորությունները՝ հիմք ընդունելով գիտելիքա-
հենք տնտեսության հետևյալ երեք փոփոխականը. կրթություն և մարդկային կապիտալ, 
նորաստեղծական համակարգ, տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաններ 
(ICT)1: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1. Գիտելիքի ինդեքսի մոդել2 
 

Աղյուսակ 1  
Գիտելիքի տնտեսության ինդեքս, 2012 թ. 

 

1 Շվեդիա 9.43 
2 Ֆինլանդիա 9.33 
3 Դանիա 9.16 
4 Հոլանդիա 9.11 
5 Նորվեգիա 9.11 
6 Նոր Զելանդիա 8.97 
7 Կանադա 8.92 
8 Գերմանիա 8.9 
9 Ավստրալիա 8.88 
10 Շվեյցարիա 8.87 
55 Ռուսաստան 5.78 
68 Վրաստան 5.19 
69 Թուրքիա 5.16 
71 Հայաստան 5.08 
79 Ադրբեջան 4.56 
94 Իրան 3.91 

                                                            
1  հttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0, 

content MDK:20584278~menuPK:1433216~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1414721,00.html 
2 Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings. 

Գիտելիքի տնտեսության ինդեքս /ԳՏԻ/ Գիտելիքի ինդեքս /ԳԻ/ 

Տնտեսական և 
ինստիտուցիոնալ ռեժիմ 

• Սակագնային և ոչ սակագնային 
խոչընդոտներ 

• Որակի կարգավորում 
• Օրենքի իշխանություն 

Կրթության ինդեքս Նորաստեղծության 
ինդեքս  

ՏՀՏ ինդեքս

• Մեծահասակների գրագիտության 
մակարդակը 

• Միջ. կրթ. մեջ ընդգրկվածությունը 
• Բարձ. կրթ. մեջ ընդգրկվածությունը 

• Գիտաշխատողներ 
• Արտոնագրեր 
• Ամսագրեր, հոդվածներ 

• Հեռախոսներ 
• Համակարգիչներ 
• Ինտերնետ 

օգտագործողներ 
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Գիտելիքի տնտեսության ինդեքսը (KEI-ԳՏԻ) ցույց է տալիս, թե արդյոք շրջակա մի-
ջավայրը նպաստում է գիտելիքահենք տնտեսության արդյունավետ և զարգացած լինե-
լուն: Սա ցուցանիշների մի համախումբ է, որը ցույց է տալիս դեպի գիտելիքահենք տնտե-
սություն երկրի կամ տարածքների զարգացվածությունը բոլոր մակարդակներում:  

Գիտելիքի տնտեսության ինդեքսի վերջին տվյալները վերաբերում են 2012 թվա-
կանին: 

Ներկայացված աղյուսակից երևում է, որ, ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալների, 
գիտելիքի տնտեսության մեջ առաջատար տեղ են զբաղեցնում Շվեդիան (9.43), Դանիան 
(9.33) և Ֆինլանդիան (9.16): Սրանք այն պետություններն են, որոնք հիմնական շեշտա-
դրումը կատարել են գիտության և տեխնոլոգիաների վրա՝ այդպիսով ապահովելով 
կայուն տնտեսական զարգացում և համեմատաբար «անտարբեր» մոտեցում նավթային 
կամ այլ ռեսուրսների շուկաներում տեղի ունեցող տատանումների նկատմամբ: 

 

Աղյուսակ 2  
Ըստ Համաշխարհային բանկի ԳՏՀ աստիճանակարգման լավագույն տասը երկրների և 

Հայաստանի ցուցանիշները, 2008 թ.1 
 

 ԳՏՀ ԳՀ Տնտեսական և ինստի-
տուցոնալ ռեժիմ Նորաստեղծ. Կրթություն ՏՀՏ 

Դանիա 9.58 9.56 9.66 9.57 9.79 9.32 
Շվեդիա 9.56 9.69 9.18 9.79 9.44 9.83 
Ֆինլանդիա 9.37 9.34 9.47 9.66 9.77 8.59 
Հոլանդիա 9.30 9.34 9.18 9.47 9.21 9.32 
Նորվեգիա 9.29 9.30 9.25 9.06 9.59 9.24 
Կանադա 9.14 9.05 9.42 9.43 9.24 8.47 
Շվեյցարիա 9.13 9.00 9.50 9.89 7.76 9.36 
ԱՄՆ 9.10 9.09 9.16 9.45 8.79 9.02 
Ավստրալիա 9.09 9.23 8.66 8.71 9.66 9.32 
Գերմանիա 9.01 9.01 8.99 9.00 9.17 8.86 
Հայաստան 5.41 5.31 5.71 6.17 6.05 3.71 

  

Իսկ ահա Հայաստանն այս ցուցակում զբաղեցնում է 71-րդ տեղը՝ զգալիորեն զի-
ջելով առաջատար երկրներին: Հարկ է նշել նաև այն հանգամանքը, որ, ի տարբերություն 
հարևան երկրների, որոնք բարելավել են որոշ ցուցանիշներ, Հայաստանը տարբեր պատ-
ճառներով զիջել է իր դիրքերը՝ −13: 

Համաշխարհային բանկի 2008 թ. հաշվետվություններից կարելի է պատկերացում 
կազմել ՀՀ գիտելիքի տնտեսության տարբեր գործոնների վերաբերյալ: 

Ներկայացված աղյուսակից հստակ երևում է, որ գիտելիքահենք տնտեսության 
կարևոր չորս գործոններով Հայաստանը բավական զիջում է համաշխարհային առաջա-
տարներին: Բնականաբար, այս պարագայում, քանի դեռ հիմնական շարժիչ ուժերը թույլ 
են զարգացած, մրցունակ գիտելիքահենք տնտեսության կառուցումը ոչ միայն դժվար, 
այլև անհնարին կլինի: 
                                                            
1  www.worldbank.org/eca/ke 
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Նորաստեղծական և կրթական համակարգերի միջև կարելի է որոշակի զուգահեռ-
ներ անցկացնել: Եթե կրթական համակարգը չի թարմացվում և չի շարժվում ժամանակին 
համընթաց, ապա թողարկվող կադրերից նորաստեղծական բարձր արդյունքներ սպա-
սելը, բնականաբար, անիրատեսական է:  

Աղյուսակ 3  
Համացանցից օգտվողներ (տոկոսային արտահայտությամբ), 2017 թ.1 

 

Երկիր Համացանցից օգտվողներ 
Դանիա 94.6 
Շվեդիա 94.8 
Ֆինլանդիա 91.5 
Հոլանդիա 94.0 
Նորվեգիա 95.0 
Կանադա 94.7 
Շվեյցարիա 86.7 
ԱՄՆ 86.9 
Ավստրալիա 86.9 
Գերմանիա 86.2 
Հայաստան 70.1 

 

Հարցին, թե ինչպես շարժվել ժամանակին համընթաց և ձեռքը միշտ պահել աշ-
խարհի զարկերակին այսօրվա տնտեսաքաղաքական պայմաններում, կա հստակ պա-
տասխան՝ համացանց: Այսօր, օգտվելով համացանցից, հաշված վայրկյանների ընթաց-
քում կարելի է գտնել ցանկացած տեղեկատվություն և փոխանակել միլիոնավոր տվյալ-
ներ: Այլ կերպ ասած, տեղեկատվական համակարգերը և համացանցը դարձել են ժամա-
նակակից աշխարհի, ինչպես նաև գիտելիքահենք տնտեսության ամենակարևոր բաղադ-
րիչները: Ցավոք, այս պարագայում նույնպես Հայաստանը դեռևս շատ անելիքներ ունի: 

 ԱՄՆ-ում շատ հաճախ «գիտելիքահենք տնտեսություն» հասկացությանը զուգահեռ 
օգտագործվում է «նոր տնտեսությունը»: 

Դա սկսվեց ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր նահանգի համար նոր տնտեսության ազգային 
համաթվի (New Economy Index) ձևավորման նախագծի մեկնարկով, որն այնուհետև հիմք 
ծառայեց Գլոբալ նոր էլ-տնտեսության համաթվի համար (Global New E-Economy Index): 

Ընդհանուր առմամբ, համակարգը բաղկացած է 25 գործոնից՝ ընդգրկված 5 բաժնում. 
1. Գիտելիքային աշխատատեղեր: Չափման միավորներում ներառված են ՏՏ 

մասնագետների զբաղվածությունը և աշխատատեղերը, կրթության հասանելիությունն 
ամբողջ աշխատուժին, մտավոր աշխատողների ներգաղթը, զբաղվածությունը բարձր 
ավելացված արժեքով հատվածներում, զբաղվածությունը բարձր վարձատրությամբ 
առևտրային ծառայություններում: 

2. Գլոբալացում: Հաշվարկվում է ըստ ընդհանուր արտադրանքի և ծառայություն-
ների արտահանման, ինչպես նաև օտարերկրյա ներդրումների չափի:  

                                                            
1  http://www.internetworldstats.com/list2.htm#a-c 



 85

3. Տնտեսական դինամիզմ: Չափվում են արագ աճող «գազելային» ընկերություն-
ների քանակը, աշխատատեղերի իրացման աստիճանը (որով նոր բիզնեսը մեկնարկում 
է, գոյություն ունեցողը՝ տապալվում), մեկնարկային արժեթղթերի վաճառքը կազմակեր-
պությունների կողմից /IPOs/: 

4. Թվային տնտեսություն: Հաշվարկվում է, թե պետությունը, ծառայություններ 
մատուցելու համար, ինչ մակարդակում է օգտվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, 
ինչպես նաև որոշվում օնլայն բնակչության քանակը, համակարգիչների և համացանցի 
օգտագործման աստիճանը կազմակերպությունների կողմից, լայնաշերտ հեռահաղոր-
դակցության մատչելիությունը բնակչությանը և բիզնես ոլորտին, տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիանների օգտագործման մակարդակը առողջապահության ոլորտում: 

5. Նորաստեղծական կարողություններ (Innօvatiօn capacity): Հաշվի են առնվում 
աշխատատեղերի քանակը բարձր տեխնոլոգիանների արտադրության, հեռահաղորդակ-
ցության և բժշկության ոլորտներում, գիտաշխատողների և ինժեներների, պատենտների, 
արդյունաբերական և ոչ արդյունաբերական հետազոտությունների թիվը, զարգացման 
նպատակով կատարված ներդրումների մեծությունը, անցումը դեպի մաքուր էներգիան և 
վենչուրային կապիտալի ներդրումը1: 

Վերոնշյալ մոտեցումով գնահատվեց ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր նահանգ: 
ՀՀ տարածքային զարգացածության մակարդակը չափելու համար ՀՊՏՀ հետազո-

տական խմբի կողմից կատարված «Տարածական զարգացում» աշխատության մեջ փորձ 
է արվել համադրել մի շարք տվյալներ և կիրառելով տարբեր բանաձևեր: Մասնավորա-
պես՝ այդ աշխատության մեջ առաջարկվում է չափումները իրականացնել հետևյալ ցու-
ցանիշներով. 

1. ժողովրդագրական համաթիվ, 
2. նորարարության համաթիվ, 
3. մրցունակության համաթիվ, 
4. տնտեսական զարգացման համաթիվ, 
5. սոցիալական զարգացման համաթիվ2: 
Կիրառված հատուկ բանաձևների միջոցով ստացվել է հետևալ պատկերը (աղյու-

սակ 4): 
Կատարված աշխատանքները հնարավորություն են տալիս գնահատելու յուրաքան-

չյուր մարզի զարգացման համաթիվը և հստակ պատկերացում կազմելու առկա խնդիր-
ների մասին: Ունենալով այս արդյունքները՝ պետական մարմինները կարող են տեսնել 
այն հիմնահարցերը, որոնք գոյություն ունեն մարզային տարբեր ոլորտներում և իրա-
կանացնել ուղղորդված տնտեսական քաղաքականություն` խթանելով տնտեսական աճը: 

 
 

                                                            
1  The 2014 State New Economy, Index | Information Technology and Innovation Foundation, Washington 2014, p.6. 
2  Տարածական զարգացում, Կ. Գրիգորյան և ուրիշ, Եր., «Տնտեսագետ», 2014 («Ամբերդ» մատենաշար), էջ 

46: 
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Աղյուսակ 4  
ՀՀ մարզերի զարգացման համաթիվն ըստ 2011 թ. տվյալների1 

 

Մարզի անվանումը Ընդհանուր համաթիվը 
Կոտայք 0.55 
Արարատ 0.51 
Շիրակ 0.47 
Արմավիր 0.46 
Լոռի 0.441 
Սյունիք 0.436 
Գեղարքունիք 0.34 
Տավուշ 0.30 
Արագածոտն 0.29 
Վայոց Ձոր 0.16 

 

Այստեղ հնարավոր է կատարել որոշակի փոփոխություններ կամ լրացումներ, մաս-
նավորապես, ընտրված գործոնների առումով, ներառել նաև «նոր տնտեսության» որոշ 
գործոններ և ստանալ մարզերի գիտելիքահենք տնտեսությանը վերաբերվող արդյունք-
ներ:  

«ՏՀԶԿ գիտության, տեխնոլոգիայի և արդյունաբերության միավորների ցանկ − 
2007»2 զեկույցում ամփոփված վերլուծությունները և գնահատումները հիմնված են 87 
փոփոխականի վրա՝ հետևյալ խմբավորմամբ. 

 ԳՀԱ-ները և ներդրումները գիտելիքում, 
 մարդկային ռեսուրսները գիտության մեջ և տեխնոլոգիայում, 
 նորաստեղծական քաղաքականությունը, 
 նորաստեղծական կատարողականը, 
 տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիանները, 
 առանձին տեխնոլոգիաները, 
 գիտության և տեխնոլոգիայի միջազգայնացումը, 
 գլոբալ տնտեսական հոսքերը, 
 արտադրողականությունը և առևտուրը: 

Ամենամյա այս զեկուցումները հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազ-
մելու ՏՀԶԿ երկրների գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման վերաբերյալ: Կարևոր է 
նշել հատկապես այն հանգամանքը, որ ՏՀԶԿ-ն մեծ ուշադրություն է դարձնում տարածք-
ների զարգացմանը: Իսկ այն, որ գիտելիքահենք տնտեսությունը կարևոր դերակատա-
րում ունի տարածքային զարգացման համար, հաստատում է կազմակերպության որդե-
գրած քաղաքականությունը:  

Ինչպես երևում է աղյուսակ 5-ից, գիտության և գիտահետազոտական աշխատանք-
ներում կատարված ներդրումների տեսակարար կշռով Հայաստանը բավական զիջում է 
                                                            
1  Տարածական զարգացում, Կ. Գրիգորյան և ուրիշ, Եր., «Տնտեսագետ», 2014 («Ամբերդ» մատենաշար), էջ 

51: 
2 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 2007. 
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ՏՀԶԿ երկրներին, սակայն ընդհանուր արդյունքներով գերազանցում է Պորտուգալիային 
և Հունաստանին: 

 

Աղյուսակ 5 
ՏՀԶԿ երկրների և ՀՀ ներդրումները գիտելիքում* 

(OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007) 
 

 ԳՀԱ-ների ծախսերը  
ՀՆԱ-ի նկատմամբ, % 

Բարձրագույն կրթությունը
 ՀՆԱ-ի նկատմամբ, % 

Ներդրումները գիտելիքում 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ, % 

Պորտուգալիա 0.78 0.83 1.74 
Հունաստան 0.64 0.96 1.85 
Իռլանդիա 1.19 0.89 2.27 
Իտալիա  1.14 0.68 2.38 
Իսպանիա 1.12 0.92 2.68 
Բելգիա 1.92 0.90 3.41 
Ավստրիա 2.21 0.54 3.43 
Մեծ Բրիտանիա 1.80 0.70 3.50 
ԵՄ 2.02 0.79 3.62 
Նիդեռլանդներ 1.84 0.80 3.75 
Գերմանիա  2.54 0.73 3.90 
Ավստրիա 1.81 1.14 3.94 
Ֆրանսիա 2.20 0.95 4.31 
Կանադա 2.02 1.60 4.45 
ՏՀԶԿ 2.41 1.42 4.91 
Դանիա 2.58 1.16 5.10 
Ճապոնիա 3.31 0.83 5.33 
Ֆինլանդիա 3.49 1.11 5.92 
Շվեդիա 3.98 0.93 6.44 
ԱՄՆ 2.74 2.36 6.56 
Հայաստան 0.231 0.252 2.43 

*  Ծանոթություն: Բոլոր երկրների տվյալները, բացառությամբ ՀՀ-ից, վերցված են Գ. Վարդանյանի «Գիտե-
լիքահենք տնտեսություն» գրքից (էջ 156): ՀՀ-ին վերաբերող ցուցանիշները ստացվել են՝ 
ելնելով համապատասխան հղումների վերլուծություններից: 

 

Նման ցուցանիշները վկայում են, որ այսօր ՀՀ տնտեսությունը գիտելիքահենք 
տնտեսության բնագավառում բավական թույլ է զարգացած և ունի զգալի անելիքներ: 

 Գիտելիքի հասարակությունը գնահատելու փորձ է արվել ՄԱԿ-ի՝ «Հասկանալ գիտե-
լիքի հասարակությունները» 2005 թ. զեկույցում4: Դրա համար օգտագործվել է գիտելիքի 
հասարակության համաթիվը (Iգ), որը սինթետիկ է և որոշվում է հետևյալ չափումներով. 

 հասարակության մտավոր ակտիվների համաթիվ, որը ներառում է դպրոցական 
ուսումնառության լրիվ ժամանակահատվածը, կրթություն ստացող մինչև 15 տա-

                                                            
1  http://www.armstat.am/file/doc/99493618.pdf 
2  http://www.minfin.am/index.php?cat=71&lang=1 
3  http://www.armstat.am/file/doc/99493848.pdf 
4  Understanding Knowledge Societies UN. N. Y., 2005. 
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րեկան դեռահասների թիվը, ՏՏ-ներով ու մամուլով բնակչությանը տրամադրվող 
տեղեկատվության մակարդակը, 

 հասարակության զարգացման հեռանկարայնության համաթիվը, որը ներառում է 
հետևյալ գործոնները. առողջապահության վրա կատարվող պետական ծախսեր, 
գիտահետազոտական աշխատանքների և երկրի նորաստեղծական զարգացման 
վրա կատարվող պետական ծախսերը, երկրի պաշտպանության նպատակով կա-
տարվող ծախսերի կրճատում, նախնական դպրոցում մեկ ուսուցչին բաժին ընկնող 
երեխաների քանակ, կորպորացիայից ազատության մակարդակ, 

 հասարակության առաջընթացի համաթիվ, որը ներառում է հետևյալ գործոնները. 
մանկամահացության մակարդակ, GINI համաթիվ, բնապահպանական առումով 
պաշտպանված տարածքի հարաբերակցություն երկրի ընդհանուր տարածքին: 
Այս գործոններն ազդում են ինչպես ՄԱԿ-ի ներկայացրած գիտելիքի հասարակու-

թյան համաթվի (աղյուսակ 6), այնպես էլ վերոնշյալ մյուս համաթվերի ձևավորման վրա:  
 
 

Աղյուսակ 6  
Ըստ գիտելիքի հասարակության համաթվի՝ երկրների աստիճանակարգումը 

(Աղբյուր՝ Understanding Knowledge Societies. UN. N.Y., 2005) 
 

 Երկիրը Գիտելիքի հասարակության համաթիվը (ԳՀՀ-IKS) 
1 Շվեդիա 0.776 
2 Դանիա 0.763 
3 Նորվեգիա 0.719 
4 Շվեյցարիա 0.706 
5 Ֆինլանդիա 0.704 
6 Ճապոնիա 0.696 
7 Գերմանիա 0.696 
8 Ավստրիա 0.692 
9 Նոր Զելանդիա 0.692 
10 ՄԹ 0.688 
11 Հայաստան 0.223 

 

Ըստ գիտելիքի հասարակության համաթվի՝ «մեծ ութնյակի» ոչ մի երկիր չի մտնում 
աշխարհի առաջին հնգյակի մեջ: Դա վկայությունն է այն բանի, որ որոշ երկրներում, որ-
տեղ հարստությունը կուտակվել է արդյունաբերական հասարակության ժամանակներում, 
ներդաշնակություն ձեռք չի բերվել՝ «ինչպե՞ս գործել» և «ինչպե՞ս գոյատևել» գիտելիք-
ների առումով: Այսինքն՝ եթե հարստության կուտակումը համաձայնեցված չէ սպառման 
սոցիալապես արդար սկզբունքների հետ (GINI բարձր համաթիվ), ապա զարգացումը 
սկսում է դանդաղել: Հայաստանի ԳՀՀ-ն կազմել է 0.223: Աղյուսակ 6-ում Հայաստանի 
աստիճանակարգման փոխարեն դրվել է հարցական նշան, քանի որ դա պարզելու հա-
մար կպահանջվեր ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների տվյալների վերլուծություն1:  

Թեպետ առանց այդ էլ հստակ երևում է, որ Հայաստանը զիջում է առաջատա-
րներին: Նման արդյունքները կրկին հաստատում են այն փաստը, որ այսօր ՀՀ տնտե-
                                                            
1 Գիտելիքահենք տնտեսություն, Գ. Վարդանյան, Եր., 2008 թ., էջ 175: 
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սության մեջ առկա է ոչ միայն խիստ կենտրոնացում, այլև հարստության անհավասա-
րաչափ բաշխում ինչպես բնակչության, այնպես էլ մարզերի միջև: 

Այսպիսով, վերլուծելով ԳՀՏ գնահատման միջազգային փորձը, համադրելով ՀՀ 
տվյալները, փորձ է արվել գնահատելու ՀՀ ԳՀՏ:  

Ելնելով գնահատականներից՝ պետք է նշել, որ Հայաստանում այսօր գիտելիքա-
հենք տնտեսությունը չափազանց անբարենպաստ վիճակում է՝ պայմանավորված մի 
շարք գործոններով, որոնք հնարավորություն չեն տալիս կատարելու զգալի ներդրումներ 
և ուշադրություն դարձնելու այս ոլորտին: Մասնավորապես. 

 կրթական համակարգի փոքր ֆինանսավորում, 
 գիտական ոլորտում կատարվող ներդրումների ցածր մակարդակ, 
 նորաստեղծության ցածր մակարդակ, 
 կենտրոնացման բարձր մակարդակ, 
 համացանցի համեմատաբար թույլ զարգացածություն, 
 ռեսուրսների անհավասար բաշխում 
 ռազմական ծախսերի աճ և այլն: 

Ընդունելի է այն մոտեցումը, որ այն երկիրը, որը պատերազմական վիճակում է, չի 
կարող կրճատել ռազմական ծախսերը, քանի որ դրանք կարևոր նշանակություն ունեն 
անվտանգության առումով: Սակայն, մեկ նկատառում: 

Այսպես՝ 2016 թ. փետրվարի 18-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքվեց վար-
կային համաձայնագիր՝ ըստ որի Հայաստանը Ռուսաստանից պետք է գնի է 200 մլն դո-
լարի սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա1։ 

Մեր խորին համոզմամբ՝ ավելի արդյունավետ և նպատակահարմար կլիներ այդ 
գումարի գոնե մի փոքր մասը հատկացնել գիտահետազոտական գործունեությանը՝ թե-
կուզ հենց ռազմական ասպարեզում և ռազմական տեխնիկայի մեծ մասն արտադրել Հա-
յաստանում: Արդյունքում կունենանք տեղական արտադրության տեխնիկա, նոր ներ-
դրումներ տնտեսության մեջ, հնարավորություն՝ վաճառելու արտադրանքը (նման փորձ 
արդեն իսկ առկա է): Միաժամանակ, կուտակված փորձն ու մասնագետների կարո-
ղությունները հնարավոր է ուղղել սպառողական ապրանքների արտադրությանը, ինչպես 
վարվեցին ԱՄՆ-ը և ԽՍՀՄ-ը «սառը պատերազմի» տեմպերի թուլացմանը զուգահեռ: 

 
НАРЕК САРАТИКЯН  

 

ЭКОНОМИКА, ОСНОВАНАЯ НА ЗНАНИИ В ЦИФРАХ (НА ПРИМЕРЕ РА) 
 

Ключевые слова:  экономика, экономика, основаная на знании, 
методика, измерения, стабильное развитие, 
образование, наука, ВВП 

  

В нынешней рыночной экомомике постоянно происходят изменения. Существующие ры-
ночные отношения меняются на новые. Новая экономика известна как экономика, основаная 

                                                            
1  http://razm.info/80419 
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на знании. ЭОЗ в отличии от традиционной имеет свои различия. Одно из них - это метод 
измерения. Существуют разные методы с помощью которых измеряют ЭОЗ и показывают её 
развитие. В этой статье мы представили разные методики для измерения ЭОЗ и ссылаясь на 
это, измеряли экономику Армении.  

 

NAREK SARATIKYAN  
 

ECONOMY BASED ON THE KNOWLEDGE OF FIGURES ON THE EXAMPLE  
OF ARMENIA 

 

Key words:  economy, knowledge economy, methodology, 
measurements, stable development, education, 
science, GDP 

 

In the current market economics there are constantly changes. The existing market relations are 
changing to new ones. The new economy is known as knowledge based economy. Unlike the traditional 
one, it has its own differences. One of them is a method of measurement. There are different methods 
by which the knowledge economy is measured and show its development. In this article, we presented 
different methods for measuring knowledge economy and based on this, we measured the knowledge 
economy of Armenia. 

 
 
 
ՄԱՐԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ  
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի հայցորդ 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր.  կադրեր, անձնակազմի կառավարում, մարդ-
կային ռեսուրսների կառավարում, աշխա-
տանքային հարաբերություններ, թիմային 
աշխատանք, ռազմավարական ինտեգրում 

 

20-րդ դարում տեղի ունեցավ կադրային քաղաքականության երեք հիմնական հայե-
ցակարգերի փոփոխություն, ինչը պայմանավորված էր հասարակության տնտեսական, 
սոցիալական և տեխնիկական զարգացմամբ: Անձնակազմի կառավարման հայեցակար-
գի պայմաններում աշխատակիցը դիտարկվում է ոչ միայն որպես աշխատանքային հա-
րաբերությունների սուբյեկտ, այլ նաև որպես անհատականություն: Փոխվում է կադրային 
ծառայությունների տեղը և դերը առևտրային կազմակերպության կառավարման կազմա-
կերպական կառուցվածքում: 

 

20-րդ դարում տեղի ունեցավ կադրային քաղաքականության երեք հիմնական հա-
յեցակարգերի փոփոխություն, ինչը պայմանավորված էր հասարակության տնտեսական, 
սոցիալական և տեխնիկական զարգացմամբ: 
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Աղյուսակ 1 
Կադրային քաղաքականության էվոլյուցիան 20-րդ դարում 

 

Տարի Հայեցակարգ Ինչպես է դիտարկվում աշխատակիցը 
1920−1940 թթ Կադրերի կառավարում Աշխատանքի գործառույթը կրող անձ 
1950−1970 թթ. Անձնակազմի կառավարում Աշխատանքային հարաբերությունների սուբյեկտ 
1980−1990 թթ. Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում 
Կազմակերպության առանցքային, 

ռազմավարական ռեսուրս 
 

Նախորդ հարյուրամյակի սկզբում զարգացում սկսեց ապրել կադրերի կառավար-
ման հայեցակարգը, որը մարդուն անձ դիտարկելու փոխարեն դիտում էր որպես աշխա-
տանքային գործառույթ: Այլ խոսքերով, կադրերը բնորոշում էին ոչ թե որպես առանձին 
վերցված անհատ, այլ աշխատակիցների հանրույթ, որոնք համախմբված են լուծելու կազ-
մակերպության առաջ դրված նպատակները: Կադրային ծառայությունները հիմնականում 
իրականցրել են հաշվառման, հսկողական և ադմինիստրատիվ-բաշխողական գործա-
ռույթներ: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գիտատեխնիկական առաջընթա-
ցը, որն առաջ բերեց արտադրական գործընթացի բարդացում, վեր հանեց աշխատա-
կիցների մոտիվացման նոր մեխանիզմների ներդրման, ինչպես նաև որակավորման 
բարձրացման, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման, աշխատակիցնե-
րի կառավարման գործընթացին ներգրավելու անհրաժեշտություն: 

Հատկապես 1950−1960 թթ., երբ կառավարման տեխնոկրատական մոտեցումը զի-
ջում է իր դիրքերը, ապա կադրերի կառավարման հայեցակարգին գալիս է փոխարինելու 
անձնակազմի կառավարում հայեցակարգը: 

Անձնակազմի կառավարման հայեցակարգի պայմաններում աշխատակիցը դի-
տարկվում է ոչ միայն որպես աշխատանքային հարաբերությունների սուբյեկտ, այլ նաև 
որպես անհատականություն: Փոխվում է կադրային ծառայությունների տեղը և դերը 
առևտրային կազմակերպության կառավարման կազմակերպական կառուցվածքում: 

Անձնակազմի կառավարման համակարգը սկսում է ընդգրկել կառավարչական 
հիմնախնդիրների լայն սպեկտր, ինչպիք են` 

  անձնակազմի կարիքների պլանավորում, 
  նոր աշխատակիցների ընտրություն, 
  աշխատակիցների կորպորատիվ ուսուցում: 

Սակայն անձնակազմի կառավարման ծառայություններ մատուցող բաժինները շա-
րունակում են դիտարկվել որպես ֆունկցիոնալ ստորաբաժանում, իսկ անձնակազմը` հա-
մարվում էր ծախս, որն անհրաժեշտ է օպտիմալացնել: 

Նախորդ հարյուրամյակի 1970−1980 թթ., երբ զարգացած երկրների տնտեսություն-
ները իրենց վրա էին կրում գիտատեխնիկական առաջընթացով պայմանավորված կա-
ռուցվածքային փոփոխություններ, առաջ է գալիս մարդկային կապիտալ տերմինը: Մարդ-
կային կապիտալ հասկացությունը զարգացում է ապրել Նոբելյան մրցանակակիրներ Ս. 
Կուզնեցի, Թ. Շուլցի, Գ. Բեքքերի և այլ հայտնի տնտեսագետների աշխատանքներում:  
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Տնտեսագիտության տեսության մեջ մարդկային կապիտալի վրա կատարված ծախ-
սերը, դրանք իրենց էությամբ կապիտալ ներդրումներ են, որոնք թույլ են տալիս անհա-
տին, առևտրային կազմակերպությանը հասարակությանը հասնելու որոշակի տնտեսա-
կան արդյունքների, արտադրել ավելի մեծ ծավալներով և ավելի բարձր որակի ապրանք-
ներ ու ծառայություններ: Վերը նշված ծախսերը կոչվում են ներդրումներ մարդկային կա-
պիտալում: Ընդհանուր առմամբ մարդկային կապիտալի էությունը կարելի է ներկայացնել 
հետևյալ կերպ` այն ցույց է տալիս կապը մարդկային կապիտալի մեջ կատարված ներ-
դրումների և կատարված ներդրումներից ստացված օգուտների միջև: 

Ժամանակակից արտադրական գործընթացում մարդու դերը նորովի հստակեցնելու 
համար 1980-ական թվականներին սկսվեց օգտագործվել մարդկային ռեսուրսներ հաս-
կացությունը: 

Մարդկային ռեսւորսների կառավարումը դա կազմակերպության ամենաարժեքա-
վոր ակտիվների (մարդկանց) կառավարման ռազմավարական և ամբողջական մոտեցում 
է, որի արդյունքում վերը նշված մարդիկ անհատապես և կոլեկտիվ կերպով իրենց ներ-
դրումն են ունենում կազմակերպության առջև դրված նպատակներին հասնելու գործում1: 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնական նպատակն է մարդկանց օգ-
տագործման հաշվին զարգացնել կազմակերպության հաջողություն գրանցելու ունակու-
թյունը: Ինչպես նշում են Ուլրիխն ու Լեյքը` մարդկային ռեսուրսների կառավարման հա-
մակարգը կառող է հանդիսանալ կազմակերպչական հնարավորությունների աղբյուր, 
ինչը հնարավորություն կարող է տալ կազմակերպությանը իրականացնելու նոր հնարա-
վորություններ2: 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումն ուղղված է` 
 օգնել կազմակերպությանը ներգրավելու և պահպանելու համապատասխան 

որակավորում ստացած և մոտիվացված աշխատուժ, 
 խթանել աշխատակիցների ներքին հնարավորությունների զարգացմանը, ի հա-

շիվ կրթության և շարունակական կատարելագործման, 
 զարգացնել առավել արդյունավետ աշխատանքային համակարգեր, որոնք ընդ-

գրկում են աշխատակիցների ընտրության և ընդունելության հստակ կարգավոր-
ված մեխանիզմներ, ինչպես նաև աշխատանքի արդյունքների հիման վրա վճար-
ման սկզբունքներ, ինչպես նաև աշխատակիցների որակական աճի ու զարգաց-
ման գործընթացեր պայմանավորված կազմակերպության կարիքներով3,  

 ձևավորել այնպիսի ձևաչափ, երբ կազմակերպության ղեկավարները ընդունում 
են աշխատակիցներին որպես կազմակերպության համար շահագրգիռ կողմ և 
խթանում են փոխադարձ վստահության և համագործակցության զարգացումը, 

                                                            
1 Майкл Армстронг, Стратегическое управление человеческими ресурсами, Изд. Инфра-М, М., 2002, с.328(15) 
2 Ulrich D. and Lake D., Organizational Capability: Competing from the inside out, John Wiley, New York, 1990, 

pp. 219−222 
3 Becker B. E., Huselid M. A., Pickus P. S. and Spratt M. F., (1997) HR as a source of shareholder value: research 

and recommendations, Human Resource Management, Spring, 36 (1), pp. 39−47. 
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 ձևավորել այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ կձևավորվի կազմակերպության ղեկա-
վարների ու նրանց ենթակաների միջև գործընկերային արդյունավետ հարաբե-
րություններ, 

 թիմային աշխատանքի համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելուն, 
 տրամադրել օգնություն կազմակերպությանը մշակելու հավասարակշռված մոտե-

ցում բավարարելու համար համար շահագրգիռ կողմերի պահանջները, 
 ստեղծել պայմաններ աշխատակիցներին գնահատելու ու պարգևատրելու ըստ 

իրենց կատարած աշխատանքի, 
 կառավարել մոտեցումների տարբերություններ, ինչը բնորոշ է աշխատանքային 

կոլեկտիվներին ելնելով անհատական և խմբային ցանկություններից, 
 ձևավորել պայմաններ կազմակերպության բոլոր աշխատակիցների նկատմամբ 

հավասար հնարավորություններ ապահովելու համար, 
 իրականացնելու կառավարման քաղաքակիրթ մոտեցումներ, հիմնված աշխա-

տակիցների նկատմաբ հոգատարության, ազնվության և արդարության 
սկզբունքների հիման վրա, 

  ապահովել ու բարձրացնել աշխատակիցների բարոյահոգեբանական արժեքները: 
Վերը նշված նպատակների լայնամասշտաբ և դժվար իրագործելի լինելու հանգա-

մանքը չի կարող բացառել սահմանել այն որպես մարդկային ռեսուրսների կառավարման 
նպատակների հռչակագիր:  

 Գրատտոնի կողմից անցկացված ուսւոմնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իրա-
կանում գոյություն ունի բավականի մեծ ճեղքվածք վերը նշված դրույթների ու իրակա-
նության հետ1: 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ճկուն մոտեցման հիմնարար մոտեցումնե-
րը հենվում են Մակգրեգորի2 աշխատանքների վրա, ով ըստ Թրասսի3 խոսքերի օգտա-
գործել է կառավարման տեսանկյունից այնպիսի հասկացություններ ինչպիսիք են «կոշտ» 
և «փափուկ»: Ըստ Ուոլթոնի4 Մակգրեգորի տեսության էությունը կայանում է հսկողու-
թյան կառավարման մոդելի նկարագրման մեջ, իսկ նրա տեսությունը ընդգծում է կազ-
մակերպական նպատակների և աշխատակիցների անհատական ցանկությունների հա-
մակցման կարևորությունը: 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգի զարգացման գործընթացը 
կարելի է բաժանել 3 հիմնական փուլերի`. 

  նախնական գաղափարներ, որոնք մշակվել են ամերիկյան հեղինակների կող-
մից 1980-ական թվականներին, 

                                                            
1 Gratton L. and Hailey V., The rhetoric and reality of new careers, in eds. L. Gratton, V. H. Hailey, P. Stiles and С 

Truss, Strategic Human Resource Management, Oxford University Press, Oxford, 1999. 
2  McGregor D., The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York. 1960. 
3 Truss С., Soft and hard models of HRM, in eds. L. Gratton, V. H. Hailey, P. Stiles and C. Truss, Strategic Human 

Resource Management, Oxford University Press, Oxford, 1999. 
4  Walton R. E., From control to commitment in the workplace, Harvard Business Review, 63, 1985, pp. 76−84. 



 94

 վերը նշված գաղափարների հետագա զարգացում բրիտանացի գիտնականների 
կողմից 1980−1990 թթ., ովքեր մեծ վերապահումով էին մոտենում առաջ քաշված 
գաղափարների իրականացման գործընթացին և խնդրի բորայական կողմի 
պահպանմանը, 

 մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգի ներդնումը անձնակազմի 
կառավարման համակարգ: 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման երկու առաջնային հայեցակարգերը կոչվե-
ցին «Համապատասխանության մոդել» և «Հարվարդի մոդել»1:  

Համապատասխանության մոդելը մշակվել է Միչիգանի դպրոցի մարդկային ռե-
սուրսների կառավարման հայեցակարգի շրջանակներում2: Նրանք կարծում էին, որ 
մարդկային ռեսւորսների համակարգը և կազմակերպության կառուցվածքը պետք է կար-
գավորվեն այնպես, որ համապատասխանեն կազմակերպության ռազմավարությանը: 
Այդ պատճառով էլ մոդելը կոչվեց «Համապատասխանության մոդել»: Ըստ առաջարկված 
մոդելի ցանկացած կազմակերպության մեջ գոյություն ունի մարդկային ռեսուրսների 
շրջափուլ, որը բաղկացած է 4 հիմնական գործընթացներից կամ գործառույթներից: 

 
  
  
 
 

 

Գծապատկեր 1.  Մարդկային ռեսուրսների շրջափուլ3 
  
 Գծապատկեր 1-ում ներկայացված մարդկային ռեսւորսների շրջափուլի տարրերն են` 

 հավաքագրում` առկա մարդկային ռեսուորսների համապատասխանություն թա-
փուր աշխատատեղերին, 

 ատեստավորում` գործունեության ցուցանիշների կառավարում, 
 խրախուսում` խրախուսման համակարգը պետք է խթանի ինչպես կարճաժամ-

կետ, այնպես էլ երկարաժամկետ ձեռքբերումները, ի նկատի ունենալով, որ ձեռ-
նարկությունը պետք է աշխատի այսօր, վաղը հաջողություներ գրանցելու համար, 

 զարգացում` բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցների զարգացում: 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մյուս հիմնադիրները Հարվարդի դպրոցի 

ներկայացուցիչներն են4, ովքեր մշակեցին մոդել, որը Պ. Բոքսալն1 անվանեց հարվարդ-
յան սխեմա:  

                                                            
1  Bower J. L., Business policy in the 1980s', Academy of Management Reviw 7(4), 1982, pp.630-638 
2 Fombrun C. J., Tichy N. M. and Devanna M.A., Strategic Human Resource Management, Wiley, New York, 1984. 
3 Տես, նույն տեղում 
4 Beer M, Spector B., Lawerence P., Quinn Mills D. and Walton R., Managing Human Assets, Free Press, New 

York, 1984. 
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Բիիրը և իր կոլեգաները գտնում էին, որ ձևավորված աշխարհում, ելնելով բազմա-
թիվ դժվարություններից, անհրաժեշտ է ավելի լայն, բազմակողմանի և ռազմավարական 
հեռանկարներ կազմակերպության մեջ մարդկային ռեսուրսների կառավարման համա-
տեքստում: Այդ դժվարությունները ստեղծեցին անհրաժեշտություն, որոշակի երկարա-
ժամկետ կառավարման համակարգի, որտեղ մարդը դիտարկվում է որպես պոտենցիալ 
ակտիվ և ոչ թե փոփոխական ծախս: Այդ գիտնականները առաջինը նշեցին, որ մարդկա-
յին ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից գլխավոր դերը պետք է տալ կառավար-
ման միջին օղակներին: Նրանք նաև պնդում էին, որ մարդկային ռեսուրսների կառավա-
րումն ընդգրկում է բոլոր կառավարչական որոշումներն ու գործողությունները, որոնք ազ-
դում են կազմակերպության և աշխատակիցների միջև հարաբերությունների որակի վրա: 

Հարվարդի դպրոցի ներկայացուցիչները կարծում էին, որ մարդկային ռեսուրսների 
կառավարումն ունի երկու բնորոշ առանձնահատկություն` 

 անձնակազմի հետ կապված մրցունակ ռազմավարության և քաղաքականության 
ապահովման գործում պատասխանատվության մեծ մասը բաժին է ընկնում 
միջին օղակի ղեկավարների վրա, 

 աշխատակիցները պետք է մշակեն կանոններ, որոնք ուղղորդում են անձնակազ-
մի  գործունեության  զարգացումը  և  կիրառվեն  այնպես,  որ ամրապնդեն երկու 
կողմերին: 

Մի շարք բրիտանացի գիտնականներ զարգացրել են ամերիկյան հայեցակարգերը 
կապված մարդկային ռեսուրսների կառավարման հետ: 

Մասնավորապես Դեյվիդ Գեսթը հիմք վերցնելով Հարվարդյան մոդելը ավելի լայ-
նացրեց այն առանձնացնելով 4 ռազմավարական նպատակներ` 

 ռազմավարական ինտեգրում` կազմակերպության ունակություն ինտեգրել մարդ-
կային ռեսուրսների կառավարման խնդիրները ռազմավարական պլանների մեջ, 
հնարավորություն տալով միջին օղակի ղեկավարներին հաշվի առնել մարդկային 
ռեսուրսների հեռանկարները որոշումների կայացման ժամանակ, 

 բարձր հավատարմություն` վարքագծային հավատարմություն, որն անհրաժեշտ է 
հասնելու պայմանավորված նպատակներին և դիրքային հավատարմություն, երբ 

   աշխատակիցը նույնացնում է իրեն կազմակերպության հետ, 
 բարձր որակ` սա վերաբերում է ղեկավարների վարքի բոլոր ասպեկտներին, 

որոնք անդրադառնում են ապրանքների ու ծառայությունների որակի վրա, 
 ճկունություն` ֆունկցիոնալ ճկունություն և համապասխան կազմակերպական 

կառուցվածքի առկայություն, որը թույլ է տալիս արդյունավետորեն լուծել նորա-
րարությունների հետ առաջ եկած խնդիրները2: 

Մարդկային  ռեսուրսների կառավարման մոդելների կատարելագործման  վրա իրենց 

                                                                                                                                                                                          
1 Boxall P.F., Strategic HRM: a beginning, a new theoretical direction, Human Resource Management Journal, 1992, 

2(3), pp. 61-79 
2 Guest D. E., Personnel management: the end of orthodoxy, British journal of Indsutrial Relations, 1991, 29(2),  

pp. 149−176. 
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ազդեցությունն են թողել նաև Կարեն Լեգգեն, Քրիս Հենդրին, Ջոն Փերսելլը, Քեյթ Սիս-
սոնը, Ջոն Սթորին և այլ գիտնականներ:  

Վերը նշված գիտնականների կարծիքով` 
 մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարությունը պետք է ինտեգրել 

բիզնեսի ռազմավարական պլանավորման հետ (Կարեն Լեգգե)1, 
 Հարվարդի մոդելի մեջ հեռանկարային գործոնների փոխարեն անհրաժեշտ է կի-

րառել վերլուծական տարրեր (Քրիս Հենդրի)2, 
 մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործիքների կիրառումը հանդիսանում է 

ինչպես արդյունք, այնպես էլ հետևանք բարձր ղեկավարության ձեռքում կենտրո-
նացված լինելու դեպքում (Ջոն Փերսել)3, 

 մարդկային ռեսուրսների կառավարումն անհրաժեշտ է դիտել, որպես փոխկա-
պակցված մեթոդներ համապատասխան գաղափարական և փիլիսոփայական 
հիմքերով (Ջոն Սթորի)4: 

Վերը նշված դրույթներով են պայմանավորված մարդկային ռեսուրսների կառա-
վարման մեթոդներն ու մեխանիզմները: 

20-րդ դարում տեղի ունեցավ կադրային քաղաքականության երեք հիմնական հայե-
ցակարգերի փոփոխություն, ինչը պայմանավորված էր հասարակության տնտեսական, 
սոցիալական և տեխնիկական զարգացմամբ: Անձնակազմի կառավարման հայեցակար-
գի պայմաններում աշխատակիցը դիտարկվում է ոչ միայն որպես աշխատանքային հա-
րաբերությունների սուբյեկտ, այլև որպես անհատականություն: Փոխվում է կադրային ծա-
ռայությունների տեղը և դերը առևտրային կազմակերպության կառավարման կազմա-
կերպական կառուցվածքում: 

 

МАРИ СТЕПАНЯН 
 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Ключевые слова: кадры, управление персоналом, управление 
человеческими ресурсами, трудовые отноше-
ния, командная работа, стратегическое интег-
рирование. 

 

В 20-ом веке состоялось изменение трех основных концепций кадровой политики, что 
было обусловлено экономическим, социальным и техническим развитием общества. В условиях 

                                                            
1 Legge K., Human Resource Management: a critical analysis, in New perspectives in Human Resource 

Management, ed. J. Storey. Routledge, London, 1989. 
2 Hendry C., Pettigrew A., Human resource management: an agenda for the 1990’s, International Journal of the 

Human Resource Management, 1990, 1(3), pp. 17-43. 
3 Purcell J., (1993) The challenge of human resource management for industrial relations research and practice, 

International Journal of the Human Resource Management, 4(3), pp. 511-527. 
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концепции управления персоналом сотрудник рассматривается не только как субъект трудо-
вых отношений, а и как индивидуальность. Меняется место и роль кадровых услуг в организа-
ционной структуре управления коммерческой организации. 

 

MARI STEPANYAN 
 

ANALYSİS OF THE THEORETİCAL AND METHODOLOGİCAL FOUNDATİONS  
OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

 

Key words:  staff, personnel management, human resources 
management, labor relations, teamwork, strategic 
integration. 

 

In the 20 th century, three main concepts of personnel policy were changed, which was due to 
the economic, social and technical development of society. In the context of the concept of personnel 
management, the employee is viewed not only as a subject of labor relations, but also as an individual. 
The place and role of personnel services in the organizational structure of the management of a 
commercial organization is changing. 

 
 
 

ԱԶԱՏ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  տրանսպորտային լոգիստիկա, տրանսպորտա-
յին համալիր, տրանզիտային տնտեսություն, 
լոգիստական շղթա, լոգիստական օղակ, մար-
տահրավեր, գլոբալացում, տարածաշրջան 

 

Ներկայացված են ՀՀ-ում գործող տրանսպորտային տնտեսությունների աշխատանքի 
արդյունավետության վրա ազդող ընդհանուր գործոնները և դրանց գործառույթները, համ-
աշխարհային տրանսպորտային և ազգային լոգիստիկայի փոխկապակցվածությունը: 

Քննարկվել են համաշխարհային տրանսպորտային լոգիստիկայի զարգացման միտում-
ները, ինչպես նաև ՀՀ տրանսպորտային լոգիստիկային ընձեռված հնարավորություններն ու 
մարտահրավերները, զարգացման հեռանկարները, համապատասխան ենթակառուցվածքնե-
րի առանձնահատկություններն ու տրանսպորտային տնտեսության ձևավորման հնարավորու-
թյունները: 

 

Տրանսպորտային տնտեսությունները (ինչպես և ապրանքաշրջանառության գործ-
ընթացի մյուս մասնակիցները) նպատակամղված են լոգիստական շուկայում միասնական 
տնտեսական արդյունքի ստացմանը: Դրան կարող են նպաստել մի շարք գործոններ, 
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որոնցից կարելի է առանձնացնել տրանսպորտային ծառայությունների ձևավորման շու-
կան, ձեռնարկությունների և տրանսպորտային տարբեր ձևերի միջև ընթացող մրցակցու-
թյան, տրանսպորտային ծառայությունների որակի և ուղեվարձերի նկատմամբ ներկա-
յացվող պահանջների խստացումը սպառողների կողմից և այլն: 

Տրանսպորտային լոգիստիկայի շնորհիվ ապրանքաշարժերի լոգիստական գործըն-
թացը (հումքի մատակարարներից մինչև պատրաստի արտադրանքի սպառողներ) կեր-
պարանափոխվում և վերածվում է մեկ տեխնոլոգիական շղթայի, իսկ տրանսպորտը 
դառնում է միասնական տրանսպորտաարտադրական գործընթացի անբաժան մասնիկը: 
Միասնական տեխնոլոգիական շղթայում տրանսպորտային տնտեսությունն իրականաց-
նում է հիմնականում երկու գործառույթ՝ բեռների տեղափոխում և պահպանում: 

Տրանսպորտային լոգիստական հետազոտման առարկան բեռների փոխադրման 
կազմակերպման հետ կապված խնդիրների համալիրն է: Առաջադրված խնդիրները իրա-
կանացվում են տվյալ երկրների տրանսպորտային համալիրի օգնությամբ: Տրանսպոր-
տային տեսակների ամբողջությունը անվանում են տրանսպորտային համալիր: Դիցուք, 
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային համալիրն ընդգրկում է ֆիզիկական 
և իրավաբանական այն անձանց, որոնք գրանցված են ՀՀ տարածքում և տրանսպորտի 
տարբեր տեսակներով (երկաթուղային, ջրային, ավտոմոբիլային, խողովակային, օդային) 
իրականացնում են փոխադրման տրանսպորտային հետազոտական գործունեություն, եր-
կաթգծերի, ավտոճանապարհների և դրանց վրա տեղակայված կառուցվածքների, խողո-
վակաշարերի նախագծային, շինարարական, վերանորոգման և պահպանման, ինչպես 
նաև տրանսպորտի հետ կապված այլ աշխատանքներ: 

Ներկայում ՀՀ ընդհանուր օգտագործման պետական նշանակության ավտոճանա-
պարհային ցանցը կազմում է 7,704,3 կմ, որից 1,686 կմ-ը՝ միջպետական, 4,056,3 կմ-ը՝ 
հանրապետական, իսկ մնացած 1,962 կմ-ը տեղական նշանակության ճանապարհներն են: 

Երկաթուղու շահագործվող հիմնական գծի երկարությունը 725 կմ է: Երկաթուղին 
ունի 69 գործող և 4 չգործող կայաններ: 

ՀՀ-ում շահագործվում են Զվարթնոց, Շիրակ և Էրեբունի օդակայանները: 
Երկրի տրանսպորտային համալիրի ու լոգիստական համակարգի զարգացման վրա 

էական ազդեցություն ունեն ներքին և արտաքին պայմանները: Այս համատեքստում հատ-
կապես կարևորվում են արտաքին ազդակները, մասնավորապես՝ գլոբալացման հետ 
կապված հիմնախնդիրները: Գլոբալացման գործընթացը ՀՀ-ը մատուցում է և՛ մարտա-
հրավերներ, և՛ տնտեսական զարգացման հնարավորություններ: Ներկա փուլում, լոգիս-
տական համակարգի զարգացման առումով, կարևորվում են ազգային և գլոբալ լոգիս-
տիկ գործընթացների միջև առկա և միմյանց հետ փոխկապակցված երևույթների արտա-
ցոլումը և դրանց հետագա զարգացումների կանխատեսումը: Տրանսպորտային լոգիստի-
կայի բնութագրական առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ վերջինս ենթակա է 
արագ փոփոխությունների, այլապես կարող է դուրս մնալ միջազգային կարևորագույն 
նախագծերին միանալու հնարավորությունից: Իրականում նման հնարավորություններ 
կարող են առաջանալ նաև գլոբալ զարգացումների արդյունքում: 
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Այսպիսով՝ հարց է ծագում, թե ինչ միտումներ կան գլոբալացման ներկա փուլում, 
որոնց և հարկ ենք համարում անդրադառնալ: 

1. Արտադրությունն ավելի է մոտեցվում վերջնական սպառողին: 
Վերջին ժամանակաշրջանում արտադրական հետազոտությունները պատվիրատու 

երկրներին (Արևմտյան Եվրոպայի բարձր զարգացած երկրներ) աշխարհագրորեն ավելի 
մոտ գտնվող երկրներ տեղափոխման միտումներ են նկատվում: Մասնավորապես՝ Չի-
նաստանից արտադրական կարողությունները տեղափոխվում են դեպի Արևելյան Եվրո-
պա: Այս երևույթը պայմանավորված է ասիական երկրներում աշխատուժի թանկացման 
ու լոգիստիկ ծախսերի (հատկապես՝ տրանսպորտային) աճով: Միաժամանակ Արևելյան 
Եվրոպայի երկրներում էականորեն էժանացել է բանվորական ուժը: Հայաստանի Հան-
րապետությունը ևս կարող է օգտվել այս նոր պայմաններում ստեղծված հնարավորու-
թյունից: Դրան կարող են նպաստել նոյեմբերի 24-ին Եվրամիության հետ կնքվելիք պայ-
մանագրերը: Սակայն այս հնարավորությունները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է 
ակտիվացնել ՀՀ-ից դեպի Եվրոպա նոր, ավելի արդյունավետ և անվտանգ եղանակով 
բեռնափոխադրում իրականացնելուն ուղղված աշխատանքները: 

Այս խնդրի լուծման համար ՀՀ-ն պետք է դիմակայի մի շարք մարտահրավերների և 
կարճ ժամանակահատվածում դրանց հաղթահարման համար գտնի համապատասխան 
լուծումներ: Մասնավորապես՝ հարկ է ավարտին հասցնել հանրապետության ճանապար-
հային ցանցի բարելավումը և յուրացնել նոր միջազգային միջացքներ, ինչպես նաև ապա- 
հովել ակտիվների (հատկապես՝ ճանապարհային ցանցի) կայուն կառավարում: 

2. Նկատվում է ներդրումների աննախադեպ աճ լոգիստիկային վերաբերող տե-
ղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում:  
Տնտեսության գլոբալացմանը զուգընթաց, բարդանում են նաև լոգիստական գործ-

ընթացները, իսկ ճյուղը դառնում է առավել դինամիկ: Այս պայմաններում մատակարա-
րումների կառավարումը և վերահսկողությունը կարող են ապահովել միայն տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաները: 

Այն լոգիստական ընկերությունները, որոնք կիրառում են նորագույն տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաներ, շուկայում ավելի մրցունակ են, քանի որ այդ գործիքակազմը թույլ 
է տալիս ապահովել գործողությունների թափանցիկություն և իրականացնել ճշգրիտ հաշ-
վառում: Հայաստանի լոգիստական ծառայություններն այս առումով լուրջ մարտահրա-
վերներ պետք է հաղթահարեն: 

3. «Կանաչ» տեխնոլոգիաներ, չափորոշիչներին համապատասխանություն: 
Ժամանակակից հասարակությունում կարևորվում է շրջակա միջավայրի պաշտպա-

նությունը: Տրանսպորտային լոգիստիկան նույնպես հետզհետե ավելի մեծ ուշադրություն 
է դարձնում բնապահպանության նորմերի պահպանությանը: Լոգիստական շղթայի մաս-
նակիցները ձգտում են համագործակցել այն մատակարարների հետ, որոնք առաջարկում 
են էկոլոգիայի տեսանկյունից ոչ միայն վստահելի, այլև անվտանգ որոշումներ: 

4. Գլոբալացման հետևանքով միջազգային լոգիստական ծառայությունների ոլոր-
տում նկատվում են խոշոր կլանումների դրսևորումներ: 
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Վերջին ժամանակներում տրանսպորտային լոգիստիկայի ոլորտում արձանագրվել 
են մի շարք խոշոր ընկերությունների միաձուլումներ, որոնք էականորեն անդրադառնում 
են համաշխարհային լոգիստիկայի բնույթի վրա: Այդ միտումը նկատելի է Ասիայում և 
Հյուսիսային Ամերիկայում: 

5. Գլոբալացման միտումներից է նաև էլեկտրոնային առևտրի աճը: 
Վերջին տասնամյակում էականորեն ավելացել են համացանցից կատարվող գնում-

ների ծավալները: Այժմ էլեկտրոնային առևտուրը իր զարգացման գագաթնակետում է: 
Բնականաբար, աճում են նաև գնումները վերջնական սպառողին հասցնելու հետ կապ-
ված տրանսպորտային ծառայությունների տեսակարար կշիռն ու դերը: Սա լոգիստական 
շղթայի բացարձակ նոր տիպ է, ուստի տրանսպորտային ընկերությունները, ժամանակա-
կից շուկայի պահանջներին համապատասխան պետք է օպտիմալացնեն իրենց լոգիս-
տական համակարգերի կողմից մատուցվող ծառայությունները: 

6. Նոր տարածաշրջանների զարգացում: 
Նորագույն ժամանակաշրջանում Չինաստանն արձանագրեց տնտեսական զար-

գացման զարմանալի տեմպեր և այժմ հանդիսանում է համաշխարհային առևտրի շարժիչ 
ուժը: Սակայն, միաժամանակ, ակտիվորեն զարգանում են նաև մի շարք այլ տարածա-
շրջաններ: Սպասվում է, որ հաջորդ առևտրային մեծ կենտրոնը կլինի Աֆրիկան: Տրանս-
պորտային լոգիստիկայի զարգացումներ նախագծելիս այս միտումը պետք է արժանանա 
հայրենական փորձագետների ուշադրությանը: 

Ժամանակակից աշխարհում անհնար է հաջողակ լինել առանց համաշխարհային 
գործընթացների և միտումների հաշվառման ու ինտեգրման: Այս առումով, լոգիստիկ 
ոլորտի զարգացման համար կարևորագույն պայման է ազգային և համաշխարհային լո-
գիստական գործընթացների ճիշտ համադրումը: Դրա հենքի վրա էլ պետք է կառուցվի 
ՀՀ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների համալիրը: Դա հնարավորություն կտա մեր 
երկրում ձևավորելու տրանզիտային տնտեսություն: Իրականում մեր երկրի առջև ծառա-
ցած հիմնական մարտահրավերները վերաբերում են տնտեսության համար կենսական 
նշանակություն ունեցող միջազգային ճանապարհային միջանցքների թողունակությանը և 
արդյունավետության բարձրացմանը: Առանձնակի կարևորություն ունի նաև տրանս-
պորտի տեսակների միջև կայուն հավասարակշռության ապահովման խնդիրը: Այս առու-
մով, կարևորվում է նաև ֆինանսական մարտահրավերների գործոնը: 

ՀՀ-ում տրանսպորտային լոգիստիկայի ոլորտի զարգացման ոչ պակաս կարևոր 
խնդիր է մասնագետների սակավությունը: Անհրաժեշտություն ենք համարում ստեղծել 
համապատասխան մասնագիտական դասընթաց և տնտեսավարող սուբյեկտների հա-
մար պատրաստել «լոգիստ» որակավորմամբ նեղ մասնագետներ: 

Հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև քաղաքական և տարածաշրջանային 
մարտահրավերներին: Թեպետ Կարս-Թբիլիսի-Բաքու երկաթուղու կառուցմամբ Հայաս-
տանը վերջնականապես դուրս մնաց տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային նա-
խագծերից, դեռ ավելին, մեր երկրի տարածքով չեն անցնում նավթամուղներ, գազամուղ-
ներ, երկաթուղիներ, չունենք նաև անմիջական ելք դեպի բաց ծով, այնուամենայնիվ, 
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իրավիճակն այնքան էլ անմխիթար չէ, քանի որ մեկուսացվածության աստիճանը չպետք 
է գնահատել միայն մեխանիկական չափորոշիչներով: Հայաստանի աշխարհաքաղաքա-
կան տեղադրությունը և մեկուսացվածության աստիճանը գնահատելիս պետք է ելնել հայ-
կական առանցքի ռազմաքաղաքական և տնտեսական բովանդակությունների համադ-
րումից: Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ մենք ապրում ենք տեխնոլոգիական 
հեղափոխության և աշխարհակարգի դինամիկ վերափոխման ժամանակաշրջանում: Ել-
նելով տրանսպորտային լոգիստիկայի առանձնահատկություններից՝ Հայաստանը կարելի 
է դիտարկել ոչ միայն հեռահաղորդակցական հնարավորությունների, այլև տեխնոլո-
գիական կենտրոն վերածվելու տեսանկյունից: Մենք ունենք հեռահաղորդակցական խաչ-
մերուկի վերածվելու ներուժ՝ ըստ Իրան-Հայաստան-Վրաստան գծի: 

Այսպիսով՝ կարծում ենք, որ երկրի տնտեսական և լոգիստական համակարգերի 
հիմքում պետք է ներդնել նորարարական նախաձեռնություններ՝ հիմնվելով տեխնոլո-
գիական կարողությունների վրա: 

 

АЗАТ КАЛАНТАРЯН  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И  
ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

Ключевые слова: транспортная логистика, транспортный 
комплекс, транзитная экономика, логистичес-
кая цепочка, логистический круг, вызов, глоба-
лизация, область 

 

Представлены общие факторы, влияющие на эффективность транспортной экономики 
Армении и их функции. Взаимосвязь глобального транспорта и национальной логистики.  

Были обсуждены тенденции развития глобальной транспортной логистики, возможнос-
ти и вызовы, с которыми сталкивается транспортная логистика Армении. Перспективы раз-
вития транспортной логистики в Армении, а также особенности развития транспортной 
инфраструктуры. Возможности формирования транзитной экономики.  

 

AZAT KHALANTARYAN  
 

MODERN TRENDS AND CHALLENGES  
IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS 

 

Key words:  transport logistics, transport complex, transit 
economy, logistic chain, logistic circle, challenge, 
globalization, region  

 

General factors affecting the efficiency of Armenia's transport economy and their functions are 
presented. Interconnection of global transport and national logistics.  

Tendencies of development of global transport logistics were discussed. In this context, the 
opportunities and challenges faced by Armenia's transport logistics. Prospects of development of 
transport logistics in Armenia and features of development of transport infrastructure. Opportunities 
for the formation of transit economy. 
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ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՕՍԻՊՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
  

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  տեղեկատվական ենթակառուցվածքներ, 
տնտեսական աճ, տնտեսամաթեմատիկա-
կան մոդելներ 

 

ՏԵ զարգացման համատեքստում կառուցվել է տնտեսական աճի մոդել, որի լուծումը 
վկայում է մասնավոր և պետական հատվածի կողմից ՏԵ զարգացումն ապահովող միջա-
վայրի և պայմանների ստեղծման, համապատասխան ենթակառուցվածքների վերահսկո-
ղության, զարգացման ներուժի իրացման դեպքում երկարաժամկետ հեռանկարում ՀՀ 
տնտեսության զարգացման վրա ուղղակի և՛ անուղղակի ազդեցությունների մասին: 

 
Տնտեսական աճի և տեղեկատվական ենթակառուցվածքների փոխկապվածության 

մոդելավորումը, ՀՀ տնտեսության տեղեկատվական ենթակառուցվածքների զարգացման 
հաշվին, տնտեսական աճի ապահովման հնարավոր տարբերակների բացահայտման և 
համապատասխան ռազմավարությունների, տեխնոլոգիական ներուժի օգտագործման 
սցենարների մշակման և զարգացման հեռանկարների ամփոփ, իրատեսակական, թվա-
յին և որակական նկարագրերի ստացման արդյունավետ գործիք կարող է ծառայել: Ուս-
տի արդիական է համարվում տնտեսական աճի նոր մոդելի կազմումը, որի գործոնների 
հիմնական կազմը ներառում է ՀՀ տեղեկատվական ենթակառուցվածքների զարգացման 
ընդհանուր մակարդակը: 

Դեռևս 1934 թվականին Կոնդրատևը1 նշում է տեխնոլոգիական զարգացումը տնտե-
սական դինամիկայի տրենդի մոդելում ընդգրկելու մասին: 1956 թվականին լույս են տես-
նում ամերիկացի տնտեսագետ Ռոբերտ Սոլոուի «Ներդրում աճի տեսության մեջ»2 և 
ավստրալացի տնտեսագետ Թրևոր Սուանի «Տնտեսական աճ և կապիտալի կուտակում»3 
հոդվածները, որտեղ առաջին անգամ ներկայացվում է ձևափոխված նորդասական ար-
տադրական ֆունկցիան: 1957 թվականին «Տեխնիկակական փոփոխությունները և ագրե-
գացված արտադրական ֆունկցիան»4 վերնագրով հոդվածում Սոլոուն, ըստ էության, 
առաջարկում է դիտարկել կապիտալը, աշխատուժը և տեխնոլոգիական զարգացումը որ-
պես տնտեսական աճը պայմանավորող հիմնական շարժիչ ուժեր:  

                                                            
1 Эволюционная экономика Н.Д.Кондратьева, Российская академия наук, Волгоград, ООО "Учитель", с. 16 

(384). 
2  Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, 1956, February, Vol. 70, No.1, p. 65–94. 
3  Swan T.W., Economic growth and capital accumulation, 1956, November, Vol. 32, N.2, p. 334–361. 
4  Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, 1957, August, Vol. 39, No.3, p. 312–

320. 
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Պատմական այս ակնարկը թույլ է տալիս կողմնորոշվել գործոնների կազմի ընտ-
րության առումով, տնտեսական աճի պլանավորվող նոր մոդելում: Առաջարկվում է որպես 
կախյալ փոփոխական դիտարկել ՀՆԱ ծավալը, իսկ որպես անկախ փոփոխականներ՝ ՀՀ 
տնտեսության ՏՀՏ ենթակառուցվածքների, մարդկային կապիտալի զարգացման մա-
կարդակը և կապիտալի կուտակումը: 

Հայաստանում տնտեսական աճի մոդելավորման ժամանակ նպատակահարմար է 
որպես ՏՀ ենթակառուցվածքների զարգացման մակարդակի գնահատական օգտագոր-
ծել հեղինակի մշակած ՀՀ տեղեկատվական ենթակառուցվածքների զարգացման ընդ-
հանուր մակարդակի գնահատականը, որի հաշվարկման մեթոդեաբանությունն ու փո-
փոխման օրինաչափությունները ներկայացված են նրա այլ հոդվածներում:  

Միջազգային գրականության մեջ և էմպիրիկ հետազոտութուններում տնտեսական 
աճի կամ ազգային մրցունակության վրա ՏՀՏ ենթակառուցվածքների ազդեցությունը 
որոշելու համար մոդելում, որպես կանոն, ներառվում են ՏՀ ենթակառուցվածքների ա-
ռանձին ֆիզիկական բաղկացուցիչները: Սակայն, տեղեկատվական ենթակառուցվածք-
ների դիտարկումը միայն ֆիզիկական բաղկացուցիչների կտրվածքով նվազեցնում է մո-
դելի հուսալիությունը և հանգեցնում ոչ լիարժեք արդյունքների ստացմանը1: Այս առումով, 
հեղինակի մշակած ամփոփ գնահատականի օգտագործումը մոդելում արդիական է, քա-
նի որ վերջինս ներառում է ՀՀ ՏՀ ենթակառուցվածքների ոլորտի հասանելիությունը, 
գրավչությունն ու արտադրողականությունը նկարագրող բոլոր հասանելի ցուցանիշների 
համադրությունը: Բացի այդ, մոդելում, որպես անկախ փոփոխականներ, ՏՀԵ առանձին 
ֆիզիկական ցուցանիշների օգտագործումը հնարավոր չէ թե՛ չափազանց բարձր կոռե-
լացվածության, թե՛ վիճակագրական հարթակի սղության պատճառով: 

Տնտեսական աճի և՛ դասական, և՛ ոչ դասական մոդելներում հիմնական գործոննե-
րի կազմի անբաժան բաղկացուցիչ է մարդկային կապիտալը, ընդ որում, տնտեսական 
աճի մոդելում, ներառվող գործոնների սահմանափակ թվի նկատառումով, նպատակա-
հարմար են մարդկային կապիտալի զարգացումն արտահայտող ամփոփ գնահատականի 
ստացումն ու դրա ներառումը մոդելում: 

Հաշվի առնելով մարդկային կապիտալի զարգացման ամփոփ լիարժեք գնահա-
տականի պահանջները, առկա համաթվերի թերությունները և հուսալի ցուցանիշների 
ստացման միջազգային փորձը՝ ՀՀ տնտեսական աճի նախագծվող մոդելում մարդկային 
կապիտալի գործոնի ներգրավման նպատակով մշակվել և հաշվարկվել է նաև մարդ-
կային կապիտալի զարգացման մակարդակի ամփոփ ցուցանիշ2 (գծապատկեր 1): 

 

                                                            
1 IT Group Center for International Development at Harvard University, 2002, "Readiness For The Networked 

World:A Guide For Developing Countries", p. 7 (22) 
2  Ցուցանիշը հաշվարկվել է՝ հիմնվելով ՏՀԶԿ ամփոփ համաթվերի ստացման մեթոդաբանական 

ցուցումների վրա, "Handbook on Constructing Composite Indicators", Methodology and User Guide, OECD, 
2008: 
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Գծապատկեր 1. Մարդկային կապիտալի զարգացման մակարդակը ՀՀ-ում1 
 
Ինչպես նախորդիվ նշվեց, տնտեսական աճի մոդելավորման դասական և ոչ դա-

սական մոդելներում պարտադիր գործոնների շարքում է կապիտալը: ՀՀ ՏՀ ենթակա-
ռուցվածքների՝ տնտեսական աճի վրա ազդեցության մոդելավորման նպատակով, որպես 
մոդելի վերջին՝ երրորդ գործոն, դիտարկվել է կապիտալի կուտակումը2, որը տեղեկատ-
վական ենթակառուցվածքների զարգացման մակարդակի գործոնի հետ չափազանց 
բարձր փոխկապվածության պատճառով հետագայում մոդելից հեռացվել է: 

Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքում ստացված դետերմինացիայի գործակցի ար-
ժեքը (0.83) հավաստել է մոդելի որակը և իրատեսականությունը, իսկ մոդելի գործոնների 
նշանակալիության աստիճանները վկայել են Հայաստանում ՀՆԱ ծավալի աճի հարցում 
տնտեսության տեղեկատվական ենթակառուցվածքների բարձր նշանակալիության մա-
սին: Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքների օգտագործամբ, հաշվի առնելով մոդելում 
ընդգրկված գործոնների հատկանիշները, ստացվել է ՏՀՏ ենթակառուցվածքների հաշ-
վառմամբ տնտեսական աճի մոդելի հետևյալ ընդհանուր տեսքը. 

Y(t)=A0.21L(t)-0.07—> max 
 

0≤A(t)≤12, 0≤L(t)≤3.96, ΔL(t)≤ΔL միջին (t-1) 
Քանի որ մոդելում ընդգրկված գործոնները ամփոփ գնահատականներ են, դրանց 

հնարավոր առավելագույն և նվազագույն արժեքները չեն կարող գերազանցել համա-
պատասխան միջակայքերի ստորին և վերին սահմանները: Մյուս կողմից, հաշվի առնե-
լով մարդկային կապիտալի զարգացման մակարդակի բարձրացման գործընթացի ժամա-
նակատարությունը, աշխատատարությունը և կարճաժամկետում այդ ցուցանիշի հավել-
աճի տեմպերի կտրուկ փոփոխությունների չափազանց ցածր հավանականությունը, մո-
դելում, որպես սահմանափակում, դիտարկվել է այն հանգամանքը, որ մարդկային կա-

                                                            
1  Ներկայացված են 2015 թվականի տվյալները: Գնահատականի տատանման միջակայքը [-1.96;1.96] է: 
2  http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
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պիտալի զարգացման աճի տեմպը առաջիկա տարիներին չի գերազանցելու նախորդ 
տարիների միջին աճի տեմպը: 

Տնտեսական աճի մոդելում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի ՀՀ-ում 
մարդկային կապիտալի զարգացման ցուցանիշի չափազանց փոքր ազդեցությունը տնտե-
սական աճի վրա, ինչը կարելի է բացատրել միգրացիայի աճի բարձր տեմպերով և ՀՀ-ից 
հեռացողների կազմում հատկապես բարձրագույն կրթությամբ, աշխատունակ տարիքի 
աշխատուժի մեծ ծավալով (գծապատկեր 2): 

Աշխատունակ բնակչության արտահոսքի պատճառով աշխատաշուկայի՝ ակնկալ-
վող սահմանափակումը, ըստ միջազգային գնահատականների, այսօր արդեն որակվում է 
որպես արդյունաբերության տարբեր ուղղությունների զարգացման հաշվին ՀՀ-ում 
տնտեսական աճ ապահովելու հիմնական սահմանափակում: Հայաստանում արդյունա-
բերության զարգացման գործընթացն ուղեկցվում է աշխատաշուկայի չափերի կրճատ-
մամբ և աշխատանքային հմտությունների ցածր մակարդակով, ինչն առաջիկայում հան-
գեցնելու է աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի խիստ անհամամասնությանը: 

 
Գծապատկեր 2.  ՀՀ մարդկային կապիտալի զարգացման մակարդակը և միգրացիայի 

տեմպը1 
 
Մարդկային կապիտալը ՀՀ-ում անմիջապես ՏՀՏ ոլորտի զարգացման վրա զգալի 

ազդեցություն ունեցող գործոններից է, և «ուղեղների արտահոսքի» խնդիրը հղի է բացա-
սական ազդեցություններով ոչ միայն երկրների տնտեսության աճի ներուժի լիարժեք օգ-
տագործման, այլև ՏՀՏ ոլորտ ներդրումների ներգրավման, ՏՀ ենթակառուցվածքների 
զարգացման և կիրառման արդյունավետության, տնտեսության տեխնոլոգիական պատ-
րաստվածության մակարդակի բարձրացման առումներով: Ուստի մարդկային կապիտալի 
զարգացումն ու աշխատունակ բնակչության արտահոսքի կարգավորումը պետք է դաս-
վեն ՀՀ տնտեսության ռազմավարական զարգացման օրակարգային խնդիրների շար-
քում: 

                                                            
1  Միգրացիայի տեմպի մասին տվյլաները ստացվել են հետևյալ հղումով՝ http://smsmta.am/? menu_id=18 և 

գծապատկերում ներկայացվել են նորմալացված տեսքով: 
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Տնտեսական աճի առաջարկվող մոդելում, ՀՆԱ աճի համատեքստում, ՀՀ տեղե-
կատվական և հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքների դերը ևս մեկ անգամ հաս-
տատվում է տվյալ հետազոտության արդյունքներով. ՏՀ ենթակառուցվածքների զարգաց-
ման մակարդակի 10% աճը կհանգեցնի ՀՆԱ ծավալի 20% աճի: ՏՀ ենթակառուցվածք-
ների նշանակալի դերը թերևս կանխատեսելի էր: Դրանց զգալի ազդեցության մասին են 
վկայում վերջին տասը տարիներին ՀՆԱ ծավալում ՏՀՏ աճող դերը, ինչը, իր հերթին, 
ակնհայտ է դարձնում, որպես ՏՏ արդյունաբերության հիմք, ՏՀ ենթակառուցվածքների 
ուղղակի ազդեցությունը: Բացի այդ, ՏՀՏ կատարելագործված ենթակառուցվածքներով, 
խոշորածավալ տեղական ՏՏ շուկայով և առաջադեմ գիտելիքահենք արդյունաբերու-
թյամբ երկրի վարկանշի ապահովումը ՀՀ ռազմավարական նպատակների շարքում է, 
իսկ ՏՀ ենթակառուցվածքների զարգացումը ՀՀ կառավարության գերակայությունների 
թվում, ինչը նույնպես հավաստում է ՀՀ տնտեսական աճի հարցում ՏՀԵ զարգացման 
արդիականության մասին: 

Վերադառնալով առաջարկված մոդելին՝ նշենք, որ մարդկային կապիտալի զար-
գացման ընթացիկ օրինաչափությունների պահպանման դեպքում, հաշվի առնելով ՏՀ 
ենթակառուցվածքների զարգացման միտումները, ենթակառուցվածքների ազդեցությամբ 
ՀՆԱ առավելագույն աճ կդիտարկվի այն դեպքում, երբ ենթակառուցվածքների զարգաց-
ման ամփոփ ցուցանիշը հասնի իր առավելագույն հնարավոր արժեքին: Ընդ որում, ՏՀ 
ենթակառուցվածքների զարգացման ցուցանիշը պետք է եռապատկվի, ինչն էլ կհանգեց-
նի ՀՆԱ ծավալի մոտ վեցապատիկ ավելացմանը: Նշվածը, իհարկե, կարճաժամկետ հե-
ռանկարում լուծվող խնդիր չէ, սակայն ՀՀ տնտեսության թե՛ մասնավոր, թե՛ պետական 
հատվածի կողմից ՏԵ զարգացումն ապահովող միջավայրի և պայմանների ստեղծումը, 
ՏՀ ենթակառուցվածքների կայուն զարգացման վերահսկողությունը և ներուժի առավե-
լագույն իրացման հնարավորությունների օգտագործումը երկարաժամկետ հեռանկարում 
թե՛ ուղղակի, թե՛ անուղղակի ազդեցություն կունենա տնտեսության զարգացման վրա: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РА В КОНТЕКСТЕ  
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР 

 

Ключевые слова: информационные инфраструктуры, экономи-
ческий рост, математические модели эконо-
мики 

 

Обобщая исследования информационных инфраструктур с точки зрения экономического 
роста и повышения национальной конкурентоспособности, была построена модель экономи-
ческого роста, расчитывающая развитие информационных инфраструктур. Решение модели 
свидетельствует о том, что в долгосрочной перспективе, в случае создания частным и госу-
дарственным сектором среды и условий для развития ИТ-сектора, при устойчивом управлении 
развитием ИТ-инфраструктур, значительное прямое и косвенное воздействие на экономичес-
кое развитие Армении будет неизбежно.  
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MODELING OF ECONOMIC GROWTH OF RA  
IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF INFORMATION INFRASTRUCTURE 

 

Key Words:  information infrastructures, economic growth, 
economic models  

 

Summarizing the research of information infrastructures from the point of view of economic 
growth and increasing national competitiveness, an economic growth model was developed that 
calculates the development of information infrastructures. The decision of the model shows that in the 
long term, if the private and public sector creates an environment and conditions for the development 
of the IT sector, while managing the development of IT infrastructures, a significant direct and indirect 
impact on Armenia's economic development will be inevitable. 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. օրգանական գյուղատնտեսություն, ԳՁՕ, 
էկոհամակարգ, կենսաբազմազանություն, 
շրջակա միջավայր 

 
Բնակչությանը անվտանգ սննդամթերքով ապահովման հիմնախնդիրը առաջնա-

հերթ նշանակություն ունի ժամանակակից հասարակության համար։ Գյուղատնտեսու-
թյան նվաճումները հիմնականում պայմանավորված են եղել բուսաբուծության ոլորտում 
հանքային պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների, իսկ անասնապահության մեջ՝ 
հորմոնների և հակաբիոտիկների կիրառմամբ։ Օրգանական գյուղատնտեսության ոլոր-
տը ձևավորվեց որպես այլընտրանք ավանդական գյուղատնտեսական արտադրահամա-
կարգերին։ Նշված ուղղության զարգացումը դարձել է շրջակա միջավայրի և մարդու ա-
ռողջության վրա գյուղատնտեսության վնասակար ներգործության նվազեցման միջոցնե-
րից մեկը։ 

 
Գյուղատնտեսության ինտենսիվացումը նախատեսում է իրականացնել քիմիացման 

գործընթացներ, որոնք կապված են պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների օգտա-
գործման հետ: Հանքային պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների կիրառումը, գիտա-
տեխնիկական այլ նվաճումների հետ միասին, թույլ տվեց բարձրացնել մշակաբույսերի 
բերքատվությունը մի քանի անգամ: Գյուղատնտեսության արտադրողականության ցու-
ցանիշների կտրուկ աճը մասնակիորեն լուծեց պարենի քանակական ապահովման հետ 
կապված խնդիրները: Սակայն, 1980-ական թթ. բացահայտվեցին գյուղատնտեսության 
քիմիացման բացասական հետևանքները (հողային և ջրային ռեսուրսների որակական 
անկում, կենսաբազմազանության նվազեցում և այլն) շրջակա միջավայրի և մարդու 
առողջության վրա: 

Պեստիցիդների բացասական հետևանքներից են. 
1. դրանք ոչնչացնում են նաև օգտակար միջատներին և այլ կենդանի օրգանիզմնե-

րին` որոշ դեպքերում նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով գյուղատնտեսական 
վնասատուների տարածման համար, 

2. դրանց որոշ տեսակներ բացասական ազդեցություն ունեն հողում բնակվող այն-
պիսի օրգանիզմների վրա, որոնք անհրաժեշտ են հողի որակական հատկու-
թյունները պահպանելու և բարելավելու համար, 

3. դրանց կիրառումը բացասաբար է ազդում հողագործության ոլորտում ներ-
գրավված աշխատողների առողջության վրա, 
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4. դրանք սննդային շղթաների միջոցով փոխանցվում են տարբեր օղակներ, ընդ 
որում, մարդու առողջության վրա բացասական հետևանքները կարող են բացա-
հայտվել երկարաժամկետ կտրվածքում: 

1980-ական թթ. ստեղծվեցին գենային ձևափոխության տեխնոլոգիաներ, որոնք 
անմիջապես սկսեցին կիրառվել ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսության մեջ, հետագայում տարած-
վեցին նաև այլ երկրներում: Նշված տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս որո-
շակի գենային հատկություններ հաղորդելու ցանկացած օրգանիզմին կամ բույսին` դարձ-
նելով այն ավելի կայուն կլիմայական պայմանների և վնասատուների նկատմամբ: Կարե-
լի է փոփոխել փորձարկվող օբյեկտի ձևը, գույնը կամ էլ, օրինակ, ապրանքի պահպան-
ման ժամկետները: Շատ դեպքերում գենետիկորեն ձևափոխված բույսերի կիրառումը 
զգալիորեն բարձրացնում է բերքատվության ցուցանիշը: 

Վերջին երկու տասնամյակում գենետիկորեն ձևափոխված մշակաբույսերով զբա-
ղեցված հողատարածքները 1.7 մլն հա-ից ավելացել են մինչև 181.5 մլն հա: 

Ներկայումս բազմաթիվ քննարկումներ են ընթանում գենետիկորեն ձևափոխված 
օրգանիզմների (ԳՁՕ) կիրառման անվտանգության շուրջ: Ոլորտի շատ մասնագետներ 
կարծում են, որ դեռևս չի անցել այնքան ժամանակ, որ հստակորեն կարելի լինի տալ 
վերջնական եզրակացություններ դրանց անվտանգության մասին: Չի բացառվում, որ բա-
ցասական այդ հետևանքները կանդրադառնան ապագա սերունդների վրա: 

Այս ամենի հետևանքով անհրաժեշտություն առաջացավ վերանայելու բնական հա-
մակարգում կիրառվող գիտական իմացությունների մոտեցումները: Ի պատասխան ար-
դեն դիտարկված նորարարությունների՝ գյուղատնտեսության ոլորտում ձևավորվեցին 
էկոլոգիական ուղղվածության տարատեսակ արտադրահամակարգեր, որոնք պետք է 
նպաստեին ագրոոլորտի կայուն զարգացմանը: 

Գյուղատնտեսության վարման այս մոտեցումները կարևորում են համակարգում տե-
ղի ունեցող բնական գործընթացների օգտագործումը: Նման ռազմավարությունները հա-
ճախ անվանում են «էկոլոգիական» կամ «էկոհամակարգային»: Դրանք ապահովում են 
համակարգի արդյունավետությունը և ճկունությունը դրա բաղադրիչների փոխկապակց-
վածության, փոխներգործության և փոխազդեցության միջոցով: Նման համակարգերի 
օրինակներ են օրգանական և կենսադինամիկ գյուղատնտեսությունը, պերմամշակույթը 
և այլն: 

Օրգանական գյուղատնտեսական համակարգերում մեծ նշանակություն է տրվում 
վերականգնվող ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործմանը` նպատակ ունենալով բարելա-
վելու շրջակա միջավայրի որակը ապագա սերունդների համար: Նշված համակարգերը 
որպես կանոն հենվում են ցանքաշրջանառության, կանաչ պարարտանյութերի, կոմ-
պոստների, բնական եղանակով ստացված պարարտանյութերի, վնասատուների դեմ 
պայքարի կենսաբանական միջոցների, բույսերի մեխանիկական մշակման և ժամանա-
կակից տեխնոլոգիաների վրա: Օրգանական համակարգերում արգելվում է հակաբիո-
տիկների և աճի հորմոնների օգտագործումը: Օրգանական ապրանքատեսակներն ար-
տադրվում են առանց ավանդական պեստիցիդների, հանքային պարարտանյութերի և 
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ԳՁՕ-ի կիրառման: Որպեսզի ապրանքը պիտակավորվի «օրգանական», այն պետք է հա-
վաստագրված լինի համապատասխան մարմնի կողմից: 

Աղյուսակ 1  
Օրգանական գյուղատնտեսության բացարձակ և հարաբերական ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրի վրա` համեմատած ավանդական գյուղատնտեսության հետ1 
Բացարձակ վերաբերում է օրգանական գյուղատնտեսության ազդեցությանը շրջակա միջա-

վայրի վրա, հարաբերական - վերաբերում է հարաբերական ազդեցությանը` ավանդական համա-
կարգերի հետ համեմատած: 

 

Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցություն* Ոլորտ Ասպեկտ/ցուցանիշ 

Բացարձակ Հարաբերական 
Գենետիկ բազմազանություն + + 
Բուսական բազմազանություն + ++ 

Կենդանական բազմազանություն + +++ Կենսաբազմազանություն 
Բնակավայրերի 

բազմազանություն +? + 

Լանդշաֆտ Լանդշաֆտների կառուցվածքը և 
գեղագիտական արժեքը +? + 

Հողի օրգանական նյութը և 
թթվայնությունը ? ++ 

Կենսաբանական ակտիվություն +? +++ 
Հողի կառուցվածք ? + 

Էրոզիա - ++/- 

Հող 

Անապատացում + + 
Սննդատարրերի օգտագործում և 

հավասարակշռություն - ++ 

Նիտրատների լվացում - ++/- 
Ֆոսֆոր 0 +? 

Պեստիցիդներ - +++ 

Ստորգետնյա և 
մակերեսային ջրեր 

Հիվանդածին մանրէներ - -? 
Ածխաթթու գազ (CO2) +? +? 

Ազոտի ենթօքսիդ (N20) - +/-? 
Մեթան (CH4) - ? 

Կլիմա և մթնոլորտային օդ 

Ամոնիակ (NH3) - +/-? 
Էներգիայի օգտագործման 

ինտենսիվություն × ++/- 
Էնեգիայի օգտագործում 

Էներգիայի օգտագործման 
արդյունավետություն × +? 

 

*  + = մի փոքր ավելի լավ; ++ = ավելի լավ; +++ = էականորեն լավ; ++/- = լավ, որոշ բացասական կողմերով; 
+? = լավ, որոշ անորոշություններով; +/-? = մասնակիորեն լավ, մասնակիորեն վատ, որոշ 
անորոշություններով; ? = պարզ չէ; - = բացասական ազդեցություն; 0 = զրոյական ազդեցություն կամ 
փոփոխություն; × = կիրառելի չէ 

                                                            
1 Kristiansen P., Taji A., Reganoldt J., Organic Agriculture. A Global Perspective. Cornell University Press. New 

York, 2006, p. 280. 
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2014 թ. դրությամբ օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվում էր աշխարհի 172 
երկիր: Այդ նպատակով օգտագործվում էին 43.7 մլն հա գյուղատնտեսական նշանակու-
թյան հողեր: Հայտնի է նաև, որ 2.3 մլն արտադրող զբաղվում էր օրգանական ապրան-
քատեսակների արտադրությամբ: Օրգանական սննդամթերքի համաշխարհային շուկայի 
ծավալը 2014 թ. կազմում էր 80 մլրդ ԱՄՆ դոլար1: 

Ընդհանուր առմամբ, գյուղատնտեսական գործունեության ազդեցությունը շրջակա 
միջավայրի վրա գնահատելու համար օգտագործվում են տարատեսակ ցուցանիշներ: Աղ-
յուսակ 1-ում ներկայացված են այն հիմնական ցուցանիշները, որոնք կիրառվում են գնա-
հատման նշված գործընթացն իրականացնելու համար: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության բացարձակ և հարաբերական գնահատում-
ներ իրականացվել են օրգանական և ավանդական գյուղատնտեսության վարման բազ-
մաթիվ համեմատական հետազոտությունների հիման վրա՝ աշխարհի տարբեր երկրնե-
րում: Նշված հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ, էկոլոգիական ան-
վտանգության տեսանկյունից, օրգանական գյուղատնտեսության վարումն առավել ար-
դյունավետ է: Ի տարբերություն ավանդական գյուղատնտեսության, որի դեպքում պեստի-
ցիդների օգտագործման մեծ ծավալները հողի, ջրի և մթնոլորտային օդի աղտոտման 
պատճառ են դառնում, օրգանական գյուղատնտեսությունը գրեթե ամբողջությամբ սահ-
մանափակում է դրանց օգտագործումը: Հաջորդ կարևոր հանգամանքը, հօգուտ օրգա-
նական գյուղատնտեսության, հողի պահպանությունն է: Հողի խնամքը օրգանական գյու-
ղատնտեսության առաջնային սկզբունքներից է: Ընդ որում, դա իրականացվում է հողի 
օրգանական նյութի բարձր մակարդակի, կենսաբանական ակտիվության խթանման, 
սննդատարրերի ավելի հավասարակշռված շրջապտույտների և հողի էրոզիայի ավելի 
ցածր ռիսկերի շնորհիվ: Հաջորդ կարևոր առավելությունն այն է, որ օրգանական գյուղա-
տնտեսությունը նպատակ ունի նպաստելու կենսաբազմազանության մակարդակի բարձ-
րացմանը, ինչի արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ օրգանական ֆերմերային տնտե-
սություններն ավելի նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում բուսական և կենդանական 
բազմազանության համար` համեմատած ավանդական տնտեսությունների հետ: 

Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ օրգանական գյուղատնտեսությունը զերծ չէ այն-
պիսի խնդիրներից, ինչպիսիք են ջրային ռեսուրսների աղտոտումը և սննդային շղթանե-
րում հիվանդածին մանրէների առկայությունը (կապված օրգանական պարարտանյութե-
րի ավելի հաճախակի օգտագործման հետ): Վերը բերվածը, սակայն, չի նշանակում, որ 
ավանդական համակարգերն ունեն որոշակի առավելություններ այս տեսանկյունից, քա-
նի որ այդ նույն խնդիրներն առկա են նաև դրանցում: 

Օրգանական համակարգերում խնդիրներ կարող են առաջանալ նաև ազոտի ենթ-
օքսիդի (N20) և մեթանի (CH4) արտանետումների հետ կապված: Գոմաղբի պահուստները 
դրանց արտանետման հիմնական աղբյուր կարող են լինել: Բացի այդ, միավոր արտա-

                                                            
1 Willer H., Lernoud J., The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016. IFOAM, Bonn & 

FiBL, Frick 2016, p. 23. 
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դրանքի հաշվով, մեթանի արտանետման հնարավորություններն ավելի բարձր են օրգա-
նական գյուղատնտեսությունում: 

Քիչ թվով համեմատական հետազոտություններ են կատարվել` կապված օրգանա-
կան և ավանդական համակարգերում էներգիայի օգտագործման հետ: Այնուամենայնիվ, 
պետք է նշել, որ այդ հետազոտությունները վկայում են, որ օրգանական գյուղատնտեսու-
թյան վարման դեպքում, ընդհանուր առմամբ, ավելի քիչ էներգիա է օգտագործվում ինչ-
պես մեկ հա-ի, այնպես էլ միավոր արտադրանքի հաշվով: Սակայն, դժվար է կատարել 
հստակ եզրակացություններ, քանի որ հետազոտությունները տարբերվում են թե՛ ցուցա-
նիշների հաշվարկման մեթոդաբանությամբ, թե՛ ուսումնասիրության օբյեկտի կառուց-
վածքային առանձնահատկություններով: 

Այս ամենի արդյունքում պարզ է դառնում, որ օրգանական գյուղատնտեսության 
զարգացումը նպաստում է հողօգտագործման կայուն համակարգերի ստեղծմանը: Կա-
րևոր է նաև նշել, որ գյուղատնտեսության տվյալ ուղղության զարգացման համար առաջ-
նային նշանակություն ունի ֆերմերային տնտեսություններին բազմակողմանի աջակցու-
թյան ցուցաբերումը: 

Օրգանական սննդամթերքի շուկայի զարգացումը մեծ հեռանկարներ է ստեղծում 
զարգացող երկրների, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության համար: Ներկայումս 
զարգացող երկրների օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական մասը 
զարգացած երկրներ արտահանման համար է նախատեսված: Աշխատանքային, ինչպես 
նաև արտադրական ծախսումների հարաբերականորեն ցածր մակարդակի պայմաննե-
րում զարգացող երկրներում արտադրված էկոլոգիապես մաքուր ապրանքներն ավելի 
էժան են: Որոշ օրգանական արտադրատեսակներ բավական մեծ պահանջարկ ունեն 
զարգացած երկրների շուկաներում այն պատճառով, որ դրանք չեն արտադրվում Եվրո-
պայի և Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներում, հետևապես՝ զարգացող երկրների կողմից 
այդ արտադրատեսակների արտադրությունը, առաջարկի և պահանջարկի ճեղքվածքի 
առկայության պայմաններում, տնտեսապես շահավետ է: Օրգանական գյուղատնտեսու-
թյունը Հայաստանի Հանրապետության համար նոր առևտրային լծակներ է ստեղծում՝ 
հնարավորություն ՝է ընձեռում դուրս գալու արտաքին շուկա և ամրապնդվելու այնտեղ, 
ինչպես նաև բարձրացնելու զբաղվածության մակարդակը: 

Այսպիսով՝ օրգանական գյուղատնտեսությունը ներկայումս դիտարկվում է որպես 
գիտականորեն հիմնավորված այլընտրանք ավանդական գյուղատնտեսությանը: Օրգա-
նական գյուղատնտեսական համակարգերը հիմնված են արտադրության առանձնահա-
տուկ մեթոդների վրա, որոնք նպատակ ունեն հասնելու սոցիալապես, էկոլոգիապես և 
տնտեսապես կայուն ագրոէկոհամակարգերի ստեղծմանը: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РА 
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Обеспечение населения безопасными продуктами питания имеет первостепенное значе-
ние для современного общества. Достижения в сельском хозяйстве были обусловлены использо-
ванием минеральных удобрений и ядохимикатов в растениеводстве, а также гормонов и анти-
биотиков в животноводстве. Органическое сельское хозяйство сформировалось как альтерна-
тива традиционным сельскохозяйственным производственным системам. Развитие данного 
направления стало одним из способов снижения отрицательного воздействия сельского хозяй-
ства на окружающую среду и здоровье человека. 
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Ensuring the safety of food is of significant importance for modern society. The basic 
achievements in agriculture were largely due to the use of fertilizers and pesticides in crop production, 
as well as hormones and antibiotics in husbandry. Organic farming emerged as an alternative to 
traditional agricultural production systems. The development of this area has become one of the ways 
to reduce the negative impact of agriculture on the environment and human health. 
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Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ  
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. կլիմա, հարմարեցում, ծրագրեր, ռեսուրսա-
խնայողություն, նորամուծություն 

 

Միջազգային հանրությունը լուրջ ջանքեր է գործադրում կլիմայի փոփոխության 
կանխարգելման և հետևանքների մեղմացման ուղղությամբ: Հայաստանը, որպես լեռնա-
յին երկիր, ունի ուղղաձիգ գոտիականություն, և կլիմայի փոփոխության հետևանքների 
մեղմացման նպատակով պահանջվում են, ըստ գոտիների, տարբերակված մոտեցում և 
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առավել արդյունավետ ծրագրեր: Հոդվածում առաջարկվում են հարթավայրային, ցածրա-
դիր և լեռնային համայնքների գյուղատնտեսության նորամուծական ծրագրեր: 

 

Երկիր մոլորակի վրա կլիմայի փոփոխության իրողությունն այլևս կասկած չի հարու-
ցում, քանի որ, ըստ Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի 
(ԿՓՓՄԽ) գնահատականների, 1950-ական թվականներից սկսած, դիտարկվող մի շարք 
փոփոխություններ աննախադեպ են: Մասնավորապես՝ 1971−2010 թթ. ընթացքում տեղի 
է ունեցել օվկիանոսի վերին շերտի (0-700 մ) տաքացում, մեծացել է ծովի մակարդակի 
բարձրացման արագությունը: Ծովի մակարդակի միջին գլոբալ ցուցանիշը 1901−2010 թթ. 
ընթացքում աճել է 0.19 մետրով: Նախաարդյունաբերական (1850 թ.) ցուցանիշի համե-
մատությամբ մթնոլորտում ածխածնի երկօքսիդի պարունակությունն ավելացել է 40%-ով: 
Արտանետված ածխածնի երկօքսիդի 30%-ը կլանվել է համաշխարհային օվկիանոսի կող-
մից, ինչը հանգեցրել է օվկիանոսի թթվայնեցմանը1:  

Կլիմայի փոփոխության ռիսկի կառավարումը հռչակվել է որպես նոր հազարամյակի 
կարևոր մարտահրավերներից մեկը: Այս հիմնախնդիրը ՄԱԿ-ի ուշադրության կենտ-
րոնում է և պարբերաբար քննարկվում է ամենաբարձր մակարդակով: 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հիդրոմետ ծառայության ուսում-
նասիրությունները ցույց են տալիս, որ 1929−2016 թթ. ժամանակահատվածում հանրապե-
տության տարածքում օդի ջերմաստիճանը բարձրացել է 1.23 աստիճանով, իսկ 1935− 
2016 թթ. տեղումների քանակը պակասել է 50 մմ-ով: Ավելին, 1994−2016 թթ. տարեկան 
միջին ջերմաստիճանի շեղումներն եղել են միայն դրական, և դրանց միջինը կազմել է 0.8 
աստիճան: Կլիմայի փոփոխությունը որոշակի ներգործություն ունի նաև հիդրոօդերևու-
թաբանական վտանգավոր երևույթների քանակի վրա: ՀՀ տարածքում 1975−2016 թթ. 
ընթացքում դիտված վտանգավոր երևույթների (ցրտահարության, կարկուտի, ուժեղ 
քամու, առատ տեղումների) գումարային դեպքերի քանակը միջինի (168 դեպք) նկատ-
մամբ աճել է շուրջ 40 դեպքով, ինչը կազմում է բազմամյա միջինի 23.5%-ը: 

Հիդրոմետ ծառայության վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ եթե 1929−2000 թթ. 
տեմպով գնահատվեր մինչև 2100 թ., ապա ջերմաստիճանը կաճեր 1.48°C–ով, եթե ա-
ռաջնորդվեինք 1929−2015 թթ. փոփոխության տեմպով, ապա ջերմաստիճանի աճը դա-
րավերջին կհասնի 2.4°C: Սակայն, կապեր հաստատելով 2000−2015 թթ. ջերմաստիճանի 
փոփոխության արժեքների միջև, ստացվում է, որ արագացման տարեկան արժեքը 
0.035°C է: Հիմք ընդունելով այդ միտումը՝ ջերմաստիճանի փոփոխությունը մինչև դարա-
վերջ կհասնի շուրջ 6°C-ի2: Մեր կարծիքով՝ այս գնահատականը շատ բարձր է, բայց բո-
լոր դեպքերում անհրաժեշտ է ակտիվ գործունեություն ծավալել կլիմայի փոփոխության 
կանխարգելման և հարմարեցման ուղղությամբ:  

                                                            
1 Ա. Մուրադյան, Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբ, intergovernmental panel 

on climate chenge, էջ 8: 
2 ՀՀ և Արցախի տարածքում կլիմայի փոփոխության դիտարկումները և մեկնաբանությունները, Համլետ 

Մելքոնյան, ներկայացում, 19.10.2017: 
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2015 թ. նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 12-ը Փարիզում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի կլիմա-
յի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմ երկրների հերթական` 21-րդ համաժո-
ղովն ընդունեց իրավական ուժ ունեցող միջազգային համաձայնագիր՝ «Կլիմայի փոփո-
խության մասին» ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի Փարիզյան համաձայնագիր՝ 
ըստ որի աշխարհի բոլոր պետությունները ստանձնում են կլիմայի փոփոխության 
զսպմանը նպատակաուղղված հանձնառություններ: ՀՀ Ազգային ժողովը վավերացրել է 
Փարիզյան համաձայնագիրը 2017 թ. փետրվարի 8-ին, որն ուժի մեջ է մտել 2017 թ. 
ապրիլի 22-ին: 

Ըստ համաձայնագրի՝ զարգացող երկրների կողմից ջերմոցային գազերի արտանե-
տումների կրճատման կամ սահմանափակման գործողությունները պետք է մեկնարկեն՝ 
սկսած 2020 թ.: Բոլոր երկրների փոխհամաձայնությամբ որոշվել է զսպել մթնոլորտի գլո-
բալ միջին ջերմաստիճանի բարձրացումը նախաարդյունաբերական շրջանի (1850 թ.) 
ջերմաստիճանի նկատմամբ 2 աստիճանից նշանակալի ցածր մակարդակում` միաժամա-
նակ ձգտելով չգերազանցել 1.5 աստիճանը (հոդված 2, կետ 1 (ա))1: Զարգացած երկրները 
տրամադրում են ֆինանսական ռեսուրսներ զարգացող երկրներին ինչպես կլիմայի փո-
փոխության կանխարգելման, այնպես էլ հարմարվողականության համար: Ֆինանսական 
ռեսուրսների տրամադրումը պետք է ուղղված լինի նշված երկու բաղադրիչի միջև հավա-
սարակշռության հասնելուն: 

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի 2015−2050 թթ. գումարային 
արտանետումների բաժնեմասը (քվոտան) կազմում է 633 մլն տոննա: Հայաստանը 
ձգտում է, էկոհամակարգային մոտեցման տեսակետից, 2050 թ. հասնել ջերմոցային գա-
զերի չեզոք արտանետումների, մեկ շնչի հաշվով՝ 2.07 տոննա/տարի: 

Նշված քանակական պատավորությունների կատարումը տեղի կունենա միջազգա-
յին՝ ֆինանսական և տեխնոլոգիական համարժեք աջակցության պարագայում: 

Հայաստանի պայմաններում կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմացման 
նպատակով հարմարվողականություն պահանջող առավել խոցելի ոլորտներն են բնական 
էկոհամակարգերը (ջրային ու ցամաքային, այդ թվում՝ անտառային էկոհամակարգերն ու 
դրանց կենսաբազմազանությունը, հողային ծածկույթը), մարդու առողջությունը, ջրային 
տնտեսությունը, գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, բնակավայրերն ու ենթակառուց-
վածքները և զբոսաշրջությունը: 

Ըստ իս՝ թվարկված ոլորտներից ամենազգայունը գյուղատնտեսությունն է, քանի որ 
արտադրությունը հիմնականում կազմակերպվում է բաց երկնքի տակ և օդերևութաբա-
նական գործոներն էական ազդեցություն ունեն ինչպես արտադրական գործընթացների, 
այնպես էլ արդյունքային ցուցանիշների վրա: Ի դեպ, գերակշռող է այն կարծիքը, որ գյու-
ղատնտեսության վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը միայն բացասական է: 
Մինչդեռ, մեր կարծիքով, որոշակի պարամետրերի առումով, այն կարող է նաև դրական 
լինել (աղյուսակ 1): Մասնավորապես՝ նկատի ունենք օդի ջերմաստիճանի բարձրացման 
պայմաններում մշակաբույսերի աճի բարենպաստ ժամկետի երկարացման, բարձրարժեք 
                                                            
1  Փարիզյան համաձայնագիր, “ԽԱԶԵՐ” էկոլոգամշակութային ՀԿ, Երևան, 2016, էջ 28: 
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ջերմասեր մշակաբույսերի աշխարհագրության ընդլայնման, մեկից ավելի բերքի ստաց-
ման և այլ հնարավորությունները: Այդուհանդերձ, ՀՀ հիդրոմետ ծառայության դիտար-
կումները, Համաշխարհային բանկի և այլ միջազգային կազմակերպությունների փորձա-
գետների կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ մեր երկրում կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունը ինչպես գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության, այնպես էլ 
կենդանիների մթերատվության վրա հիմնականում բացասական է: 

Աղյուսակ 1  
Կլիմայի փոփոխության դրական և բացասական դրսևորումները 

գյուղատնտեսության ոլորտում* 
 

Բացասական Դրական 
Հողերի բերրիության նվազում Մշակաբույսերի աճի բարենպաստ ժամկետի երկարացում 

Ջրային պաշարների նվազում Բարձրարժեք ջերմասեր մշակաբույսերի աշխարհագրության 
ընդլայնում 

Մշակաբույսերի բերքատվության նվազում Մեկից ավելի բերքի ստացման հնարավորություն 
Բույսերի հիվանդությունների և 
վնասատուների ավելացում 

Գյուղատնտեսական կենդանիների, մշակաբույսերի և բազմ-
ամյա տնկարկների ձմեռացման նպաստավոր պայմաններ  

Կենդանիների հիվանդացության մեծացում Կենդանիների բաց պահվածքի կիրառում և շինությունների 
վրա կատարվող ծախսերի կրճատում 

Արտադրության ծախսերի ավելացում Արտադրության բազմազանեցման նոր հնարավորություններ 
* Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: 

 

Միջազգային փորձը վկայում է, որ գյուղատնտեսության մեջ նորարարական տեխ-
նոլոգիաների կիրառումը բնականոն ձևով հանգեցնում է կլիմայի փոփոխությանը, ոլոր-
տի հարմարվողականության բարձրացմանը և գյուղական տարածքների կայուն զարգաց-
մանը: Ուստի ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի և ՀՀ բնապահպանության նախարարու-
թյան՝ Կլիմայի կենտրոնի նախաձեռնությամբ վերջին տարիներին մշակվում և ներդրվում 
են կլիմայի փոփոխության կանխարգելման և հարմարեցման ծրագրեր: Այդ նպատակով 
մեր կողմից մշակվել են ագրարային ոլորտին վերաբերող մեկ տասնյակից ավելի ծրագ-
րեր, որոնք ներկայացվել են պետական կառավարման մարմիներին և մյուս շահակից-
ներին: Դրանք, բացի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հիմնախնդրից, 
ուղղորդված են նաև գյուղատնտեսության արտադրական ներուժի լիարժեք օգտագործ-
մանը, ռեսուրսախնայողական և նորամուծական տեխնոլոգիաների ներդրմանը, ինչպես 
նաև աշխատանքի պայմանների բարելավմանն ու արտադրողականության մակարդակի 
բարձրացմանը: Առաջարկված ծրագրերի մի մասը շահագրգիռ կազմակերպությունների 
և խորհրդատվական համակարգերի աջակցությամբ արդեն իսկ ներդրվում է արտադրու-
թյունում, իսկ որոշները հիմք են հանդիսացել ՀՀ կառավարության կողմից, ոլորտի գե-
րակայություններին համապատասխան, ներդրումային ծրագրերի ընտրության և դրանց 
իրականացման պետական աջակցության համար: Մասնավորապես՝ խոսքը վերաբերում 
է ոռոգման համակարգերի զարգացման, հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման, 
արոտավայրերի ջրարբիացման, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների 
դեմ կենտրոնացված պայքարի, գյուղական ենթակառուցվածքների զարգացման և կա-
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րևոր այլ ծրագրերի, որոնց շնորհիվ դրական միտումներ են արձանագրվել հացահատի-
կի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի արտադրության, այգեգործության, ինչպես նաև անասնա-
պահության բնագավառներում: Գյուղատնտեսական հումք արտադրող և վերամշակող 
ընկերությունների միջև ընդլայնվում են պայմանագրային հարաբերությունները, որոնք 
հուսալի նախապայման են ստեղծում լոլիկի, պտղի, խաղողի և կաթի արտադրության 
ավելացման և եկամտաբերության բարձրացման համար։ 

Վերջին տարիներին նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրմանը գործնական 
աջակցություն է ցուցաբերել նաև Համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության համա-
ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կա-
ռավարման և մրցունակության» ծրագիրը, որի շրջանակներում, գյուղատնտեսության 
խորհրդատվական և տեղեկատվական համակարգերի ակտիվ մասնակցությամբ, գյու-
ղացիական տնտեսություններում իրականացվել են «Նոր տեխնոլոգիաների գնահատ-
ման» և «Արժեշղթայի զարգացման» ծրագրերը: Ըստ առաջին ծրագրի՝ ներդրվել են նոր 
մշակաբույսերի մշակության, ոռոգման, անասնաբուծության զարգացման և ագրովերամ-
շակման փորձացուցադրական տեխնոլոգիաներ, իսկ ըստ երկրորդի՝ աջակցություն է ցու-
ցաբերվել կաթ, միս, միրգ, բանջարեղեն, հատապտուղ և մեղր արտադրողներին՝ ներքին 
և արտաքին շուկաներում մրցունակության բարձրացման նպատակով: 2015−2018 թթ. 
նախատեսվում է ֆինանսավորել 80 ծրագիր, յուրաքանչյուրին տրամադրելով 8000- 
50000 դոլարին համարժեք գումար, պայմանով, որ շահառուն ներդնի նույնքան գումար:  

 
Աղյուսակ 2 

Կլիմայի փոփոխությանը գյուղատնտեսության հարմարվելու ծրագրեր 
 

հ/հ Ծրագրեր Ներդրման տարածքներ 

1. Դաշտապաշտպան անտառաշերտերը որպես կլիմայի փոփոխու-
թյանը գյուղատնտեսության հարմարվողականության միջոց 

Շիրակի, Լոռու,  
Գեղարքունիքի մարզեր 

2. 
Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ապահովման 
նպատակով ՀՀ ցածրադիր համայնքներում գյուղատնտեսության 
արտադրության դիվերսիֆիկացում  

Տավուշի և Սյունիքի մարզեր 

3. Նորատունկ այգիներում տեղային մելիորացիայի և փոքրածավալ 
տարողություններով կաթիլային ոռոգման իրականացում 

Արմավիրի, Արագածոտնի, 
Արարատի և Կոտայքի մարզեր 

4. ՀՀ արոտների կառավարման կատարելագործման համառոտ 
ծրագիր ՀՀ մարզեր 

5. Բնական աղետների կանխատեսման և վաղ նախազգուշացման 
լաբորատորիայի ստեղծման համառոտ ծրագիր 

Արմավիրի, Արարատի, 
Արագածոտնի մարզեր 

6. Ծղոտե հակերով անասնապահների կացարանների և 
տնտեսական շինությունների կառուցման համառոտ ծրագիր 

Հեռագնա արոտավայրեր 
(յայլաներ) 

7. 
Չիչխանի անտառտնկումները որպես կլիմայի փոփոխության պայ-
մաններում հողատարության կանխման, գետերի հոսքի կարգավոր-
ման և բնակչության լրացուցիչ եկամուտների ստացման աղբյուր 

Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռու, 
Շիրակի, Կոտայքի, Արարատի, 
Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզեր 

8. 
ՀՀ գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող համայնքներում 
միկրոանձրևացման «գոլդեն սպրեյ» համակարգի ներդրման 
համառոտ ծրագիր 

Արմավիրի, Արարատի և 
Արագածոտնի մարզեր 
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2017 թ. ընթացքում ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը ՀՀ գյուղատնտե-
սության նախարարություն է ներկայացրել «Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրու-
թյան համակարգի ներդրման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում» հետազո-
տության արդյունքները և մի շարք նորամուծական ծրագրեր1 (աղյուսակ 2): 

ՀՊՏՀ 27-րդ գիտաժողովի «Բնօգտագործման տնտեսագիտություն և շրջակա մի-
ջավայր» բաժանմունքում առավել հանգամանորեն ներկայացվել են «Կլիմայի փոփոխու-
թյան հարմարվողականության ապահովման նպատակով ՀՀ ցածրադիր համայնքներում 
գյուղատնտեսության արտադրության դիվերսիֆիկացում» և «Նորատունկ այգիներում 
տեղային մելիորացիայի և փոքրածավալ տարողություններով կաթիլային ոռոգման իրա-
կանացում» ծրագրերը: 

 
САМВЕЛ АВЕТИСЯН 
  

 

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО АДАПТАЦЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА К ИЗМЕНЕНИЮ 

КЛИМАТА В АРМЕНИИ 
 

Ключевые слова: климат, адаптация, программы, экономия 
ресурсов, инновации 

 

Мировое сообщество приложит серьезные усилия для смягчения последствий изменения 
климата. Армения как горная страна имеет вертикальную зоналность и смягчение пос-
ледствий изменения климата требует дифференцированного подхода и более эффективных 
программ. В статье предлагаются инновационные проекты для сельского хозяйства в равнин-
ных и горных районах. 

 
SAMVEL AVETISYAN 

 

OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROGRAMS AND 
EVALUATION OFTHE RESULTS ON ADAPTATION OF AGRICULTURE TO CLIMATE 

CHANGE IN ARMENIA 
 

Key words: climate, adaptation, programs, economy of 
resources, innovations 

 

The world community makes serious efforts to prevent and mitigate the effects of climate change. 
Armenia as a mountainous country has a vertical zone and mitigation of the consequences of climate 
change requires a differentiated approach and more effective programs. The article proposes 
innovative projects of agriculture for the communities in plains and mountains. 
 

 
 

                                                            
1  Ս. Ավետիսյան, Հ. Ծպնեցյան, Ա. Դաղունց, Ա. Վարդանյան, Ե.: «Տնտեսագետ», 2017, 112 էջ («Ամբերդ» 

մատենաշար): 
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ՆԱԴԵԺԴԱ ԱՖՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ  

 

ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ԷՄԻՍԻՈՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. բնապահպանական վճար, էմիսիոն վճար, 
սահմանային թույլատրելի խտություն, շրջա-
կա միջավայրի որակ, շրջակա միջավայրի 
վնաս, բնապահպանական միջոցառումներ 

 

Հոդվածում հակիրճ ներկայացվել են արտանետումների կամ էմիսիոն վճարների 
համակարգի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում: Համեմա-
տական վերլուծվել են արտանետումների, բնապահպանական վճարների և ծախսերի հա-
մամասնությունը և դրանց նպատակային նշանակությունը շրջակա միջավայրի որակի 
բարելավման հարցում: Կատարվել են եզրահանգումներ, որ ՀՀ-ում էմիսիոն համակար-
գը, որպես արտանետումների կարգավորման տնտեսական մեխանիզմ, հասցեական և 
նպատակային կիրարկման ընթացքում միայն կարող է ապահովել տնտեսական և բնա-
պահպանական խնդիրների փոխհամաձայնեցված լուծումներ: 

 

Շրջակա միջավայրի պահպանության արդի քաղաքականության հիմքում «աղտո-
տողը վճարում է» սկզբունքն է, որի կիրարկման միջոցներից է շրջակա միջավայր արտա-
նետումների համար սահմանված վճարների կամ էմիսիոն վճարների համակարգը։ Դրա 
նպատակն է պարտադիր վճարների կամ հարկատեսակների միջոցով գոյացնել դրամա-
կան միջոցներ կամ ֆինանսական ռեսուրսներ, որոնք կօժանդակեն շրջակա միջավայր 
արտանետումների կրճատմանը կամ կանխարգելմանն ուղղված բնապահպանական մի-
ջոցառումների իրականացմանը։ Այսինքն՝ այս համակարգը ենթադրում է ապահովել կամ 
ձևավորել տնտեսավարող սուբյեկտի էկոլոգիական պատասխանատվության մակարդա-
կը, քանի որ, ըստ էության, փոխհատուցում է արդեն կանխարգելված էկոլոգիական վնա-
սի սահմանային ծախսերը։ Համաձայն «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար-
ների» մասին ՀՀ օրենքի՝ բնապահպանական վճար պետական բյուջե, ինչպես նաև նա-
խատեսված դեպքերում` համայնքի բյուջե վճարվող պարտադիր վճարը, որի նպատակն է 
բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական 
միջոցների գոյացումը։ Հայաստանում կիրարկվում է երեք տիպի բնապահպանական 
վճար. 

1. վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր (օդային և ջրային ավազան) արտանե-
տելու համար. 

2. արտադրության և սպառման թափոնները շրջակա միջավայրում սահմանված 
կարգով տեղադրելու համար. 

3. շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար1։ 
                                                            
1 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների» մասին ՀՀ օրենք, 1998: 
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Աղյուսակ 1 
Բնապահպանական վճարներն ըստ տեսակների, 2011-2015 թթ.,1 հազ. դրամ 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Բնապահպանական վճարներ 803 481.9 546 467.3 706 085.6 1 430 354.4 1 215 434.1 

այդ թվում`      
ջրային ավազան թափված վնա-
սակար նյութերի դիմաց 366 106.4 223 554.0 237 846.3 221 967.9 222 546.5 

արտանետման անշարժ աղբյուր-
ներից մթնոլորտ արտանետված 
վնասակար նյութերի դիմաց 

293 669.0 163 388.0 133 766.3 131 243.0 212 696.0 

թափոնակուտակիչներում տեղա-
դրված թափոնների դիմաց 64 855.4 66 350.4 73 332.2 64 775.4 77 156.2 

շրջակա միջավայրին վնաս պատ-
ճառող ապրանքների համար 78 851.1 93 174.9 261 140.8 1 012 368.1 703 035.4 

 

Այսպիսով՝ Հայաստանում գործող բնապահպանական վճարների միայն առաջին 
տեսակը կարելի է անվանել էմիսիոն։ Իսկ 01.01.2018 թ. ուժի մեջ մտնող հարկային նոր 
օրենսգրքում բնապահպանական վճարները (ըստ տեսակների) վերանվանվել են բնա-
պահպանական հարկեր (ըստ տեսակների): Միջազգային փորձի ուսումնասիրության ար-
դյունքում շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության վճարների կամ գանձում-
ների համակարգում կարելի առանձնացնել հետևյալը. 

1. շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցության և բնական ռեսուրսների օգ-
տագործման ուղղակի վճարներ, 

2. Էկոլոգիական հարկեր, 
3. սահմանային թույլատրելի արտանետումների իրավունքների վաճառք2։ 
Գործնականում էմիսիոն վճարները կարող են հանդես գալ և՛ որպես հարկատեսակ, 

և՛ որպես պարտադիր վճարներ։ Ըստ երևույթին, դա պայմանավորված է տվյալ երկրի 
տնտեսաքաղաքական սկզբունքներով, սակայն, նշեմ նաև, որ ըստ բնապահպանական 
ենթատեքստի, պարտադիր վճարների առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք ենթա-
դրում են պետական մակարդակով փոխհատուցող և կանխարգելող ծառայությունների 
կամ միջոցառումների իրականացում։ Տեսականորեն, էկոլոգիական վճարների հաշվարկ-
ման մեթոդական մոտեցումների հիմքում տնտեսավարող սուբյեկտի՝ շրջակա միջավայրի 
աղտոտման արդյունքում և հետևանքով վնասի լրիվ տնտեսական հաշվարկը կամ բնա-
պահպանական միջոցառումների իրականացմանն անհրաժեշտ ծախսերն են։ Այսինքն՝ 
կայուն զարգացման ռազմավարական քաղաքականության հիմքերը Հայաստանում դեռ-
ևս կայուն դիրքորոշում չունեն մասնավորապես՝ շրջակա միջավայրի պահպանության 
ոլորտում։ Բնապահպանական վճարների հաշվարկման մեթոդական մոտեցումը հիմնա-
կանում հիմնված է պետության կողմից բնապահպանական միջոցառումների իրականաց-

                                                            
1http://www.armstat.am/am/?module=publications&mid=6&id=1821 
2 Магрил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В., Экономика природопользования: междисциплинарный 

подход, учебное пособие, М., 2013.  
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մանն անհրաժեշտ ծախսերի որոշման վրա, երբ անտեսվում են շրջակա միջավայրի 
վնասների կանխարգելման հնարավորությունները։ Հայաստանում գործող և հավաքա-
գրված էմիսիոն վճարների տնտեսապես անարդյունավետ և ոչ հասցեական օգտագործ-
ման հիմնավորումները չեն ապահովում փոխհատուցող և կանխարգելող միջոցառումնե-
րի իրականացման հնարավորություններ։ Հոդվածում առավել խորությամբ ուսումնասիր-
ված օդային ավազան արտանետումների համար սահմանված էմիսիոն վճարների համա-
կարգը։ 

2015 թ․ տվյալների համաձայն՝ բնապահպանական վճարներն ըստ տեսակների և հա- 
մապատասխան ընթացիկ ծախսերի պարզ տոկոսային հարաբերակցությամբ հետևյալն 
է. արտանետումների անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյու-
թերի դիմաց վճարն ընդհանուրի հարաբերակցությամբ 2,6% է, ջրային ավազան թափ-
ված աղտոտիչ նյութերի դիմաց վճարը՝ 7,0%, թափոնակուտակիչներում թափոնների տե-
ղադրման դիմաց վճարը՝ 7,4%, իսկ բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը, համապա-
տասխանաբար՝ 6,3%, 49,7% և 42,3%։ Այսինքն՝ բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարները գրեթե ամբողջությամբ միտված են հստակ՝ մի քանի բնապահպանական մի-
ջոցառումների իրականացմանը, սակայն ոչ շրջակա միջավայրի որակի բարելավմանը։ 

 

Աղյուսակ 2 
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերն ըստ բնապահպանության ոլորտների,  

2011-2015 թթ1., մլն դրամ 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր, ընդամենը 6 514.3 7 069.9 9 265.4 10 959.5 8 473.1 

այդ թվում`      
ջրային պաշարների պահպանության և արդյունավետ 
օգտագործման համար  2 965.3 3 141.8 3 276.7 4 148.3 4 213.6 

որից` վճարված այլ կազմակերպություններին 
կեղտաջրերի ընդունման և մաքրման համար 395.8 431.7 454.4 1 078.8 420.8 

մթնոլորտային օդի պահպանության համար 455.6 373.1 290.9 369.4 537.1 
արտադրական թափոններից և այլ վնասակար 
նյութերից հողի պահպանության համար 2 894.5 3 203.2 5 686.5 6 414.8 3 588.1 

որից` վճարված այլ կազմակերպություններին 
թափոնների ընդունման, պահպանման, վնասա-
զերծման և ոչնչացման համար 

2 750.6 3 033.4 3 373.4 3 470.2 3 271.7 

հողերի վերամշակելիացման (ռեկուլտիվացիա) համար 198.9 351.8 11.3 27.0 134.3 
 

Այժմ փաստացի ներկայացնենք վիճակագրական տվյալներ նույն ժամանակահատ-
վածում շրջակա միջավայրի որակի և բնապահպանական միջոցառումների իրականաց-
ման մասին։ Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2014 թ. կազմել է՝ 
ընդհանուր 270,6 հազ. տ, այդ թվում՝ ավտոտրանսպորտից՝ 142,2 հազ. տ, իսկ 2015 թ.՝ 
268,7 հազ. տ և 139,8 հազ. տ։ Ընդ որում, Հայաստանում ՍԹԽ-ը (վնասակար նյութերի 

                                                            
1http://www.armstat.am/am/?module=publications&mid=6&id=1821 
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արտանետման համար սահմանային թույլատրելի խտություն) սահմանված է 200-ից ավե-
լի վնասակար նյութերի համար, որոնք, ըստ տեսակների, խմբավորված են 24 խմբում, 
սակայն շրջակա միջավայր վնասակար նյութեր արտանետելու դիմաց վճարի դրույքաչա-
փերը, ըստ ամրագրված աղբյուրների, 6 վնասակար նյութերի համար են։  

Աղյուսակ 3 
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերը, 

%, 2012-2015 թթ.1,2 
 

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ 
արտանետված վնասակար նյութերը 2012 2013 2014 2015 

Ածխաջրածիններ (առանց ՑՕՄ-ի) 68,08 66,44 67.30 65.30 
ազոտի օքսիդներ (առանց ենթօքսիդի) 1,13 1,30 1.17 65.303 
ածխածնի օքսիդ 2,14 2,17 2.40 2.47 
ծծմբային անհիդրիդ 24,86 26,56 24.98 23.47 
փոշի 3,06 3,03 3.24 3.91 
այլ նյութեր 0,73 0,50 0,91 0,91 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, արձանագրվել է արտանետման անշարժ աղբյուր-

ներից մթնոլորտ արտանետված ածխաջրածինների, ծծմբային անհիդրիդի ծավալների 
կրճատում։ Այս դրական միտումը պայմանավորված է մի շարք նորմատիվաիրավական 
ակտերի հստակ սահմանմամբ: Մասնավորապես՝ «Ընկերությունների կողմից վճարվող 
բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին», ինչպես նաև «ՀՀ 
բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքներով, ամրագրվել է, որ բնապահպանական 
ծրագրերի գծով յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով նախատեսվող ծախսերը չեն 
կարող պակաս լինել, քան այդ տարվան նախորդող երկրորդ բյուջետային տարվա բնա-
պահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով փաստացի մուտքերի հանրագումա-
րը։ Բացի այդ, 2017 թ. կազմավորված բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մար-
մինը մեկ շաբաթվա կտրվածքով ներկայացնում է հաշվետվություն իրավախախտումների 
և շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերաբերյալ (բացառությամբ հատուկ պահպան-
վող և անտառային նշանակության տարածքներում բռնկված հրդեհներից ինչպես նաև 
Երևանի և մի շարք այլ քաղաքների շրջակա միջավայրի որակի վատթարացմամբ առա-
ջացած վնասների հաշվարկներից): 

2012−2015 թթ. ածխածնի օքսիդի, փոշու և այլ վնասակար նյութերի սահմանային 
թույլատրելի խտության գերազանցումը կամ տարեկան քանակական աճը ահազանգ է 
կենտրոնական նյարդային համակարգի և իմուն հակամարմինների հետ կապված հի-
վանդությունների առաջացման ու զարգացման մասին: Ըստ մեկ այլ՝ շրջակա միջավայրի 
                                                            
1  http://www.armstat.am/am/?module=publications&mid=6&id=1608 
http://www.armstat.am/am/?module=publications&mid=6&id=1606 
2  http://www.armstat.am/am/?module=publications&mid=6&id=1705 
3  http://www.armstat.am/am/?module=publications&mid=6&id=1821-ում նշված այս տվյալը ենթադրվում է, որ 

տպագրական վրիպակ է, ինչն էլ թույլ է տալիս անվստահություն ձևավորել ԱՎԾ-պաշտոնական էջում 
զետեղված տվյալների նկատմամբ։ 
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որակական վիճակին վերաբերող ուսումնասիրության, Հայաստանում անտառի կենսա-
զանգվածում (վերգետնյա և ստորգետնյա մասեր) կուտակված ածխածնի պաշարը 48 
տ/հա է, ընդ որում, 1990−2010 թթ. ընթացքում դա 17 մլն տոննայից նվազել է մինչև 13 
մլն տոննա1: Այս դրական միտումն էլ պայմանավորված է նրանով, որ կանաչապատման, 
անտառվերականգնման և անտառպահպանությանն ուղղված միջոցառումները ֆինան-
սավորվում են ոչ միայն պետական բյուջեի, այլև միջազգային ներդրումային ու դրամա-
շնորհային ծրագրերի միջոցներով։ Անտառային տնտեսություններում կատարված հիմ-
նական աշխատանքներն ըստ անտառի տնկման և ցանքի 2014 թ. կազմել են 42 հա, իսկ 
2015 թ.՝ 9 հա։ 2014 թ. անտառապահպանական ծառայությունների համար պետական 
բյուջեից հատկացվել է 971,8 մլն դրամ2, իսկ 2015 թ., ըստ բյուջետային ծախսերի, գոր-
ծառնական դասակարգման անտառային տնտեսությանը հատկացվել է 1,255,803,4 հազ. 
դրամ։ Արդյունքում կարևորվում է ոչ միայն կատարված բնապահպանական միջոցառում-
ների համար պետական բյուջեի հատկացումների չափը, այլև դրանց նպատակային լի-
նելը, օրինակ՝ ինչպիսի ծառատեսակների (գազադիմացկուն, փոշեկլանիչ, աղմկապաշտ-
պան, արագաճ և դաշտապաշտպան) տնկման և անտառվերականգնման (սանիտա-
րական ճիշտ էտումներ, անվտանգ թունաքիմիկատների օգտագործում, կոճղաշիվային 
վերականգնում և ծառատնկմանն անհրաժեշտ արեալների ընտրություն), իսկ քաղաքա-
յին միջավայրում՝ նաև ճանապարհատրանսպորտային հատվածների թաց մաքրման մի-
ջոցառումների համար են հատկացվել։ 

Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղվող ֆինանսական ռեսուրսների համա-
խմբման և նպատակային ծրագրերի իրականացման քաղաքականությունը պետք է ըն-
թանա յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի և սովորական քաղաքացուն մատչելի 
ընթացակարգով. 

1. սահմանել յուրաքանչյուր խումբ տնտեսական գործունեությանը համապատաս-
խան՝ պարտադիր բնապահպանական միջոցառումների ցանկը, 

2. մշակել և սահմանել յուրաքանչյուր տարածաշրջանի ասիմիլյացիայի ներուժի մա-
կարդակը և սահմանային թույլատրելի արտանետումների բանկը, 

3. առանձնացնել խոշոր քաղաքները շրջանցող երթուղիներ բեռնատար և խոշոր 
ապրանքատար տրանսպորտային միջոցների համար, 

4. մշակել և սահմանել խիստ, սակայն հանրամատչելի աղբատեսակավորման քա-
ղաքականություն: 

Շրջակա միջավայրի որակի տնտեսապես արդյունավետ կառավարման գրավակա-
նը շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման ճշգրիտ 
հիմնավորումն է, ինչը կարող են ապահովել միայն համապատասխան մասնագիտական 
փորձառություն և հմտություն ունեցող ինստիտուտները: 

 

                                                            
1 Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա ,ՀՀ 5-րդ ազգային զեկույց, 2014: 
2 ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը, հաշվետվություն, ՖՆ, 2015: 
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НАДЕЖДА АФЯН 
 

СИСТЕМА ЭМИССИОННЫХ (ВЫБРОСЫ) ПЛАТЕЖЕЙ В  
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИИ 

 

Ключевые слова: природоохранные платежи, эмиссионные пла-
тежи, предельно допустимая концетрация, ка-
чество окружающей среды, экологический 
ущерб, природоохранные меры 

 

В статье раскрываются особенности системы платежей за выбросы или эмиссии в Рес-
публике Армения. Даются определения и сравнительный анализ доли выбросов, экологических 
сборов и расходов на охрану окружающей среды и их целевого значения для улучшения качества 
окружающей среды. Делается вывод, что в система эмиссионных платежей в Армении как эко-
номический механизм регулирования выбросов может быть решена только в целенаправленной 
реализации взаимосогласованных решений экономических и экологических проблем. 

 

NADEZHDA AFYAN  
 

SYSTEM OF EMISSION PAYMENTS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

Key words: premium payments, emission bonuses, maximum 
concentration, high quality environmental 
protection, environmental scarcity, environmental 
impacts 

 

The article presents the features of emission or emission payments system in the Republic of 
Armenia. Comparative analysis of the proportion of emissions, environmental and environmental 
expenditure and their targeted significance in environmental quality improvement were analyzed. A 
conclusion has been made that if an emission regulation mechanism in Armenia is targeted or 
purposefully implemented, mutually agreed solutions to economic and environmental issues can be 
achieved. 
 
 

 

ՍՈՒՐԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ.  
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր. էներգետիկ անվտանգություն, էներգառե-
սուրս, Էներգետիկ ռիսկ, շրջակա միջավայր, 
արդյունավետություն, հանածո վառելիք 

 

Էներգետիկ անվտանգության մասին խոսելիս նախ՝ պետք է հասկանալ, թե ինչ է 
դա, ինչը պետք է պաշտպանել և ինչից, ինչպես պետք է չափել դրա մակարդակը: Գոյու-
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թյուն ունեն էներգետիկ անվտանգության բազմաթիվ բնորոշումներ և սահմանումներ, 
սակայն առավել ամբողջական է ERIA-ի (Economic Research Institute of ASEA and East Asia) 
սահմանումը՝ ըստ որի դա բնորոշում է որպես էներգիայի և էներգետիկ ռեսուրսների 
առկայության այնպիսի մակարդակ, որն անհրաժեշտ է մարդկանց տնտեսական, սո-
ցիալական, պաշտպանական և այլ գործունեություն իրականացնելու բնականոն ըն-
թացքն ապահովելու համար: 

 

Էներգետիկ անվտանգության մակարդակը գնահատելու համար ERIA-ն մշակել է 
համապատասխան ինդեքս, որը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ 

1. էներգառեսուրսներով ապահովվածության մակարդակը բնորոշող ինդեքսներ, 
2. էներգետիկ ռիսկերը բնութագրող ինդեքսներ, 
3. էներգառեսուրսների օգտագործման արդյունավետության ինդեքսներ, 
4. էներգառեսուրսների օգտագործման արդյունքում շրջակա միջավայրին հասցված 

վնասների մակարդակը բնութագրող ինդեքսներ:  
Այս ցուցանիշների հիման կատարենք ուսումնասիրություններ և փորձենք բացա-

հայտել տարբեր երկրներում և տարածաշրջաններում էներգետիկ անվտանգության մա-
կարդակը և հիմնական էներգետիկ հիմնախնդիրները: Այսպես՝ առաջին խմբի ցուցանիշ-
ները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում (հաշվարկները կատարված են ըստ 2011 թ. 
տվյալների). 

Աղյուսակ 1 
 

Երկիր (տարածաշրջան) TPES 
( մլն տ) 

TPES 
self-sufficiency R/P R/C 

ԱՄՆ 789 44,6% 10,5 4,4 
Կանադա 73,4 235,1% 163,3 273,5 
Մեքսիկա 104,1 139,8% 11 17,8 
Ավստրալիա 42,2 49,7% 19 8,7 
Չինաստան 500,4 40,6% 9,8 4,3 
Հնդկաստան  176,4 22,9% 19,8 4,9 
Ճապոնիա 207,9 0% - - 
Հվ.և Կենտ. Ամերիկա  275,7 137,7% 50 115,8 
ԵՄ 578 13,9%11,1 11,1 1,39 
Նախկին ԽՍՀՄ երկրներ 236,5 278,9% 26,07 90,2 
Մերձավոր Արևելք 344,1 378,2% 610,8 291,6 
Աֆրիկա 141,2 295,6% 42,1 111,1 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, նավթի ամենամեծ պահանջարկն ունի ԱՄՆ-ը, 
որին հաջորդում է ԵՄ-ը, այնուհետև Չինաստանը: Նավթային ռեսուրսների նկատմամբ 
ԱՄՆ-ի մեծ պահանջարկը վկայում է այս երկրի տնտեսական աճի մասին, քանի որ էներ-
գետիկ ռեսուրսների սպառման ծավալներից կարելի է պատկերացում կազմել երկրի 
տնտեսության զարգացման մակարդակի մասին: Նույնը կարելի է ասել նաև ԵՄ-ի 
մասին: Ինչ վերաբերում է Չինաստանին, ապա պետք է նշել, որ այս երկիրը ասիական 
տարածաշրջանում ամենաարագ զարգացողներից մեկն է, և հենց այդ հանգամանքով 
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պետք է բացատրել էներգառեսուրսների նկատմամբ նման բարձր պահանջարկը: Հատ-
կանշական է այն հանգամանքը, որ Մերձավոր Արևելքի երկրներում, որտեղ կենտրոնաց-
ված է համաշխարհային նավթային ռեսուրսների հիմնական մասը, նավթի սպառման ծա-
վալները, միասին վերցրած, մոտ երկու անգամ զիջում են ԱՄՆ-ի սպառման ծավալներին: 
Կարծում ենք, որ այս հանգամանքը բացառապես պայմանավորված է տնտեսության 
զարգացման ակնհայտ տարբերություններով: Ինչ վերաբերում է Ճապոնիային, ապա 
այստեղ նավթի սպառման ծավալները նույնպես բավական մեծ են, սակայն, ինչպես 
երևում է աղյուսակ 1-ից, Ճապոնիայում ինքնապահովման մակարդակը հավասար է 
զրոյի: Այս ցուցանիշը վկայում է երկրի խիստ խոցելի լինելու մասին, քանի որ, չունենալով 
սեփական ռեսուրսներ, այն ամբողջովին կախվածության մեջ է գտնվում արտաքին 
աշխարհից: Ինչ վերաբերում է ինքնապահովման մակարդակին, ապա ԱՄՆ-ի դեպքում 
դա կազմում է 44,6% է: Սրա պատճառն այն է, որ ԱՄՆ-ը խնայելով իր նավթային 
ռեսուրսները, պահանջարկը բավարարում է ներմուծման հաշվին: Չինաստանում այս 
ցուցանիշը կազմում է 40,6%, որը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս երկրի 
էներգառեսուրսների սպառման տեսակարար կշռի մոտ 70%-ը բաժին է ընկնում ածխին և 
միայն 17,6%-ը՝ նավթին: Այլ կերպ ասած, Չինաստանն իր պահանջարկը բավարարում է 
հիմնականում ածխի սպառման ճանապարհով: Աղյուսակում ընդգրկված մնացած այն 
երկրներում, որտեղ ինքնապահովման մակարդակը փոքր է 100%-ից, հիմնականում 
բացատրվում է նավթային ռեսուրսների սուղ լինելու հանգամանքով: Իսկ բոլոր այն 
երկրներում,որտեղ այս ցուցանիշը գերազանցում է 100%-ը, նշանակում է, որ վերջիններս 
ոչ միայն կարողանում են ներքին պահանջարկը բավարարել սեփական ռեսուրսների 
հաշվին, այլև արտահանում են: R/P գործակիցը ցույց է տալիս.թե առավելագույնը երկիրը 
քանի անգամ կկարողանա մեծացնել սպառման ծավալները ֆորս-մաժորային իրավի-
ճակներում: Այս ցուցանիշով ևս առաջատարը Մերձավոր Արևելքն, որին հաջորդում է 
Կանադան, այնուհետև Հարավային և Կենտրոնական Ամերիկաները: Այս առումով, կար-
ծում ենք՝ լուրջ խնդիրներ ունեն Ճապոնիան և ԵՄ-ը, որտեղ այս ցուցանիշները կազմում 
են համապատասխանաբար՝ 0 և 1.39: Էներգետիկ անվտանգությունը բնութագրող կա-
րևորագույն ցուցանիշներից է նաև նավթային ռեսուրսների համակենտրոնացման գոր-
ծակիցը: Բանն այն է, որ էներգառեսուրսները խիստ անհամաչափ են բաշխված տարա-
ծաշրջանների միջև, և Մերձավոր Արևելքին բաժին է ընկնում համաշխարհային նավթա-
յին ռեսուրսների 48.1%-ը. իսկ դա, իր հերթին, նշանակում է, որ աշխարհը զգալիորեն 
էներգետիկ կախվածության մեջ է գտնվում այս տարածաշրջանից: Համակենտրոնաց-
ման գործակիցը հաշվարկվել է ըստ առանձին տարածաշրջանների և կազմել է 0.30: Այս 
գործակիցը վկայում է համակենտրոնացման զգալի մակարդակի և նավթի շուկայի օլիգո-
պոլ լինելու մասին: Այդ մասին է վկայում նաև նավթարդյունահանող երկրների կազմա-
կերպությունը (ՕՊԵԿ), որին բաժին է ընկնում համաշխարհային նավթային ռեսուրսների 
72,4%-ը: Էներգետիկ ռիսկերը գնահատելու համար կարևորագույն ցուցանիշներ են Մեր-
ձավոր Արևելքից կախվածության գործակիցը և երկրների էներգառեսուրսների համա-
խառն սպառման համակենտրոնացման մակարդակը, որոնք ներկայացված են ստորև՝ 
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Աղյուսակ 2 
 

Երկրի, տարածաշրջանի անվանումը MED ( %) HH (համակենտրոնացում) 
ԱՄՆ 17% 0,26 
Կանադա 13,4% 0,29 
Մեքսիկա  2,4% 0,40 
Ավստրալիա 18,5% 0,33 
Չինաստան 41,9% 0,53 
Հնդկաստան  62,2% 0,30 
Ճապոնիա 78,9% 0,28 
Հվ. և Կենտ. Ամերիկա  7,3% 0,29 
ԵՄ 21,1% 0,23 
Աֆրիկա 18,5% 0,30 
Մերձավոր Արևելք - 0,48 

 
Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ Մերձավոր Արևելքից կախվածության մակարդակը բա-

վական բարձր է Ճապոնիայում, Հնդկաստանում և Չինաստանում: Դա նշանակում է, որ 
այս երկրներն ունեն խնդիրներ՝ կապված նավթի մատակարարների բազմազանեցման 
հետ, որը կտանի ռիսկերի նվազեցմանը: Կարծում ենք՝ հատկապես Ճապոնիայի կառա-
վարությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի այս խմբի կապակցությամբ, քանի որ, այս 
առումով ևս, Ճապոնիան խոցելի է: Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ին, ապա պետք է նշել, որ 
այս երկրի կախվածության ցածր աստիճանը Մերձավոր Արևելքի երկրներից պայմանա-
վորված է այն հանգամանքով, որ ԱՄՆ-ը մեծ ծավալներով նավթ է ներմուծում նաև Կա-
նադայից և նախկին ԽՍՀՄ երկրներից: Սա վկայում է ԱՄՆ-ի խելամիտ արտաքին քա-
ղաքականության մասին՝ ռիսկերը դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ: Ռեսուրսների հա-
մակենտրոնացման հետ կապված՝ կենտրոնացման բարձր մակարդակով աչքի են ընկ-
նում Չինաստանը, Մեքսիկան, Մերձավոր Արևելքը, Ավստրալիան և Աֆրիկան: Չինաս-
տանի և Հնդկաստանի կտրվածքով հարկ է նշել, որ այս երկրների էներգառեսուրսների 
համախառն ապառման մեջ մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում ածուխը՝ համապատաս-
խանաբար 70,3% և 52,8%: Չնայած այն հանգամանքին, որ այս երկրներում կախվածու-
թյունը մեկ էներգառեսուրսից բավական մեծ է, կարծում ենք՝ չի կարելի դա միանշանակ 
դրական կամ բացասական գնահատել: Բացասական է այն տեսակետից, որ այս 
երկրները խիստ կախված են ածուխից, սակայն դրական է, որովհետև սպառում են սե-
փական ռեսուրսները և, այս առումով, արտաքին աշխարհից կախված չեն: Այնուամենայ-
նիվ, կարծում ենք, որ կարճաժամկետում դա չի կարելի միանշանակ դրական կամ բացա-
սական գնահատել, բայց երկարաժամկետում կարող է բացասաբար անդրադառնալ այս 
երկրների վրա: Այս կարծիքի հիմնավորումն այն է, որ համաշխարհային նավթային պա-
շարների կրճատումը մեծացնում է ածխի նկատմամբ պահանջարկը, ինչն էլ կհանգեցնի 
ածխի գների բարձրացմանը: Ածխի պահանջարկի բարձրացումը կարող է հանգեցնել Չի-
նաստանի դերի բարձրացմանը համաշխարհային տնտեսության մեջ: Մեքսիկայում և 
Մերձավոր Արևելքում համակենտրոնացման բարձր մակարդակը պայմանավորված է 
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էներգառեսուրսների համախառն սպառման մեջ նավթի և գազի մեծ տեսակարար կշիռ-
ներով: 

Էներգետիկ անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից է նաև շրջակա միջա-
վայրի պաշտպանությունը: Այնպիսի ռեսուրսների այրումից, ինչպիսիք են օրինակ՝ նավ-
թը, գազը, ածուխը և այլն, անջատվում է որոշակի քանակությամբ CO2 գազ, ինչն առա-
ջացնում է ջերմոցային էֆեկտ, ինչպես նաև օդային ավազանի աղտոտում:  

Աղյուսակ 3-ից երևում է, որ, որպես կանոն, զարգացած երկրներում շրջակա միջա-
վայրի պաշտպանությունն ավելի բարձր մակարդակի վրա է, եթե CO2 գազի արտանետ-
ման ծավալները բավական փոքր են: Դա արդյունքն է այն բանի, որ զարգացած երկրնե-
րում կիրառվում են նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորինս քիչ են աղտոտում 
շրջակա միջավայրը: Այս ցուցանիշներից կարելի է նաև պատկերացում կազմել երկրների 
տեխնոլոգիական զարգացածության մասին: Ինչպես նկատում ենք շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության առումով, էական խնդիրներ կան Չինաստանում, Հնդկաստանում և 
Մերձավոր Արևելքում, որտեղ այս ցուցանիշները համապատասխանաբար 1,79, 1,30 և 
1,29 են: Սակայն, մեկ շնչի հաշվով CO2 գազի արտանետման ծավալները նույն Չինաս-
տանում, Հնդկաստանում և Մերձավոր Արևելքի երկրներում տարեկան համապատաս-
խանաբար՝ 5.40,1.39 և 7.56 տոննա են: Դա պայմանավորված է այս երկրներում բնակ-
չության մեծաքանակությամբ:  

 

Աղյուսակ 3 
 

Երկրի, տարածաշրջանի անվանումը CO 2 / TRES CO 2/ GDP CO 2 / Population 
ԱՄՆ 6,6 0,41 17,31 
Կանադա 15,2 0,45 15,73 
Մեքսիկա  4,1 0,45 3,85 
Ավստրալիա 8,8 0,44 17,0 
Չինաստան 15,5 1,79 5,40 
Հնդկաստան  10,1 1,30 1,39 
Ճապոնիա 5,4 0,25 8,97 
Հվ. և Կենտ. Ամերիկա  4,2 0,48 2,34 
ԵՄ 6,1 0,25 7,29 
Մերձավոր Արևելք 5,7 1,29 7,56 
Աֆրիկա 7,4 0,74 0,91 

 
Կարևորագույն ցուցանիշներ են նաև էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման ար-

դյունավետության ցուցանիշները աղյուսակ 4: 

  ցուցանիշը հաշվարկելու համար բազային տարի է 
ընտրվել 2001 թ., իսկ ընթացիկ տարի՝ 2011 թ.: Այն դեպքում, երբ այս գործակիցը մեծ է 
մեկից, ապա ռեսուրսի օգտագործումը կարելի է համարել արդյունավետ և հակառակը՝ 
երբ փոքր է մեկից՝ ոչ արդյունավետ: Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ ERIA-ի կողմից 
նմանատիպ ցուցանիշ չի հաշվարկվում, սակայն, կարծում ենք, որ ռեսուրսների օգտա-
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գործման արդյունավետությունը գնահատելու համար մեր կողմից լրացուցիչ առաջարկ-
ված ցուցանիշն առավել ամբողջական պատկերացում է տալիս երևույթի մասին: Ինչպես 
երևում է վերոհիշյալ աղյուսակից, Ավստրալիան ունի նավթի օգտագործման արդյունավե-
տության խնդիր, քանի որ ընթացիկ տարվա նավթի սպառման ծավալները բազիսայինի 
համեմատությամբ ավելի արագ են աճել, քան երկրի ՀՆԱ-ն: Այսպես մեկ միավոր նավթի 
սպառման աճն այս երկրում հանգեցրել է ՀՆԱ-ի ընդամենը 0,5 միավորով աճին, մինչ-
դեռ ԱՄՆ-ում այն կազմել է 6,6, Կանադայում 8,35, իսկ ՄԵքսիկայում՝ 10,6: Ինչ վերաբե-
րում է ԵՄ-ին, ապա վերջինիս համար այս ցուցանիշը հաշվարկելը ոչ ճիշտ պատկերա-
ցում կտար, քանի որ ընտրված բազիսային տարում ՝ 2001 թ., այն կազմված էր ընդամե-
նը 15 անդամ երկրներից, իսկ 2011 թ.՝ 27, և բնականաբար, վիճակագրական տվյալները 
չէին կարող համադրելի լինել: 

Աղյուսակ 4 
 

Երկրի (տարածաշրջանի) 
անվանումը TPES/ GDP TFEC/ GDP 

 
ԱՄՆ 0,039 0,038 6,6 
Կանադա 0,017 0,050 8,35 
Մեքսիկա  0,064 0,056 10,6 
Ավստրալիա 0,029 0,028 0,5 
Չինաստան 0,067 0,062 4,5 
Հնդկաստան  0,075 0,073 4,10 
Ճապոնիա 0,027 0,026 2,27 
Հվ. և Կենտ. Ամերիկա  0,067 0,075 5,31 
ԵՄ 0,024 0,027 - 
Աֆրիկա 0,058 0,073 6,37 

  
Վերոհիշյալ ուսումնասիրությունները և դատողությունները կատարված էին առան-

ձին երկրների և տարածաշրջանների կտրվածքով, որոնք թույլ տվեցին բացահայտել 
դրանց էներգետիկ անվտանգությանն առնչվող որոշ խնդիրներ: Սակայն, գլոբալ մակար-
դակում նույնպես գոյություն ունեն էներգետիկ խնդիրներ: Մասնավորապես՝ եթե հաշ-
վենք R/P ցուցանիշը համաշխարհային կտրվածքով, ապա նավթի համար այն կկազմի 
58,6, ածխի համար՝ 217,6, իսկ գազի համար՝ 63,6: Ինչպես տեսնում ենք, 2011 թ. դրու-
թյամբ արտադրական կարողությունների անփոփոխ մնալու պարագայում նավթի համաշ-
խարհային պաշարները կբավականացնեն մարդկությանն ընդամենը 58,6, իսկ գազի 
պաշարները՝ 63,6 տարի: Սա, կարծում ենք, անհանգստացնող փաստ է, որը ստիպում է 
էներգետիկ առկա ռեսուրսն առավել խնայողաբար և օպտիմալ օգտագործել, ինչպես 
նաև էներգիայի նոր աղբյուրներ ընտրելու ուղղությամբ՝ միջոցներ ձեռնարկել: Ածխի պա-
շարներն անհամեմատ ավելի շատ են և կբավարարեն համաշխարհային պահանջարկը 
մոտ 217,6 տարի: Սակայն, սա չի նշանակում, որ այս ռեսուրսները կարելի է անխնա օգ-
տագործել: Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ, նավթի համաշխարհային պաշար-
ների կրճատմանը զուգընթաց, աճում է պահանջարկն ածխի նկատմամբ: Այդ մասին է 
փաստում հետևյալ աղյուսակը՝ 
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Աղյուսակ 5 
 

Էներգառեսուրսի անվանումը  2002 2005 2008 2017 
նավթ 37,4% 36,4% 34,7% 33% 
գազ 24,2% 23,4% 24,1% 23,6% 
ածուխ 25,4% 27,8% 29,2% 30,3% 
միջուկ. էներգիա 6,4% 5,9% 5,4% 4,8% 
հիդրոէներգիա 6,2% 6,3% 6,3% 6,4% 
ալտերնատիվ էներգիա 0,4% 0,2% 0,3% 1,5% 
համակենտրոնացման մակարդակ  0,27 0,27 0,27 0,26 

 
Կատարված հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում բացա-

հայտվեցին բազմաթիվ հիմնախնդիրներ ինչպես գլոբալ մակարդակով, այնպես էլ առան-
ձին երկրների և տարածաշրջանների, իհարկե, նաև Հայաստանի հետ կապված: Գլոբալ 
մակարդակով կատարված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ էներգետիկ ռե-
սուրսների սպառման ծավալներն ակնհայտորեն ունեն աճման միտում, ինչն աստիճանա-
բար տանում է համաշխարհային մակարդակով այս ռեսուրսների նկատմամբ «քաղցի» 
առաջացմանը: Թերևս, այս հանգամանքով է բացատրվում հանածո վառելիքաէներգե-
տիկ ռեսուրսների, հատկապես՝ նավթի համաշխարհային գների կայուն կերպով բարձ-
րացումը, որն առաջին երկրների համար առաջադրում է էներգետիկ անվտանգությանն 
անմիջականորեն սպառնացող վտանգներ: Հարկ է ուշադրություն դարձնել նաև այն հան-
գամանքին, որ այս ռեսուրսների գները (մասնավորապես՝ նավթի) խիստ զգայուն են 
տնտեսական. քաղաքական և ռազմական գործընթացների նկատմամբ: Ինչպես երևում է 
կատարված հետազոտությունից, նավթային ճգնաժամերի առաջացման պատճառները 
բացառապես եղել են քաղաքական և ռազմական բախումների արդյունք: Այս տեսանկյու-
նից, բացառություն է, թերևս, 2008−2009 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հե-
տևանքով նավթի գների բարձրացումը: Էներգետիկ անվտանգության համաթվերի հաշ-
վարկման արդյունքում պարզվեց, որ էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից կան 
լուրջ խնդիրներ Ճապոնիայում, քանի որ այս երկիրը չունի սեփական վառելիքաէներգե-
տիկ ռեսուսներ և մեծ չափով կախված է արտաքին աշխարհից: Հատկապես Ճապոնիայի 
համար բավական ռիսկային է այն հանգամանքը, որ այս երկրի նավթի հիմնական մա-
տակարար են հանդիսանում Մերձավոր Արևելքի երկրները, որոնցից Ճապոնիայի կախ-
վածության մակարդակը հասնում է 78.9%-ի: Էներգաարդյունավետության տեսանկյունից, 
խնդիրներ կան Ավստրալիայում, որտեղ էներգաարդյունավետության գործակիցը կազ-
մում է 0.5: Չինաստանը, Հնդկաստանը և Մեքսիկան ունեն համախառն էներգառեսուրս-
ների սպառման համակենտրոնացման բարձր մակարդակ, որը բնութագրվում է համա-
պատասխանաբար՝ 0.53. 0.30 և 040 գործակիցներով: Չինաստանում և Հնդկաստանում 
համակենտրոնացման բարձր մակարդակը պայմանավորված է նրանով, որ այս երկրնե-
րի էներգասպառման մեջ մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում ածուխը (համապատասխա-
նաբար՝ 70.3% և 52.8%), իսկ Մեքսիկայում՝ նավթը՝ 51.6%: Հետազոտության արդյունքում 
համաշխահային մակարդակով պարզ դարձավ հետևյալը՝ 
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1. Զարգացող երկրները, որոնք հարուստ են հանածո էներգառեսուրսներով, հիմնա-
կանում վառելիք արտահանողներ են, մինչդեռ զարգացածները՝ ներմուծողներ:  

2. Նավթային ռեսուրսների համակենտրոնացման մակարդակը բավական բարձր է, 
և շուկան օլիգոպոլ է: 

3. Կա ածուխի համաշխարհային պահանջարկի աճման միտում, որը, կարծում ենք, 
պայմանավորված է համաշխարհային նավթային ռեսուրսների կրճատմամբ: 

4. Բնակչության մեկ շնչի հաշվով CO2 գազի արտանետումներն աճել են 44,4%-ով 
1970-ականների համեմատ, որը լուրջ մարտահրավեր է 21-րդ դարի մարդու կյան-
քի որակի համար: 

5. Գոյություն ունեն բնապահպանական խնդիրներ՝ կապված ջերմոցային էֆեկտի, 
շրջակա միջավայրի և օդային ավազանի աղտոտման, գլոբալ տաքացման հետ: 

Այս հիմնախնդիրների լուծման համար կարելի է առաջարկել հետևյալը՝ 
1. Երկրներն էներգետիկ ռիսկերը կրճատելու նպատակով պետք է դիվերսիֆիկաց-

նեն իրենց կողմից սպառվող էներգառեսուրսները և հնարավորինս ապահովեն 
մատակարարների բազմազանությունը: 

2. Գլոբալ մակարդակով մշակել և ներդնել միասնական «Կանաչ» հարկային համա-
կարգ: 

3. Մեծացնել համաշխարհային էներգետիկ աղբյուրների մեջ ալտերնատիվ աղբյուր-
ների տեսասկարար կշիռը: Այդ նպատակի իրականացման համար ձևավորել հա-
մաշխարհային ալտերնատիվ էներգետիկայի հիմնադրամ, որի միջոցներով կֆի-
նանսավորվեն ոլորտի զարգացմանն անհրաժեշտ ծախսերը:  

4. Երկրները պետք է իրենց էներգետիկ ռազմավարությունները կառուցեն էներգա-
խնայողության և վերականգնվող էներգառեսուրսների օգտագործման գաղափա-
րի վրա: 

5. Նպաստել համաշխարհային մակարդակով այլընտրանքաային էներգետիկայի 
ոլորտում միջազգային մասնագիտացման և կոորդինացման խորացմանը: 

 

СУРЕН ГЕВОРГЯН 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.  
АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетичес-
кие ресурсы, энергетический риск, окружающая 
среда, эффективность, ископаемое топливо 

 

Когда речь заходит об энергетической безопасности, прежде всего надо понимать, что 
такое энергетическая безопасность, что и от чего нужно защищать, и как следует измерять 
уровень безопасности. Существует множество описаний энергетической безопасности, одна-
ко наиболее емко определение ERIA ( Economic Research Institute of ASEA and East Asia), согласно 
которому энергетическая безопасность определяется следующим образом: уровень наличия 
энергии и энергетических ресурсов, необходимый для обеспечения естественного процес-
са по осуществлению экономической, социальной защитой и иной деятельности людей. 
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SUREN GEVORGYAN 
 

GLOBAL ENERGY PROBLEMS. ENERGY SECURITY ANALYSIS 
 

Key words: energy security, energy resource, energy risk, 
environment, efficiency, fossil fuels 

 

When speaking about energy security, you first need to understand what energy security is, what 
should be protected and how to measure security level. There are many definitions of energy security, 
but the definition of the ERIA (Economic Research Institute of ASEA and East Asia) is comprehensive 
according to which energy security is such a level of available energy and energy resources, which is 
necessary to ensure normal sequence running for economic, social, defensive and other activities. 

 
 
 
ԱԼԻՍԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՇԵՆՔԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ BREEAM ԵՎ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ LEED ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. «կանաչ» շինարարություն, էկոլոգիական 
արդյունավետություն, «կանաչ» տնտեսու-
թյուն, «կանաչ» սերտիֆիկացում, «կանաչ» 
շինարարության շահավետություն, շինարա-
րության որակ 

 

Հոդվածում հիմնավորվել է «կանաչ» շինարարության՝ որպես համեմատաբար նոր 
գիտակիրառական ուղղության կարևորությունը շենքերի էկոլոգիական արդյունավետու-
թյան գնահատման բարեփոխումների շրջանակներում: Կատարվել է շենքերի էկոլոգիա-
կան արդյունավետության գնահատման անգլիական և ամերիկյան համակարգերի համե-
մատական վերլուծություն: Փորձ է արվել գնահատելու «կանաչ» շինարարության շահա-
վետությունն ինչպես շինարարների, այնպես էլ սպառողների և, ընդհանրապես, հասա-
րակության համար: 

 

Հայտնի է, որ «Կանաչ» շինարարությունը համեմատաբար նոր գիտակիրառական 
ուղղություն է, որը կողմնորոշված է բնապահպանական խնդիրների ուսումնասիրությանը 
կառուցապատման ամբողջ տևողության՝ նախագծման, կառուցման, շահագործման, վե-
րանորոգման և հեռացման ընթացքում: Այն «կանաչ» տնտեսության կարևոր և հեռանկա-
րային բաղադրիչներից է, որը, միասնական համակարգում ներառված վեց ոլորտների 
հետ մեկտեղ, հաշվի է առնում նաև սոցիալական, ֆինանսական, հոգեբանական, մարդ-
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կային, հոգևոր, մտավոր, սպառողական և այլ գործոններ: Հետևաբար՝ էկոլոգիական շի-
նարարության գլխավոր խնդիրը կյանքի տևողության, արհեստական միջավայրի ընդ-
հանուր արդյունավետության և կայունության ապահովումն է և անմիջականորեն կապ-
ված է «կանաչ» սերտիֆիկացման հետ:  

«Կանաչ» սերտիֆիկացման միջազգային օրինակ է BRE Global բրիտանական ընկե-
րության՝ 1990 թ. մշակած շինությունների էկոլոգիական արդյունավետության գնահատ-
ման BREEAM մեթոդը, որը կիրառվում է ամբողջ աշխարհում և կառավարվում է ISO9001 
որակի ստանդարտով: Բրիտանական ընկերությունը BREEAM համակարգով պատրաս-
տում է լիցենզավորված անկախ մասնագետներ ամբողջ աշխարհում: BREEAM գնահատ-
ման համակարգը հայտնի է ոչ միայն Մեծ Բրիտանիայում, այլև դրա սահմաններից 
դուրս, որտեղ սերտիֆիկացվել է ավելի քան 110000 շինություն, և ավելի քան կես միլիոն 
շենք դեռ պետք է անցնի այդ գործընթացը1: Գործող օրենքների պահանջների խստացու-
մը նպաստեց շինարարական շուկայում այս ստանդարտի զարգացմանը: Շինարարական 
ընկերությունները և անհատները հետաքրքրված են BREEAM մեթոդով շինարարության 
որակի բարձրացման խնդրով: Միաժամանակ, ներդրողները և շինարարական ընկերու-
թյունները կրճատում են ժամանակը և ֆինանսական ծախքերը, անշարժ գույքի գործա-
կալություններն ապահովում են լրացուցիչ գովազդ, իսկ պատվիրատուն, վարձակալողը 
կամ հավանական գնորդները համոզված են լինում ապրանքի բարձր որակի հարցում: 
BREEAM մեթոդի հաջորդ յուրահատկությունն այն է, որ բալային համակարգով գնահա-
տում են մի շարք ոլորտներ, որոնք վերաբերում են, օրինակ, մարդու անվտանգությանը, 
շրջակա միջավայրին և հարմարվողականությանը: Բալերը բազմապատկվում են գործա-
կիցներով, որոնք արտահայտում են տվյալ շինարարական վայրում որևէ ոլորտի արդի լի-
նելը, այնուհետև գումարվում և փոխակերպվում են գոհացնող գնահատականի: Նման 
մեթոդը թույլ է տալիս առանց արդյունավետության կորստի BREEAM համակարգի հար-
մարվողականության ապահովմանը ցանկացած տարածաշրջանում: Մեթոդի կիրառման 
ժամանակ առանձնացվում են բաժիններ և յուրաքանչյուր բաժինը նկարագրող միջոցա-
ռումներ: Յուրաքանչյուր գործունեություն գնահատվում է միավորներով, որոնք էլ արտա-
ցոլում են դրա արդյունավետությունը, որակը և համապատասխանության աստիճանը:  

Պետք է նշել, որ միջոցառումները, որով իրականացվում է BREEAM-ը, ընդհանուր են 
բոլոր միջազգային համակարգերի համար: Այս միջոցառումները և առանձին գործունեու-
թյունների համար առանձնացված յուրահատուկ չափորոշիչները ստեղծում են միավորնե-
րի ամբողջական համակարգ ամեն մի որոշակի դեպքի համար: Հատկանշականն այն է, 
որ գոյություն ունեն պարտադիր կատարվող գործողություններ, որոնք ստանում են հա-
մապատասխան միավորներ և նորարարական գործողություններ, որոնց դիմաց տրվում 
են լրացուցիչ միավորներ: 

Սակայն, հարկ է նշել նաև, որ BREEAM մեթոդը պարունակում է կոշտ պահանջներ, 
բավական բարդ և ընդգրկուն համակարգ է, ունի թույլ մարքեթինգ, համաձայնության 
                                                            
1 Pushkar, S., Becker, R., & Katz, A.(2005). A methodology for design of environmentally optimal buildings by 
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ստացման բավական մեծ արժեք: Այնուամենայնիվ, մեթոդն առավել չափով համապա-
տասխանում է Մեծ Բրիտանիայի շինարարական և ինժեներական նորմերին և մոտեցում-
ներին: Ենթադրվում է, որ Հայաստանում այս ստանդարտի տեղայնացման համար, ան-
հրաժեշտ է մոտեցումների և տեսակետների հստակեցում: BREEAM-մեթոդի առավելու-
թյուններից է նաև այն, որ գնահատման համակարգը կիրառելի է տարբեր տեսակի շի-
նությունների համար ունի անկախ աուդիտ անցկացնելու հնարավորություն: Բացի դա, 
անհատական մոտեցումը հնարավորություն է տալիս կատարելու համեմատություններ, 
ինչպես նաև համակարգը բավական լավ հարմարվում է օտար նորմերին: 

Համեմատական վերլուծությունից պարզվեց, որ գնահատման սկզբունքների շատ 
դրույթներ անգլիական և ամերիկյան համակարգերում համընկնում են, սակայն բրիտա-
նական համակարգը համարվում է օժտված գնահատման ավելի կոշտ մեխանիզմով: Այն 
8 տարի շուտ է մշակվել LEED համակարգից և իր պորտֆելում ունի ավելի շատ սերտիֆի-
կացված օբյեկտներ: Սակայն, ամերիկյան համակարգն աշխարհում ավելի տարածված և 
պարզ է: Երկու այլ հիմնական տարբերություններն այն են, որ BREEAM-ը կենտրոնանում 
է շինարարության, շինարարական նյութերի որակի, ինչպես նաև համապատասխան տե-
ղական շուկաների տնտեսական ռազմավարությունների վրա: LEED համակարգում շեշ-
տադրվում են էներգաարդյունավետությունը, «կանաչ» էներգետիկան, ինչպես նաև կա-
ռուցապատման արդիականացումն ու սոցիալական տեսանկյունները:  

Գրավիչն այն է, որ այս երկու ստանդարտները շինությունը գնահատում են էկոլո-
գիական և կենսաապահովման լայն տեսանկյուններով: Յուրաքանչյուր տեսանկյան հա-
մապատասխանության դեպքում նախագիծը ստանում է միավորներ: Գումարային գնա-
հատականը թույլ է տալիս որոշել նախագծի համապատասխանությունը օրենսդրության 
պահանջներին1: Շինություններն առաջնահերթ գնահատվում են նախագծման ժամանակ, 
եթե նախագիծը համապատասխանում է ստանդարտներին, ապա համարվում է գրանց-
ված: Երկրորդ փուլում գնահատվում է արդեն պատրաստի շինությունը, որպեսզի ստուգ-
վի նախագծման և շինարարության արդյունքների համապատասխանությունը: Եթե շի-
նությանը տրվում է դրական գնահատական, ապա այն համարվում է սերտիֆիկացված: 
Բրիտանական BREEAM համակարգը մշակված էր Մեծ Բրիտանիայի, Դանիայի, «Տոյո-
տա» ընկերության համար՝ առանձին-առանձին, իսկ LEED-ը ընդհանուր է բոլոր երկրների 
համար: 

Այստեղ հարկ է նշել նաև, որ համակարգի թերություններից է այն, որ դա պարունա-
կում է շատ կոշտ պահանջներ, դժվար կառավարվող է, ունի թույլ մարքեթինգ, համաձայ-
նության ստացման բավական մեծ արժեք և ավելի արդյունավետ ձևով կապված է Մեծ 
Բրիտանիայի շինարարական և ճարտարագիտական նորմերին ու մոտեցումներին: Այս 
ստանդարտը այլ երկրներում հիմք ընդունելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան 
մոտեցումների և տեսակետների ներմուծում: 

                                                            
1 U.S. Environmental Protection Agency. (October 28, 2009). Green Building Basic Information. Retrieved 
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LEED մեթոդը հարմարեցված է միայն ԱՄՆ-ի սոցիալ-տնտեսական համակարգին և 
փաստաթղթերի ձևակերպման կոշտ համակարգ է: BREEAM գնահատման համակարգը 
կիրառելի է տարբեր տեսակի շինությունների համար, ունի անկախ աուդիտ անցկացնելու 
հնարավորություն, անհատական մոտեցումն այս կամ այն օբյեկտին հնարավորություն է 
տալիս կատարելու համեմատություններ: Համակարգը, միաժամանակ, բավական լավ 
հարմարվում է օտար նորմերին: 

LEED մեթոդի համար բնութագրական է նախագծերի վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան հասանելիության բարձր մակարդակը: Անհրաժեշտ չէ իրականացնել ուսուցանում 
գնահատողների համար, գործընթացների և համակարգերի ունիվերսալացում, ուսուց-
ման բարձր մակարդակ և միջազգային նորմերին համարժեք ռազմավարությունների 
մշակում: Ստանդարտն անխտիր համապատասխանում է տեխնոլոգիական, նորարարա-
կան, ինժեներական մեխանիզմներին ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Նոր Զելանդիայի, Ավստրա-
լիայի, Մեքսիկայի, Ճապոնիայի, Չինաստանի շուկաներում, ինչպես նաև որպես առավե-
լություն նշվում է on-line թեստավորման համակարգի ներդրումը: 

Այն երկրներում, որտեղ զարգանում է էկոլոգիական շինարարությունը, ստեղծվում 
են ազգային ստանդարտներ, որոնք ներառում են երկրի սոցիալ-էկոլոգիական և բնական 
պայմանները: Իսկ որպեսզի մշակվեն ազգային ստանդարտներ, անհրաժեշտ է փոփոխել 
արդեն գոյություն ունեցող միջազգային ստանդարտների սկզբունքները՝ դրանք հարմա-
րեցնելով տվյալ երկրի անշարժ գույքի փորձաքննությանը: Այսպիսով՝ միջազգային «կա-
նաչ» ստանդարտները կոչված են շինարարական ոլորտն ապահովելու գործունեության 
կազմակերպման մեթոդական բազայով, որը ներառում է էներգաարդյունավետություն, 
էկոլոգիապես մաքուր և հարմարավետ պայմաններ կյանքի համար: 

Շենքերի էկոլոգիական արդյունավետության գնահատման բարեփոխումների շրջա-
նակներում Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն ընդունել է օրենք՝ ըստ որի, 2008 թվա-
կանից սկսած, յուրաքանչյուր նոր շինություն պետք է գնահատվի CSH ստանդարտին հա-
մապատասխան: Սա թույլ է տալիս CSH ստանդարտն անվանել Ազգային բրիտանական 
ստանդարտ, որը կիրառվում է պետության ներսում: Դա մշակվել է BRE Global ինստիտու-
տի կողմից՝ որպես BREEAM կոմերցիոն ստանդարտ: 

Այսպիսով՝ օբյեկտը, որը կառուցվել է «կանաչ» շինարարության սկզբունքներին հա-
մապատասխան, օժտված է մի շարք յուրօրինակ հատկանիշներով, որոնք կարող են օգ-
տագործվել անշարժ գույքի վաճառքի համար նախատեսված շուկայական ռազմավարու-
թյան մեջ: «Կանաչ» ստանդարտների պահանջներին համապատասխանությունը թույլ է 
տալիս հասնել տվյալ անշարժ գույքի արդյունավետ օգտագործմանն ամբողջությամբ: 
Ավելի իրական է ներդրումների հետ վերադարձի բարձր մակարդակը՝ ի հաշիվ անշարժ 
գույքի որակի բարձրացման:  

«Կանաչ» շինարարությանը աջակցում են զարգացած երկրների կառավարություն-
ները, քանի որ այն համարվում է տնտեսության արդիականացման շարժիչ ուժը, որը 
բարձրացնում է արդյունավետությունը և, այդպիսով, ձեռք է բերում մրցակցություն և 
գրավչություն օտարերկրյա ներդրողների համար: Շինարարական ոլորտը հնարավորու-
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թյուն է ընձեռում տնտեսության մեջ բարձրացնելու էներգետիկ և ռեսուրսային պաշարնե-
րի օգտագործման արդյունավետությունը, կրճատելու ջերմոցային գազերի արտանետում-
ները, ինչպես նաև թույլ է տալիս կառավարությանը կատարել իր ստանձնած ազգային և 
գլոբալ բնապահպանական պարտականությունները: 

 
АЛИСА ГЕВОРГЯН 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В РА 
АНГЛИЙСКОЙ BREEAM И АМЕРИКАНСКИЙ LEED СИСТЕМ ОЦЕНКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ 
 

Ключевые слова: «зеленое» строительство, экологическая эф-
фективность, «зеленая» экономика, «зеленая» 
сертификация, выгодность “зеленого” строи-
тельства, качество строительства 

 

В статье обоснована важность оценки экологической эффективности “зеленого” строи-
тельства, в качестве относительно нового научно-прикладного направления оценки экологи-
ческой эффективности зданий в рамках реформ. Сделан сравнительный анализ и локализация 
возможностей английской BREEAM и американский LEED систем оценки экологической эффек-
тивности зданий. Предпринята попытка оценить выгодность “зеленого” строительства как 
для строителей, так и для потребителей и общества в целом. 

 

ALISA GEVORGYAN 
 

COMPARATIVE ANALYSIS AND LOCALIZATION OPPORTUNITIES OF BRITISH 
BREEM AND AMERICAN LEED SYSTEMS FOR EVALUATION OF ECOLOGICAL 

EFFICIENCY OF BUILDINGS IN RA 
 

Key words: “green” construction, ecological efficiency, “green” 
economy, “green” certification, “green” 
construction profitability, construction quality 

 

The article has highlighted the importance of the “green” construction as a relatively new 
scientifically applied direction within the framework of ecological efficiency valuation reforms. A 
comparative analysis of British and American systems for buildings’ ecological efficiency valuation was 
carried out. A trial was conducted to evaluate the benefits of “green” construction for constructors, as 
well as for consumers and for public in general. 
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ՀԱՅԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԳԱԳԻԿ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. ձեռնարկություն, մեխանիզմ, բնապահպա-
նական, տնտեսական, արդյունավետություն, 
գործունեություն, մենեջմենթ, պատասխա-
նատվություն 

 

Հոդվածում դիտարկվել են ՀՀ արդյունաբերական ձեռնարկությունների բնապահ-
պանական գործունեության արդյունավետության բարձրացման տնտեսական հիմնահար-
ցերը: Ներկայացվել են ձեռնարկությունների բնապահպանական վարքագծի փոփոխու-
թյունների տնտեսական ուղիները: Հիմնավորվել է ձեռնարկություններում էկոմենեջմենթի 
համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը էկոտնտեսական կարգավորման նոր պայ-
մաններում: 
 

Արտադրական ձեռնարկության բնապահպանական գործունեության արդյունավե-
տության բարձրացման կարևոր ուղղություններից մեկը ներկայումս բնապահպանական 
մենեջմենթի համակարգի ներդրումն է: 

Բնապահպանական մենեջմենթը կազմակերպության (ձեռնարկության) գործունեու-
թյան կառավարման այնպիսի համակարգ է, որն ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն 
ունի արտաքին միջավայրի փոխհարաբերությունների հետ։ Բնապահպանական մենեջ-
մենթի օբյեկտ են համարվում ձեռնարկության գործունեության՝ թողարկվող արտադրան-
քի և մատուցվող ծառայությունների բնապահպանական կողմերը։ Կառավարելով այս 
ուղղությունները՝ կազմակերպությունը, իհարկե, չի կարող ազդեցություն (դրական կամ 
բացասական) չթողնել արտաքին միջավայրի և դրա ռեսուրսների վրա։ Բիզնես գործու-
նեության՝ արտաքին միջավայրի նկատմամբ բացասական փոխազդեցությունների նվա-
զեցումը և արտադրական գործընթացների էկոլոգիական բարձր մակարդակի ապահո-
վումը բնապահպանական մենեջմենթի վերջնական նպատակներն են։ Միաժամանակ, 
տվյալ խնդիրների իրականացումն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել կազմակեր-
պության այլ առաջնային նպատակների կատարմանը՝ ապահովելով ընթացիկ և երկա-
րաժամկետ մրցունակություն։ 

Ժամանակակից պատկերացումների տեսանկյունից, բնապահպանական մենեջմեն-
թը կարելի է սահմանել որպես կազմակերպության (ձեռնարկության) կառավարման հա-
մակարգի բաղկացուցիչ մաս, որն իրագործում է մրցունակության ապահովման խնդիր՝ 
ապահովելով տվյալ ոլորտի էկոլոգիական պահանջները։ 

Հետաքրքրություն է առաջացնում բնապահպանական մենեջմենթի ևս մեկ հատկա- 
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նիշ։ Դա մեծացնում է կառավարչական գործունեության սահմանները և նպատակները՝ 
ընդգրկելով արտաքին միջավայրի մարտահրավերները1։ Առաջին հերթին, այս մոտեց-
մամբ բնապահպանական խնդիրները չեն տարբերվում բիզնես գործունեության այլ կող-
մերից, իսկ երկրորդ հերթին, բնապահպանական հետևանքները, ծախսերը և այլն դառ-
նում են բիզնեսի բաղկացուցիչ մասեր։ 

XX դարի 90–ական թվականներին՝ կորպորատիվ բնապահպանական մենեջմենթի 
զարգացման ժամանակաշրջանում, առավել էական ազդեցություն էին թողնում նեոին-
ստիտուցիոնալ և նորինստիտուցիոնալ տեսությունները (ստեյկհոլդերների, պրինցիպալ–
գործակալների, ցանցային կառուցվածքների, ռիսկի վերլուծության, ինչպես նաև կայուն 
զարգացման)։ 

Ստեյկհոլդերները, որպես շահագրգիռ կողմեր, ֆիզիկական անձինք, կազմակեր-
պություններ են, որոնք իրավունք ունեն իրավական, տնտեսական, բարոյական տեսան-
կյուններից ներկայացնելու իրավունքներ կամ շահեր՝ կապված համակարգի և դրա 
ունեցվածքի հետ, որը բավարարում է իրենց կարիքները: Այս տեսությունը շարունակում է 
զարգանալ։ Գերմանացի գիտնական Հ.Դյուկհոֆն առաջարկել է ստեյկհոլդերների դա-
սակարգման հետաքրքիր մոտեցում (աղյուսակ 1)։  

Աղյուսակ 1  
Ստեյկհոլդերների դասակարգումն ըստ Հ.Դյուկհոֆի 

 

Ազդեցության ներուժ Կիրառման 
պատրաստություն Ոչ էական Էական 

Բարձր 
Տեսակ Ա. աջակցող (supportive) – 
ֆիրմայի անձնակազմ, արհմիություններ, 
մատակարարներ 

Տեսակ Բ. խառնված (mixed blessing) – 
բաժնետերեր, ներդրողներ, մենեջերներ, 
սպառողներ, բանկեր, ապահովագրողներ

Ցածր 
Տեսակ Գ. առավելագույն (marginal) – 
մրցակիցներ, բնակչություն, համալ-
սարաններ և գիտական հանրություն 

Տեսակ Դ. ոչ աջակցող (nonsupportive) – 
ԶԼՄ, պետություն, ոչ ձևական միավորում

 

Բնապահպանական մենեջմենթի համակարգի ձևավորման ժամանակ ստեյկհոլ-
դերների տեսությունը չի տալիս պատրաստի ուղղորդություններ։ Ներկայումս ձևավորվել 
են մի շարք հետաքրքիր մոտեցումներ, որոնք վերլուծում են էկոլոգիական խնդիրների 
ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա՝ զարգացնելով բնապահպա-
նական մենեջմենթի տեսությունը։  

Դրանց շարքին են դասվում հետևյալ մոտեցումները. 
 մարդակենտրոն, որի շրջանակներում ուշադրություն է դարձվում ձեռնարկատե-

րերի և մենեջերների բնապահպանական պատասխանատվությանը, որն ուղղ-
ված է պայմանների երկարաժամկետ ապահովմանը բիզնեսի ու հասարակու-
թյան պահանջմունքների բավարարման համար, 

 ֆինանսատնտեսական, որի դեպքում բնության պահպանման նպատակների 
իրականացումը կազմակերպության կողմից վերլուծության է ենթարկվում մշակե- 

                                                            
1 Бабина Ю. В., Варфоломеева Э. А., Экологический менеджмент. М.: “Перспектива”, 2007, с. 58. 
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 լով մրցունակ ռազմավարություններ, 
 բնապահպանական մենեջմենթը՝ որպես որակի և ապահովության կառավար-

ման համակարգի ֆունկցիա, 
 կենսաբանական։ 

Կորպորատիվ բնապահպանական մենեջմենթին բնորոշ էկոլոգիական խնդիրների 
գումարային հաշվարկին փոխարինելու համար, նախնական փուլում, կիրառվում է ձեռ-
նարկատիրական գործունեության նոր ուղղություն, որը հիմնվում է կայուն զարգացման 
սկզբունքի վրա։ Այս ուղղությունների միջև տարբերությունը ներկայացված է աղյուսակ  
2–ում1։ Բնապահպանական մենեջմենթի համակարգերի ձևավորման ժամանակ առաջա-
նում են այնպիսի հարցեր, որոնք վերաբերում են թափոնների վերամշակմանը, հումքի 
երկրորդական օգտագործմանը, արտադրության որակի և ապահովության բարձրացման 
համակարգերի ներդրմանը, արտաքին միջավայրի պահպանմանն ուղղված կառավար-
ման, ինչպես նաև էկոլոգիական աուդիտի կազմակերպմանը։ Ձեռնարկությունում, հիմ-
նականում, փորձ է արվում կիրառելու բնապահպանական մենեջմենթն արդեն գործող 
կառավարման համակարգում։ 

Աղյուսակ 2 
Ձեռնարկատիրական գործունեության ուղղությունների փոփոխություն 

 
 

Ուղղվածություն (պարադիգմա) 
 

Ցուցանիշներ 
Ձեռնարկության կառավարում՝ 
հաշվի առնելով էկոլոգիական 

խնդիրները 

Ձեռնարկության կառավարում՝ 
ուղղված կայուն զարգացման 

պահանջներին 
Ընդհանուր բնութագիր «Քիչ, քան...» «Այնքան, որքան պետք է» 
Բնապահպանական վնասի 
բնութագիր Հասցված Ակնկալվող 

Փոխըմբռնում Ֆիզիկական Մտավոր 
Գործողությունների 
պարամետրեր Նյութական էմիսիա Ոչ նյութական էմիսիա 

Հասարակական 
հետաքրքրության 
օբյեկտներ 

Էմիսիա՝ որպես գործընթացների և 
արտադրանքների հետևանք 

Գործընթացներ և արտադրանքներ՝ 
որպես կյանքի ոճի հետևանք 

Հաջողության 
նախապայմաններ Էկոարդյունավետ Բավականություն 

Ուղղվածություն Կապիտալի սեփականատերերին  
(share-holders) 

Հետաքրքրված անձանց/խմբերին 
(stakeholders) 

Նախաձեռնողներ Պետական մարմիններ Ոչ պետական մարմիններ 
 

Կառավարչական համակարգի հնարավորությունները սահմանափակված են, եթե 
կիրառվող կառուցվածքները խոչընդոտում են անհրաժեշտ քաղաքականության ներդրու-
մը։ Յուրաքանչյուր ձեռնարկություն պարտավոր է հաշվի առնել էկոլոգիական պահանջ-

                                                            
1 Магомадова Т.Л., Косякова И.В., Оптимизация производственно-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия с учетом эколого -экономического анализа // Вестник Самарского 
государственного университета (гуманитарная серия), №9 (90): СамГУ, 2011. 
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ները, այլ կերպ ասած, արտաքին միջավայրի պահպանությունը պետք է հուսալի կերպով 
ներառված լինի ձեռնարկության կառավարչական համակարգում։ 

Ի Վերջո, բնապահպանական մենեջմենթի նպատակն է նվազեցնել բիզնես գործու-
նեության բացասական ազդեցություններն արտաքին միջավայրի վրա, ապահովել ար-
տադրական գործընթացների անվտանգության բարձր մակարդակ։ 

Բիզնեսի կայացման հիմքում երեք փոխկապակցված խնդիրներ են. առաջին հեր-
թին՝ կորպորատիվ մրցունակություն (Corporate Competitiveness), երկրորդ հերթին՝ կոր-
պորատիվ ղեկավարության որակավորման բարձրացում (Corporate Governance) և եր-
րորդ՝ ձեռնարկությունների կողմից քաղաքացիների սոցիալական պատասխանատվու-
թյան գործառույթների իրականացում։ Բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվություն 
ասելով ներկայումս հասկացվում է բիզնեսի սուբյեկտների կողմից այն նորմերի և կանոն-
ների պահպանությունը, որոնք որոշված են օրենսդրությամբ, ազդում են առանձին սո-
ցիալական խմբերի և ամբողջ հասարակության կյանքի մակարդակի վրա։ Այս խնդիրնե-
րից վերջինը ամրապնդվեց քաղաքակիրթ բիզնեսի սկզբունքներից մեկի ձևավորմամբ, 
տվյալ դեպքում ի նկատի ունենք կորպորատիվ քաղաքացիության սկզբունքը (Corporate 
Citizenship)։ Այս հասկացությամբ, ինչպես նշում են արտասահմանյան մասնագետները, 
էկոլոգիան՝ նույնկերպ, ինչպես որակի բարձրացումը և ինովացիաների իրագործումը, 
առաջատար ուղղություններից է մրցակցային պայքարում։ Ռազմավարական բնապահ-
պանական մենեջմենթը, որը ներառվում է արտադրական ձեռնարկության ռազմավա-
րական համակարգում, կոչված է հայտնաբերելու էկոլոգիական բնույթի հեռանկարներ։ 

Բնապահպանական մենեջմենթը ընդունված է վերլուծել որպես «ռազմավարական 
մենեջմենթ» հասկացության մի մաս և ներառել ժամանակակից անվնաս արտադրության 
գաղափարի մեջ, որի դեպքում հնարավոր է հասնել էկոլոգիական և տնտեսական օպտի-
մալ ցուցանիշների հարաբերակցության1։ Ձեռնարկատիրական գործունեության արտա-
քին միջավայրի նկատմամբ բացասական երևույթների նվազեցման, արտադրական 
գործընթացների բարձր էկոլոգիական անվտանգության սահմանման խնդիրները հա-
մարվում են բնապահպանական մենեջմենթի հիմնական նպատակները։ Միաժամանակ, 
տվյալ խնդիրների իրագործումը պետք է համաձայնեցված լինի կազմակերպության այլ 
նպատակների բարեհաջող իրականացման հետ։ Էկոլոգիական մենեջմենթ վարելու հա-
յեցակարգի ժամանակակից գաղափարը նրանում է, որ բիզնեսը բաղկացած է ոչ միայն 
տնտեսական զարգացման գործոններից, այլև կրում է սոցիալական և բնապահպանա-
կան պատասխանատվություն։ 

Ռազմավարական մենեջմենթի ոլորտում մեր կատարած վերլուծությունը թույլ է տա-
լիս ձևակերպել հետևյալ միտումները. 

1. Ռազմավարական մենեջմենթի անփոխարինելի մաս է բնապահպանականը, որի 
միջոցով ձեռնարկության մրցունակության առավելությունները պայմանավորված 
են բիզնեսի էկոլոգիական պատասխանատվության մակարդակով։ 

                                                            
1 Диксон Д., Скура Л., Карпентер Р., Шерман П., Экономический анализ воздействий на окружающую среду / 

М.: Изд-во «Вита-Пресс», 2010, с.184. 
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2. Ձեռնարկության ռազմավարական մենեջմենթը, ընդհանուր առմամբ, հավասա-
րակշռված բնօգտագործման սահմանաչափերի զարգացման միտում ունի։ Նման 
մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում իրագործելու բիզնեսի համար կարևոր 
սկզբունքներ, որոնցից են. 
 ձեռնարկության տեխնոլոգիական բազայի դինամիկ զարգացումը, 
 բնապահպանական վճարների մասով ծախսերի նվազեցումը, 
 բարձր արդյունավետությամբ ներդրումային քաղաքականության պլանա-

վորումը, 
 ձեռնարկության զարգացման սցենարների կանխատեսումը՝ հիմք ընդունելով 

էկոլոգիական ռազմավարական մենեջմենթը։ 
Մինչև հիմա ձեռնարկության կառավարման ռազմավարության ձևավորման հիմնա-

կան խնդիրն է երկարաժամկետ բնապահպանական զարգացման հայեցակարգերի կիրա-
ռությունը։ Ակնհայտ է, որ ներկա պայմաններում արտադրական ձեռնարկության կառա-
վարումը ռազմավարական մենեջմենթի շրջանակներում կարևորագույն հիմք է՝ առանց 
որի հնարավոր չէ իրականացնել ձեռնարկատիրության հիմնական առաքելությունը։ 
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ՇՈՂԻԿ ՄԱՆԱՍՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ 

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 
(ՀԱՄԱՃԱՐԱԿՆԵՐԻՑ) ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. արտակարգ իրավիճակներ, ինֆեկցիոն հի-
վանդություններ, անասնապահություն, հա-
մաճարակային միջոցառումներ, կենսաբա-
նական պատրաստուկներ, անասնաբուժա-
կան ծառայություններ, կարանտին, բնա-
պահպանական աղետ, խոշոր եղջերավոր 
անասուններ 

 

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում կա-
ռավարության կողմից իրականացվող քաղաքականությունը նպատակաուղղված է բնա-
կան և մարդկային աղետների ռիսկի նվազեցմանը, հնարավոր հետևանքների կանխար-
գելմանը և վերացմանը՝ հանդիսանալով պետության անվտանգության ապահովման բաղ-
կացուցիչ տարր, նպաստելով երկրի կայուն զարգացմանը: Միջազգային կապերի ընդ-
լայնման ներկա փուլում մեծ վտանգ են ներկայացնում տարաշխարհիկ հիվանդություննե-
րը: Այդ կապակցությամբ անասնաբուժական ծառայությունը պետք է խստորեն հետևի 
դրանց ներթափանցման կասեցմանը և կանխարգելիչ ու անասնաբուժասանիտարական 
միջոցառումների կատարմանը: 

 

Արտակարգ իրավիճակները որոշակի տարածքում վտանգավոր բնական երևույթի, 
տեխնոլոգիական, բնապահպանական աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի, 
բույսերի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ հիվան-
դությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակներն են, որոնք հանգեցնում են մարդ-
կային զոհերի, նյութական խոշոր կորուստների և կենսագործունեության բնականոն պայ-
մանների խախտման1: 2017-2022 թթ. ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի 
շրջանակներում ամրագրված է, որ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտ-
պանության բնագավառում կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականությու-
նը նպատակաուղղված է լինելու բնական և մարդկային աղետների ռիսկի նվազեցմանը, 
հնարավոր հետևանքների կանխարգելմանը և վերացմանը՝ հանդիսանալով պետության 
անվտանգության ապահովման բաղկացուցիչ տարր, նպաստելու է երկրի կայուն զար-
գացմանը2:  

                                                            
1 Ս. Հ. Հարությունյան, Արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության հիմնահարցեր, ուսումնական 

ձեռնարկ, Եր., 2017, էջ 6: 
2  ՀՀ կառավարության ծրագիր, 2017-2022 թթ., Եր., 2017 մայիս: 
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Հանրապետության անասնապահության սեփականաշնորհման արդյունքում, կապ-
ված կենսաբանական պատրաստուկների անբավարարության, ոչ լիարժեք կարանտինա-
յին-սահմանափակիչ միջոցառումների իրականացման, կենդանիների և կենդանական 
ծագման մթերքի ու հումքի չվերահսկվող տեղափոխումների հետ, սկսվել էր ծանր համա-
ճարակային իրավիճակ, հողային և բնական օջախային, այդ թվում` նաև ռազմավարա-
կան նշանակություն ունեցող ինֆեկցիոն հիվանդությունների նկատմամբ: Միջազգային 
կապերի զարգացման ժամանակակից փուլում մեծ վտանգ ներկայացնող տարաշխարհիկ 
հիվանդությունների կանխման նպատակով անասնաբուժական ծառայությունը պետք է 
խստորեն հետևի դրանց ներթափանցման կասեցմանը և կանխարգելիչ ու անասնաբու-
ժասանիտարական միջոցառումների կատարմանը:  

Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և տարածաշրջանների որոշ անասնա-
պահական տնտեսություններ ապահովագրված չեն մի շարք վարակներից, որոնք կենդա-
նուց անցնում են մարդուն և առաջացնում համաճարակներ: Այդ վարակներից են բրուցե-
լյոզը, սիբիրախտը, դաբաղը տուբերկուլոզը, լեպտսպիրոզը, կատաղությունը, ժանտախ-
տը և այլն: Անդրադառնալով բրուցելյոզ հիվանդությանը՝ նշենք, որ այն մարդկանց և կեն-
դանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդություն է, որի դեմ պայքարի համալիր 
միջոցառումների իրականացումը առողջապահության և անասնաբուժության ոլորտնե-
րում պետության կողմից ձեռնարկվող առաջնահերթ խնդիրներից է: Բրուցելյոզը մարդ-
կանց փոխանցվում է հիվանդ կենդանիներից կամ ախտահարված կենդանական ծագ-
ման մթերքների օգտագործման ժամանակ: Հայաստանի Հանրապետությունում բրուցե-
լյոզ հիվանդության համաճարակային իրավիճակը պայմանավորված է դրա բնական 
պարբերականությամբ, սեզոնայնությամբ, մշտական օջախների առկայությամբ, գյուղա-
տնտեսական և վայրի կենդանիների տեղաշարժերի անվերահսկելիությամբ, ֆինանսա-
կան և նյութական ռեսուրսների անբավարարվածությամբ և այլ գործոններով: Բրուցելյոզ 
հիվանդությունը մարդկանց մոտ կարող է առաջացնել անպտղություն, հանգեցնել հաշ-
մանդամության և նույնիսկ մահվան, իսկ գյուղատնտեսական կենդանիների մոտ՝ անո-
թային, հենաշարժիչ, մարսողական, միզասեռական վերարտադրողական օրգանների և 
համակարգերի ախտահարումներ, հղի կենդանիների մոտ՝ զանգվածային վիժումներ:  

Վերջին տարիներին հանրապետությունում բրուցելյոզ հիվանդության ակտիվաց-
ման միտումները հրատապ են դարձնում դրա դեմ պայքարի հայեցակարգի մշակումը և 
համալիր միջոցառումների իրականացումը: 

Ժամանակակից համաճարակային միջոցառումների արդյունավետ իրականացումն 
ախտորոշման կատարելագործված մեթոդների օգտագործմամբ մարդկանց պահպանում 
են կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդություններից: Համաճարակա-
յին միջոցառումների մեջ մեծ նշանակություն ունի կենսաբանական պատրաստուկների 
(շիճուկներ, գլոբուլիններ) օգնությամբ իմունիտետի ստեղծումը, որը կանխարգելում և 
կասեցնում է ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետագա տարածումը: Գոյություն ունի կեն-
դանիների կենսաբանական պատրաստուկների ներարկման երկու տեսակ՝ նախազգու-
շական և հարկադրական: Նախազգուշական ներարկումներ կատարվում են ապահով 
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տնտեսություններում, որտեղ անհրաժեշտ է կենդանիներին պաշտպանել որոշակի ին-
ֆեկցիոն հիվանդություններից, իսկ հարկադրական՝ այն նախիրների նկատմամբ, որտեղ 
առկա են հիվանդ կենդանիներ: 

Աղյուսակ 1  
Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակն ըստ բրուցելյոզ հիվանդության1 

(գլուխ) 

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ 2015 2016 Շեղում 

ՀՀ, ընդամենը 1048 1221 173 
այդ թվում՝    

 Երևան 36 11 -25 
Արագածոտն 114 162 48 
Արարատ 86 55 -31 
Արմավիր 121 132 11 
Գեղարքունիք 94 88 -6 
Լոռի 1 49 48 
Կոտայք 358 392 34 
Շիրակ 104 222 118 
Սյունիք 45 79 34 
Վայոց ձոր 65 23 -42 
Տավուշ 24 8 -16 

 
Համաճարակային միջոցառումներից է կարանտինի սահմանումը, որի դեպքում 

կանխարգելվում են կենդանիների հիվանդության նոր դեպքերի առաջացումն այդ օջա-
խում կամ դրա սահմաններից դուրս: Անասնաբուժական օրենսդրությամբ կարանտինը 
սահմանվում է համաճարակային տարածման հակում ունեցող հատուկ վտանգավոր ին-
ֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում, անապահով տարածքի շուրջ, որի սահմանները 
որոշվում են հիվանդության տարածման բնույթին համապատասխան: Անապահով կետով 
անցնող ճանապարհների վրա կախում են հատուկ ցուցանիշներ, դրվում է ուղեփակ, 
նշվում են շրջանցի ուղիները, կազմակերպում են պաշտպանիչ–կարանտինային պահա-
կակետեր:  

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների նկատմամբ անապահով կետերում արգելվում են 
կենդանական հումքի մթերումը և արտահանումը: Սիբիրախտով, խլախտով, կատաղու-
թյամբ, խոշոր եղջերավոր անասունների ժանտախտով և այլ հատուկ վտանգավոր հի-
վանդություններով հիվանդ կենդանիների սպանդից ստացված հումքը ենթակա է 
ոչնչացման:  

Յուրաքանչյուր անասնապահական տնտեսությունում պետք է մշակվի միջոցառում-
ների այնպիսի համակարգ, որը հնարավորություն կտա ինֆեկցիոն հիվանդությունների 
հարուցիչներից պաշտպանվելու և կանխելու դրանց տարածումը: Վարակիչ հիվանդու-
                                                            
1 www.armstat.am, Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ ԱՎԾ,  

էջ 59,61: 
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թյունների կանխարգելման նպատակով, անասնաբուժական կանոնադրության համա-
ձայն, կոլեկտիվ գյուղատնտեսական տնտեսությունների ղեկավարները պարտավոր են.  

ա) Ապահովել անասնապահական ֆիրմաների պահպանումը կենդանիների ինֆեկ-
ցիոն հիվանդությունների հարուցիչների ներթափանցումից: Արգելել կենդանինե-
րի ներմուծումը և տնտեսության ներսում դրանց տեղափոխումներն առանց 
անասնաբուժական մասնագետների թույլտվության:  

բ) Պատշաճ անասնաբուժասանիտարական վիճակում պահել անասնապահական 
ֆիրմաները, արոտավայրերը, անասնաշենքերը, կերերի և կենդանական ծագ-
ման մթերքների ու հումքի պահեստները: Անասնաբուժական մասնագետների 
ցուցումներով ապահովել կենդանիների դիակների, գոմաղբի՝ ժամանակին հա-
վաքումը, ոչնչացումն ու ախտահանումը:  

դ) Հիվանդության դեպքում ժամանակին ձեռնարկել համապատասխան միջոցա-
ռումներ դրա ախտորոշման, բուժման և վերացման ուղղությամբ, պահպանել 
կենդանիների մեկուսացման և կարանտինացման պարտադիր կանոնները:  

ե) Անասնաբուժական մասնագետների պահանջով կենդանիներին ներկայացնել 
ստուգումների, ախտորոշման և կանխարգելիչ պատվաստումների: 

Գործնական ոլորտի համաճարակաբանները նույնպես պետք է ձեռնարկեն կենդա-
նիների և մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունների հարուցիչներով մարդկանց 
վարակումը կանխող միջոցառումներ: Անասնապահության բնագավառի աշխատողները 
պետք է ապահովվեն արտահագուստով, կոշիկներով, գույքով անձնական հիգիենայի այլ 
պարագաներով, վարակված մթերքների և ենթամթերքների վնասազերծման համար՝ հա-
մապատասխան սարքավորումներով: Անասնաբուժական և բժշկական ծառայությունները 
հավասարաչափ անցկացնում են կանխարգելիչ միջոցառումներ զոոանտրոպոզների 
նկատմամբ: Մարդկանց և կենդանիների ինֆեկցիոն հիվանդությունների ընդհանուր և 
առանձնահատուկ կանխարգելման գործում աշխատանքի հաջողությունը մեծ չափով 
կախված է այդ երկու ծառայությունների համատեղ ջանքերից:  

Տարածքային կառավարման մարմինը մարզի տարածքում պարտավոր է՝ 
 ապահովել և համակարգել կենդանիների վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների, թունավորումների կանխարգելման ու վերացման միջոցա-
ռումների կազմակերպման և իրականացման աշխատանքները, 

 լիազոր մարմնի ներկայացմամբ համապատասխան տարածքում՝ համայնքում, 
բնակավայրում կենդանիների կարանտինային հիվանդությունների բռնկման 
դեպքում սահմանել և չեղյալ հայտարարել կարանտինը, 

 աջակցել պետական վերահսկողական գործառույթների իրականացմանը1:  
Հակաանասնահամաճարակային տարեկան միջոցառումների պետական ծրագրում 

չներառված կարանտինային կամ հատուկ վտանգավոր հիվանդության առաջացման 

                                                            
1 «Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքը, 21.06.2014 թ., հոդված 8: 
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վտանգի կամ բռնկման դեպքում ծրագրում կատարվում է լրացում, և հատկացվում են 
հավելյալ պետական միջոցներ1: 

Այսպիսով՝ անասնահամաճարակներից առաջացած արտակարգ իրավիճակները 
մեծ վտանգ են ներկայացնում, և դրանց դեմ պայքարի միջոցառումները պետք է լինեն 
ժամանակին ու կանոնակարգված: 

 

ШОГИК МАНАСЯН 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ЭПИДЕМИЯХ)  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РА 
 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, инфекционные бо-
лезни, животноводство, эпидемические меро-
приятия, биологические препараты, ветери-
нарные услуги, карантин, экологическая ката-
строфа, крупный рогатый скот 

 

Осуществляемая Правительством Республики Армения политика в сфере защиты насе-
ления в чрезвычайных ситуациях, являясь составной частью обеспечения безопасности госу-
дарства, будет нацелена на снижение рисков, предотвращение и устранение возможных пос-
ледствий природных и антропогенных бедствий, будет способствовать стабильному разви-
тию страны. Настоящий этап беспрецедентного развития международных отношений пред-
ставляет большую опасность для распространения современных заболеваний. В связи с этим 
ветеринарная служба должна строго контролировать меры профилактики заболеваний, их 
проникновения и осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

SHOGHIK MANASYAN 
 

OPPORTUNITIES OF PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS ARISEN FROM 
AGRICULTURAL ANIMALS DISEASES (EPIDEMIES) IN THE RA 

 

Key Words: emergency situation, infectious diseases, cattle 
breeding, epidemic measures, biological 
preparations, veterinary services, quarantine, 
environmental disaster, large cattle 

 

The policy implemented by the RA Government in the field of civil protection in emergencies will 
be aimed at reducing the natural and manmade disaster risk, preventing and eliminating potential 
consequences, constituting an additional element to ensure the security of the state and contributing to 
the country’s stable development. In the current stage of unprecedented development of international 
relations the present-day diseases carry a great danger. With this regard, the veterinary service must 
strictly control their penetration and take preventive and veterinary-sanitary measures. 

                                                            
1  «Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքը, 21.06.2014 թ., հոդված 18: 
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ՎՈԼՈԴՅԱ ՄԱՆԱՍՅԱՆ 
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 
ՀՊՏՀ 

 

ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ՝ ՀՀ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր. ռացիոնալ բնօգտագործում, բազմամյա խո-
տեր և խոտային էկոհամակարգեր, ագրո-
լանդշաֆտների կառավարում և հարմարվո-
ղական-լանշաֆտային համակարգ, բուսա-
բուծության և անասնաբուծության էկոլոգիա-
ցում 

 

Հոդվածում քննարկվում է բազմամյա խոտերի և խոտային էկոհամակարգերի նշա-
նակությունը տնտեսության ագրարային հատվածի հաշվեկշռված զարգացումն ապահո-
վելու և ռացիոնալ բնօգտագործման մեջ: Ընդգծվում են ագրոլանդշաֆտային համակար-
գերում հավասարակշռության պահպանությանը նպաստող ագրարային հատվածի էկոլո-
գիացման անհրաժեշտությունը, դրանց առավել արդյունավետ օգտագործման երկարա-
կեցությունը և գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը:  

 
ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը վտանգավոր վիճակում են: Ամենից 

հաճախ դրանք էրոզիայի հետևանքով են դուրս գալիս ցանքաշրջանառությունից: Հան-
րապետության գյուղատնտեսական հողատեսքերի -ից ավելին վտանգավոր են էրոզի-

այի տեսակետից, -ը ողողամաշված են: Էրոզիան ուղեկցվում է հողերի հումուսազերծ-

ման գործընթացով: Հումուսը հողային բերրիության կարևորագույն որակական ցուցա-
նիշներից մեկն է, որի պաշարների կրճատումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի, 
պտուղների և խաղողի բերքատվության իջեցման, հողերի ուժասպառողության, վատթա-
րացման և քայքայման հետևանք է: Բարձր արգավանդ հողերը հանրապետության տա-
րածքի ընդամենը 26,3%-ն են, միջին արգավանդները՝ 13,2%-ը1: Ագրոլանդշաֆտների 
վատթարացման հետևանքով ՀՀ ագրարային հատվածն ամեն տարի կորցնում է մոտ 
9,32 հազ. հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր:  

Էրոզիայի գործընթացների արագացման մեջ էական դեր է խաղում հողերը ծած-
կույթազրկող և ագրոէկոլոգիական հողապաշտպան ու հակաէրոզիոն հատկությունները 
նվազեցնող հեռաշարացան մանոկուլտուրաների և մաքուր հարոսների վրա կողմնորոշ-
                                                            
1  Կ. Մելիքյան, Հ.Ղազարյան, Ռ.Մանուկյան, Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի էկոլոգիական ար-

դի վիճակը, հողօգտագործման մակարդակը,կառավարման համակարգերի կատարելագործումը և ար-
դյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում, ՀՀ գյուղնախարարության 
Հ.Պետրոսյանի անվան հողագիտության,ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն,Եր., 2004, էջ 
8,14-16 և 17-20: 
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վող գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման խորացումը: Այսպես՝ ՀՀ 
հացահատիկային, հատկապես՝ ամենաարգավանդ Շիրակի գյուղատնտեսական գոտում 
(Ախուրյանի տարածաշրջան), 100 տարվա ընթացքում հողի արգավանդ հերկելի շերտի 
կեսն արդեն անպետքացած է: Լոռու մարզում արգավանդ սևահողերի շերտը, որտեղ ին-
տեսիվ կերպով մշակվում են եգիպտացորեն լրիվ հասունացման հատիկի համար, հացա-
հատիկ և տեխնիկական մշակաբույսեր, վերջին 50 տարվա ընթացքում կրճատվել է 1.5 
անգամ (1 մ-ից մինչև 0.5 մ) և շարունակվում է կրճատվել տարվա մեջ 0.3-1 սմ արագու-
թյամբ: 

Հայաստանի լեռնային սևահողերում 100 տարվա ընթացքում, ընդհանրացված 
տվյալներով, վարելահողերի 0-30 սմ հերկելի շերտում հումուսի պաշարների նվազեցումը 
չոր տափաստանների լեռնաշագանակագույն հողերում կազմել է մինչև 90 տ/հա (տարվա 
մեջ՝ 0.7-0.9 տ/հա), խոնավ տափաստանների աղազերծված տեղ-տեղ պարարտ լեռնա-
յին սևահողերում՝ 50-70 տ (տարվա մեջ՝ 0.5-0.7 տ/հա): Հայաստանի լեռնային սևահողե-
րը 100 տարվա ընթացքում կորցրել են հումուսի մինչև 30-45%-ը: Քանի որ բուսաբուծու-
թյան մթերքների արտադրության 70-80%-ը և ավելին ապահովվում է հողերի բնական 
բերրիության հաշվին, ապա աճում են նաև գյուղատնտեսական մթերքների արտադրու-
թյան ծախսերը: 

Միջոցների և նյութական ռեսուրսների խիստ պակասի պայմաններում հայաստան-
յան գյուղատնտեսական արտադրության գոտիական մասնագիտացումն ընթանալու է 
իրեն հատուկ լանդշաֆտային հարմարվողականության, կայունության, ռեսուրսատնտե-
սող, միջավայր ստեղծող և բնապահպանական դերի արդյունավետության ապահովման 
վրա կողմնորոշվող ռացիոնալ բնօգտագործման ուղով և հիմնվելու է գիտական տեղե-
կատվության, ագրոկլիմայական ռեսուրսների, աշխարհագրական, կենսաբանական և 
էկոլոգիական գործոնների առավելագույն օգտագործման վրա: 

Տնտեսության ագրարային հատվածի գիտատար և բարձրտեխնոլոգիական վերա-
կառուցումն անհնար է առանց արժանավայել ֆինանսավորման: ԱՀԿ-ի հետ համաձայ-
նեցված՝ Հայաստանի ագրարային հատվածի աջակցության մակարդակը («դեղին զամ-
բյուղ») կազմում է ՀՆԱ-ի 0,6%-ը կամ 125,0 հազ. դոլար: ՌԴ-ում այդ մակարդակը՝ 9,0 
մլրդ, ԱՄՆ-ում՝ 19.1 մլրդ, ԵՄ-ում՝ 98.8 մլրդ դոլար է: Բայց մեր ագրարային հատվածին 
սահմանափակում է ոչ այնքան ԱՀԿ-ն, որքան մեր բյուջեի սուղ հնարավորությունները: 
Ընդ որում, «դեղին զամբյուղը» զարգացած երկրներում ագրարային հատվածի ֆինան-
սավորման ոչ հիմնական կարգավորիչն է: Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ-ում աջակցության ընդ-
հանուր ծավալից «դեղին զամբյուղին» բաժին է ընկնում միայն 4%-ը, իսկ «կանաչին»՝ 
90%-ը: 

 «Կանաչ զամբյուղի» միջոցառումները, որոնք առևտրի, այսինքն՝ շուկայի վրա ազ-
դեցություն չունեցող են կամ էլ նվազագույն ազդեցություն են ունենում, կարող են առանց 
սահմանափակումների կիրառվել: Այդ միջոցառումները: Այստեղ մտնում են նաև ռացիո-
նալ բնօգտագործման և ագրարային հատվածի կենսաբանականացման միջոցառումները: 
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Ապահովել գյուղատնտեսական արտադրության կայունություն, պաշտպանել այն 
երաշտից, էրոզիայի և հողմնահարության քայքայումից, հողերի բերրիությունը բարձ-
րացնել կարող է միայն դրանց բնական պաշտպանական ծածկույթը՝ բազմամյա խոտերը 
և խոտածածկ էկոհամակարգերը: Գյուղատնտեսական հողատեսքերի և ագրոլանդշաֆտ-
ների արդյունավետությունն ու կայունությունը մեծապես կախված են առավել կայուն և 
ամենաեղանակային բազմամյա խոտերից: Ցանքատարածությունների և ցանքաշրջանա-
ռության կառուցվածքում դրանց անբավարար մասնաբաժինը գյուղատնտեսական հողա-
տեսքերի արդյունավետ պաշտպանություն չի ապահովում երաշտի, էրոզիայի, հողմահա-
րության և հումուսազերծման ազդեցությունից: Այսպիսով՝ մեր հանրապետության գյուղա-
տնտեսական հողատեսքերի -ը էրոզիայի, հողմահարման ազդեցությամբ ոչ միայն վատ-

թարանում են, այլև վարելահողերն ամեն տարի հումուս են կորցնում:  
Որպես կերարտադրության հիմնական օբյեկտ՝ ագրոլանդշաֆտների կառավարման 

մեջ բազմամյա խոտերը և խոտածածկ էկոհամակարգերն ավանդականորեն օգտագործ-
վում են իբրև հողաձևավորման, հողաբարելավման և հողապաշտպանության առավել 
արդյունավետ գործոններ: Դրանք արտադրական, միջավայր ստեղծող և բնապահպա-
նական կարևորագույն գործառույթներ են կատարում ագրոլանդշաֆտներում և նշանա-
կալից չափով ազդեցություն են ունենում հանրապետության տարածքի էկոլոգիական վի-
ճակի վրա, նպաստում նաև կենսոլորտում օրգանական նյութերի պահպանմանը և կու-
տակմանը: Կերարտադրությունից բացի, ագրարային հատվածի ուրիշ ոչ մի ենթաճյուղ չի 
հիմնվում բնական ուժերի և վերարտադրվող ռեսուրսների (արեգակի էներգիա, տարած-
քի ագրոլանդշաֆտներ, հողերի բերրիություն, խոտերի ֆոտոսինթեզ, խլամանրէների 
կողմից օդից կենսաբանական ազոտի ստեղծում) օգտագործման վրա: Հողերի վիճակի 
վատթարացումը կապված է ագրոլանդշաֆտների անհաշվեկշռվածության, դրանց կա-
ռուցվածքի ու գործառույթների խախտման, օրգանական և հանքային նյութերի ոչ լիար-
ժեք փոխհատուցման և այլնի հետ: 

Արժեքավոր գյուղատնտեսական հողատեսքերի և հողերի բերրիության պահպանու-
թյունը հնարավոր է միայն հիմնական հողաձևավորողների՝ բազմամյա խոտերի և 
մանրէների ակտիվ կենսագործունեություն ապահովող հողաձևավորման և հողային բիո-
տայի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման դեպքում: Բազմամյա 
խոտերի կարևոր հողաձևավորող դերը կապված է դրանց արմատային համակարգի 
առանձնահատկությունների հետ: Բազմամյա խոտերի արմատների զանգվածը գերա-
զանցում է վերերկրյա զանգվածը, որի մի մասը կենսակարգով է: Բազմամյա խոտերի 
արմատների զանգվածի հարաբերակցությունը վերերկրյա զանգվածի նկատմամբ 30-50 
անգամ ավելի մեծ է, քան միամյա բույսերինը: Բազմամյա բույսերի արմատային համա-
կարգը թափանցիկ և կապակցող է դարձնում հողերի տարբեր հորիզոնները, հողերի մա-
կերևույթը վնասակար ազդեցություններից պաշտպանող դիմացկուն ճիմ է ձևավորում: 
Բազմամյա բույսերի արմատային համակարգով հագեցված հողերը՝ կենդանիների և 
մանրէների հսկայական բազմազանության բնակության եզակի միջավայր են, սնման և 
կենսագործնեության աղբյուր, որոնց ընդհանուր զանգվածը մինչև 3-7 տ/հա է կազմում: 
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Բույսերի արմատներով հագեցված 1գ բերրի հողում հաշվվում են միլիարդավոր ման-
րէներ: ՀՀ լավագույն հողերը՝ լեռնային սևահողերը, ձևավորվել են փետրախոտային տա-
փաստանների բազմամյա բուսականության տակ: Բազմամյա խոտերը ստեղծում են և 
պահպանում հողերի կնծկային կամ հատիկավոր կառուցվածքը, որը համարվում է երկ-
րագործության կարևոր խնդիրներից մեկը: Կնծկային կամ հատիկավոր կառուցվածքի 
դեպքում բարելավվում են հողերի ջրային և օդային ռեժիմները: Ջուրը հեշտությամբ թա-
փանցում է և պահպանվում դրանցում, քան հոծ զանգվածում, որտեղ այն մազանոթնե-
րով բարձրանում է մակերես և գոլորշանում: 

Բազմամյա խոտերն անհրաժեշտ են հողային կառուցվածքի վերականգնման հա-
մար, որն անխուսափելիորեն քայքայվում է բոլորովին նույնական միամյա մշակաբույսերի 
անընդհատ աճեցման, ագրոէկոհամակարգերի վրա տեխնիկայի և քիմիական միջոցների 
շատ ծանրաբեռնվածության դեպքում: Բազմամյա հատիկաբույսերի խառնացանքը, հա-
տիկաընդեղենային բույսերի հետ միասին, կարևոր դեր է խաղում հողաձևավորման մեջ՝ 
անհրաժեշտ քանակությամբ բուսահող ու կալցիում մատակարարելով հողին և ապահո-
վելով հզոր կառուցվածքային շերտի ստեղծումը: Բազմամյա հատիկային և հատիկա-
ընդեղենային բույսերից խոտախառնացանքերի այդ հիանալի հատկությունը թույլ է տա-
լիս կառավարել հողերի կառուցվածքը և բերրիությունը: 

Եթե բազմամյա խոտերի արմատային համակարգը հողում ստեղծում է կենդանինե-
րի ու մանրէների՝ հողաձևավորողների բնակության, սնման աղբյուրների և կենսագործու-
նեության հսկայական բազմազանության եզակի միջավայր, ապա միամյա մշակաբույսե-
րի և մաքուր հարոսների տակ՝ աղքատացած հողաձևավորման բիոտա: Դրան գումար-
վում են հողերի կառուցվածքը քայքայող և հողային բիոտան ուժասպառ անող մի շարք 
բացասական գործոններ, ամենից առաջ՝ ծանր տեխնիկայով հողերի բազմիցս մշակումը 
և մշակաբույսերի պաշտպանության միջոցների կիրառումը:  

Ծանր տեխնիկայով 25-30 սմ հաստությամբ հողի շերտի բազմիցս մշակումը քայ-
քայում է դրա կնծկային կառուցվածքը և պնդացնում է ենթահերկելի շերտը: Փոշեկերպ 
մասնիկների մասնաբաժինը չափավոր խոնավ տափաստանների լեռնային կարբոնատա-
յին և տիպիկ սևահողերի ծավալում աճում է մինչև 60-65%, բարակ են դառնում մազա-
նոթները: Այդ պատճառով հողի հերկելի շերտը չորանում է, հիմքերով հագեցվածությու-
նը, առավելապես կալցիումի կորստի հաշվին, նվազում է մինչև 80-85%: Ավելանում է հո-
ղերի ջրատարրալուծական թթվայնությունը (PH նվազում է մինչև 4.5-5): 

Բազմամյա խոտերն՝ օրգանական նյութերի ընդլայնված վերարտադրությունը հո-
ղում ապահովող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի միակ խումբն են: Դրանում է կայա-
նում նրանց կարևոր առավելությունը՝ համեմատած միամյա մշակաբույսերի, հատկապես 
հեռաշարացանների հետ: Միջին հաշվով ՀՀ-ում հողերի բերրիությունը (հումուսի պարու-
նակություն) աճում է բազմամյա խոտերի (տարվա մեջ 0.2-0.6 տ/հա) և նվազում միամյա 
մշակաբույսերի տակ (0.4-1 տ/հա): 

Վ. Դոկուչանի և Վ. Վիլյամսի կողմից ձևակերպված տնտեսական գործունեության 
լանդշաֆտաէկոլոգիական սկզբունքը զարգացում է ստանում ագրոլանդշաֆտների և 
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հարմարվողական-լանդշաֆտային երկրագործության նախագծման ժամանակակից մե-
թոդաբանության մեջ1: Ագրոլանդշաֆտների կառավարումը և երկրագործության էկոլո-
գիացումը ենթադրում են, ագրոլանդշաֆտների հաշվեկշռված ենթակառուցվածքերի, 
ցանքատարածությունների ու ցանքաշրջանառության կառուցվածքի ստեղծում, խոտացա-
նության լայն արմատավորում (վարելահողերի մինչև 15%-ը) և կրկնակի ցանքատարածու-
թյունների ու կանաչ պարարտացման մշակաբույսերի զանգվածային յուրացում, դաշտե-
րում խոզանաբույսերի մնացորդների պահպանում և օրգանական պարարտանյութերով 
սնուցում, հանքային պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների նվազագույն չափերով 
օգտագործում: 

Ագրոլանդշաֆտներով կառավարումը սերտորեն կապված է բուսաբուծության և 
անասնաբուծության ենթաճյուղերի հաշվեկշռված զարգացման հետ։ Միայն խոշոր և 
մանր եղջերավոր անասունների առկայության դեպքում կարելի է ինչպես տնտեսական, 
այնպես էլ էկոլոգիական տեսանկյունից ցանքատարածությունների և ցանքաշրջանառու-
թյան կառուցվածքում մշակաբույսերի լրակազմը դարձնել բարենպաստ, միաժամանակ, 
ապահովել հացահատիկային, հեռաշարացան մշակաբույսերի և բազմամյա խոտերի հեր-
թագայության համակարգային արդյունք։ Ընդ որում, բազմամյա խոտերի՝ գործածության 
մեջ մտցնելու հնարավորություններ են առաջանում, որոնք, բացի կերային նշանակությու-
նից, չափազանց կարևոր են ագրոհամակեցությունների բուսասանիտարական վիճակի 
բարելավման համար։ Բուսաբուծության և անասնաբուծության միասնացումը լուծում է 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի պարարտացման և հողերի կենսաբանական ակտի-
վության բարձրացման հիմնախնդիրը։ 

Սակայն, խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծության ենթաճյուղերը մեզանում 
չափազանց դանդաղորեն են զարգանում։ Արագ տեմպերով են զարգանում խոզաբուծու-
թյունը և թռչնաբուծությունը, այսինքն՝ անասնաբուծության այն ենթաճյուղերը, որոնք հա-
տիկախարային կերարտադրության պահանջ ունեն։ Համակցված կերը խոզերի և թռչուն-
ների օրաբաժնի հիմքն է։ Խոշոր եղջերավոր անասունների, ոչխարների, այծերի և ձիերի 
օրաբաժիններում կոշտ և հյութալի խոտերից ստացվող կերերի մասնաբաժինը գերա-
զանցում է 70%-ը, իսկ համակցված կերերը՝ առնվազն 30%-ը։  

1988 թվականից սկսած՝ զգալիորեն կրճատվել է կենդանիների և թռչունների գլխա-
քանակը, փոփոխվել է անասնաբուծական մթերքների արտադրության կառուցվածքը։ 
Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը կրճատվել է 883.6 հազարից մինչև 701.5 
հազար, խոզերինը՝ 344.1 հազարից մինչև 174.8 հազար, ոչխարներինն ու այծերինը՝ 
1729.6 հազարից մինչև 778.1 հազար, թռչուններինը՝ 11394.9 հազարից մինչև 3942.8 հա-
զար: Մսի արտադրության կառուցվածքում տավարի միսը 1988 թ. կազմել էր 39.8%, խո-
զի միսը՝ 20.5%, ոչխարի և այծի միսը՝ 11.7% և թռչնի միսը՝ 27.8%: 2015 թ. տավարի մսի 
արտադրությունը կազմել էր 63.3%, խոզի մսինը՝ 17.4%, ոչխարի ու այծի մսինը՝ 9.8% և 
թռչնի մսինը՝ 9.5%: Քննարկվող ժամանակահատվածում կովերի գլխաքանակի՝ 312.3 
                                                            
1 Докучаев В., Доклад об оценке земель вообще и Закавказья, в особенности: почвенные, горизонтальные и 

вертикальные зоны. Соч.т.6, М.-Л, изд. АН СССР, 1951, с. 396-397. 
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հազարից մինչև 318.6 հազար ավելացման արդյունքում կաթի արտադրությունը 565.9 
հազար տ-ից հասել է մինչև 728.6 հազարի1: 

Բազմամյա բույսերից բազմամյա խոտերը և խոտածածկ էկոհամակարգերը ագրո-
լանդշաֆտներում իրենց կարևոր միջավայր ստեղծող դերի հաշվառմամբ ցանքատարա-
ծությունների և ցանքաշրջանառության կառուցվածքում պետք է կարգով գրավեն ավելի 
մեծ տարածքներ: Կերային բազայի ընդարձակումը թույլ է տալիս խորացնել անասնաբու-
ծության ներճյուղային մասնագիտացումը։ 

Սակայն, հանրապետությունում այլ իրավիճակ է ձևավորվում։ Բուսաբուծության և 
անասնաբուծության գոտիական մասնագիտացման անհաշվեկշռվածությունը (միջճյուղա-
յին և ներճյուղային), ցածր մթերատվությունը և գյուղմթերքների արտադրության անկա-
յունությունը, կենդանիների ու թռչունների գլխաքանակի կրճատումը, բազմամյա խոտերի 
ցանքատարածությունների կրճատում, անասնաբուծության համար՝ կերերի պակասորդ 
(էներգիա,սպիտակուցներ), գյուղատնտեսական հողատեսքերի (ագրոլանդաֆտների) 
վատթարացում է առաջացրել։  

ՀՀ երկրագործության մեջ ձևավորվել է սննդարար նյութերի բացասական հաշվե-
կշիռ։ Գյուղատնտեսական գործունեության հետևանքով դրանց ամենամյա դուրսբերումը 
հողից 3 անգամ գերազանցում է հանքային և օրգանական պարարտանյութերով դրանց 
վերադարձը։ Ժամանակակից երկրագործության մեջ բերքի մեծ մասը ձևավորվում է 
վաղօրոք կուտակված սննդարար նյութերի և հողերի բերրիության ակտիվացման հաշ-
վին։  

Հացաբույսերի հետ համեմատած, որոնք ցանքատարածությունների և համախառն 
բերքի բարձր տեսակարար կշիռ ունեն, կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություն-
ները 2001-2015 թթ. ընթացքում ավելացել են 18,1%-ից մինչև 22,2%, տարվա մեջ միջին 
հաշվով` 1,39 հա։ Բազմամյա խոտերի տակ զբաղեցված են 64967 հա կամ կերային մշա-
կաբույսերի ցանքատարածությունների առնվազն 83,1%-ը: Դրանց մեջ գերակշռում է 
(50%-ից ավելի) ցածր բերքատվությամբ (13-15 ց/հա) հնամենի խոտածածկը։ Ամբողջու-
թյամբ վերցրած կերային մշակաբույսերի կառուցվածքում ցածր են մնում կերերի պրո-
տեինային սննդարությունը և հողերի բերրիությունը որոշող հատիկաընդենեղային մշա-
կաբույսերի մասնաբաժինը (առնվազն 30%-ը) 2: 

Հողերի բերրիությունը և ագրոէկոհամակարգերի արդյունավետությունը հողաձևա-
վորման ուժասպառ լինելու պատճառով նվազում են զգալի տարածքների վրա, վատթա-
րանում են բուսասանիտարական պայմանները: Համապատասխանաբար՝ ավելանում են 
գյուղմթերքների արտադրության ծախսերը: Վարելահողերի բերրիության վրա ազդող 

                                                            
1 Народное хозяйство Армянской ССР в 1988 году. Стат. ежегодник, Ереван, Айастанм 1989, с. 201, 203, 

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011-2015 թթ., վիճակագրական ժողովածու, 
Եր., 2016, էջ 113, 115: 

2 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների 
տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2016 թ., Վիճակագրական տեղեկագիր, 
ՀՀ ԱՎԾ, Եր., 2017, էջ 7: 
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գյուղատնտեսական հողատեսքերի և ագրոլանդշաֆտների կառավարման կարևոր գոր-
ծոններ են՝ մշակաբույսերի տեսակային կազմը, ցանքատարածությունների կառուցված-
քում՝ դրանց հարաբերակցությունը և բերքատվության մակարդակը։ Բնական ազոտի 
պաշարների համալրման հիմնական աղբյուրը հողերում հատիկաընդեղենների ընտանի-
քի մշակաբույսերն են (բազմամյա և միամյա խոտեր, հատիկաընդեղեններ)։ Ցանքատա-
րածությունների ռացիոնալ կառուցվածքում առավելագույն քանակությամբ պետք է լինեն 
բազմամյա խոտեր և հատիկաընդեղեններ (առնվազն 20-25%) և նվազագույնը՝ մաքուր 
հարոսներ և հեռաշարացան մշակաբույսեր։ Վերջիններիս ցանքատարածությունները 
պետք է որոշվեն հումուսի վերարտադրության և հողից դուրս բերված սննդարար նյութե-
րը վերադարձնելու ռեսուրսների առկայությամբ։ 

Տնտեսության ագրարային հատվածում արդյունավետ կառավարումը ապահովվում 
է ոչ միայն լավագույն սորտերով, որակյալ սերմերով, պարարտանյութերով և ագրոտեխ-
նիկայով։ Ագրարային հատվածի արդյունավետությունը և կայունությունը ագրոլանդ-
շաֆտների, դրանց ենթակառուցվածքների (վարելահողերի, մարգագետինների և ան-
տառների հարաբերակցություն), ցանքատարածությունների ու ցանքաշրջանառության 
կառուցվածքի, բազմամյա խոտերի մասնաբաժնի, էկոհամակարգերի վրա մարդածին 
ծանրաբեռնվածության ածանցյալներ են։ 

Էկոլոգիապես կայուն կառուցվածքի և նորմալ կերպով գործող ագրոլանդշաֆտների 
ստեղծումը թույլ է տալիս մեղմացնել երաշտի հետևանքները, կրճատել հողերի էրոզիան, 
բարձրացնել գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետությունը և բարելավել 
շրջակա միջավայրը։ Ագրարային հատվածի էկոլոգիացումը ուղղված է լինելու ագրոլանդ-
շաֆտային համակարգերում հավասարակշռության պահպանությանը։ Բնօգտագործման 
պահանջների խստությամբ կատարումը, շրջակա միջավայրի պահպանությունը և ագրո-
լանդշաֆտների կառավարման բարելավումը դառնում են ագրոհամակարգերի արդյունա-
վետության երկարակեցության և գյուղատնտեսական արտադրության գոտիական մաս-
նագիտացման խորացման հիմնական պայմաններ։  

Տնտեսության ագրարային հատվածում, ի վնաս էկոլոգիականի և սոցիալականի 
տեղի է ունենում տնտեսական շահերի բավարարման ուղղությամբ վտանգավոր շեղում։ 
Ագրարային տնտեսագիտության խնդիրը գյուղատնտեսական գործունեությունը բնու-
թյան էկոլոգիական տարողունակության հետ համապատասխանեցնելն է։ Հաշվեկշռված, 
կայուն ագրարային հատվածը և ռացիոնալ բնօգտագործումը դառնալու են պետական 
քաղաքականության գերակայությունը։  

Ագրարային հատվածի զարգացման պետական ծրագրերում բավականաչափ ուշա-
դրություն չեն դարձնում կերատադրությանը։ Միաժամանակ, թույլ են զարգացած մար-
գագետնաբուծությունը, դաշտային կերարտադրությունը, կերային մշակաբույսերի ընտ-
րասերումը ու սերմնաբուծությունը, կերերի անբավարար մթերումը, պահպանումը և օգ-
տագործումը: Հաշվեկշռված հայրենական անասնաբուծության ներճյուղային մասնագի-
տացման խորացման վերականգնումը ուղեկցվելու է հանրապետության տարբեր մարզե-
րում և տարածաշրջաններում կերարտադրության մեծածավալ զարգացմամբ։ 
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ВОЛОДЯ МАНАСЯН 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК  
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РА 

 

Ключевые слова: рациональное природопользование, многолет-
ние травы и травяные экосистемы, управле-
ние агроландшафтами и адаптивно-ланшафт-
ные системы, экологизация растениеводства и 
животноводства 

 

В статье очерчиваются место и значение многолетних трав и травяных экосистем в 
обеспечении сбалансированного социально-экономического развития аграрного сектора и ра-
ционального природопользования. Излагаются основные положения о необходимости экологиза-
ции аграрного сектора, способствующей поддержанию равновесия в агроландшафтных систе-
мах, их продуктивному использованию и эффективности углубления сельскохозяйственного 
производства. 

 

VOLODYA MANASYAN  
 

RATIONAL NATURE MANAGEMENT  
AS AN IMPORTANT DIRECTION OF AGRARIAN POLICY IN RA 

 

Key Words: rational nature use, perennial grasses and grass 
ecosystems, manager of agrolandscapes, 
esologizatiom of animal husbandry and plant 
industry  

 

In this paper the location and meaning of perennial grass and grassy ecosystem in the provision 
of the balanced social-economic development of agrarian sector and rational nature management is 
contoured. The necessity of basic position of agrarian ecosector contributing to the equilibrium in 
agrolandscape system as well as production usage and effectiveness of deepening the specialization of 
agricultural product are mentioned here. 

 
 
 
ՎԵՆԵՐԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ 
Քիմիական գիտությունների թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՕՋԱԽԻ ՖՐԱԿՏԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՍՔԵՅԼԻՆԳ 
ԷՆԵՐԳԻԱՆ ԵՎ ԲԱՐԻՋ-ԿՆՈՖԻ ՄՈԴԵԼԸ 

 

Հիմնաբառեր. երկրաշարժ, երկրաշարժի էներգիա, երկրա-
շարժի օջախի ֆրակտալ կառուցվածք, սքեյ-
լինգ էներգիա, մոդիֆիկացված մոդել 
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Մարդկային միտքը փորձել է գտնել ամենակարևոր և մինչ այժմ իր արդիականու-
թյունը չկորցրած հարցի պատասխանը՝ տեղի կունենան արդյո՞ք երկրաշարժեր, և ի՞նչ 
ճանապարհով նվազագույնի հասցնել այն կորուստները, որոնք դրանց հետևանք են: 

Հոդվածում քննարկվել են երկրաշարժերի տարածման մեթոդներն ու մոդուլները՝ 
բլոկների կամ սալերի տեկտոնական տեսությունը և Բարիջ-Կնոֆի մոդելը: 

 

Հայաստանն աշխարհի այն եզակի սեյսմաակտիվ շրջաններից մեկն է, որի տա-
րածքի ուժեղ երկրաշարժերի մասին պահպանվել են հարուստ պատմական տվյալներ: 
Տեղեկություններ, որոնք մեծապես օգնում են մասնագետներին` որոշելու ուժեղ երկրա-
շարժերի տեղը, ուժգնությունը, ֆրակտալ օջախը, ավերման գոտու մեծությունը, դիրքը և 
այլն: Այս տվյալներն արնհրաժեշտ են երկրաշարժերի ի հայտ գալու օրինաչափություննե-
րի ուսումնասիրման համար:  

Պետության անվտանգության ապահովման համակարգում կարևոր սոցիալ-տնտե-
սական խնդիրներ են երկրաշարժերի, ընդհանրապես՝ աղետների, վտանգավոր երևույթ-
ների կանխատեսումը, կանխարգելումը և հետևանքների վերացումը: Վտանգը երկրա-
շարժերից ՀՀ-ում, ըստ տարբեր գնահատումների, կազմում է ընդհանուր աղետների 
94%-ը1: 

 
 

Գծապատկեր 1. Երկրագնդի տեկտոնական սալերի ա և դրանց սահմանների փոխազ-
դեցության հիմնական տիպերը բ. I - սպրիդինգի գոտի, II –սուբդուգցիայի գոտի, III – տրանս-
ֆորմ բեկվածք, 1 – օվկիանոսային իջվածքների գոտիներ, 2 – ոչ հստակ սահմաններ,  
3 – ձևափոխված բեկվածքներ, 4 – լեռնաշղթաների առանցքներ, 5 – սալերի տեղաշարժերի 
ուղղություններ, 6 – խոր ֆոկուսային երկրաշարժերի գոտիներ: 

                                                            
1 Հ. Ասրյան և ուրիշներ, Ռազմական և ԱԻ-ում վարվելակերպի կանոնների մասին, «Ավանգարդ» 

հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն, ձեռնարկ, «Ստամպա», Եր., 2001: 
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Բենո Գուտենբերգը և Չարլզ Ռիխտերը գիտականորեն ապացուցել են, որ սեյսմա-
ակտիվ շրջաններում ցանկացած ժամանակահատվածում երկրաշարժերի թիվը հակա-
դարձ համեմատական է դրանց ուժգնությանը: Այսինքն՝ ինչքան ուժեղ և աղետալի է երկ-
րաշարժը, այնքան հազվադեպ է այն տեղի ունենում, և հակառակը` թույլ ուժգնության 
երկրաշարժերի դեպքում հաճախ պետք է դրան սպասել: 

 

 
Գծապատկեր 2. Բեկվածքների հիմնական տարրերը և դրանցով շարժումների տիպերը 
 
Վերջին տարիներին Կովկասում և Հայկական լեռնաշխարհում նկատվում է երկրա-

կեղևի սեյսմիկ ակտիվացում, որն ուղեկցվում է ավերիչ երկրաշարժերով (Թուրքիայում՝` 
1983, 1992, 1997, 1999 թթ., Իրանում` 1990, 1992, 1997-1999 թթ., Վրաստանում`  
1992 թ.): Կանխատեսումները վկայում են, որ նշված տարածքներում ցանկացած ժամա-
նակ հնարավոր է, որ տեղի ունենա ավերիչ երկրաշարժ: Հայաստանի Հանրապետության 
գրեթե ամբողջ տարածքը սեյսմաակտիվ գոտում է: ՀՀ-ում երկրաշարժերի առավել հա-
վանական էպիկենտրոններ են համարվում. 

 Գառնի` 
λ=440 80՛, ϕ=400 10՛, Μ=7.0, Η=15 կմ 10-11 բալ: 

 Զանգեզուր` 
λ=460 00՛, ϕ=390 20՛, Μ=6.3, Η=22 կմ 8-9 բալ: 

 Սպիտակ` 
λ=440 23՛, ϕ=400 92՛, Μ=7.1, Η=15 կմ 9-10 բալ: 



 160

 Փարաքար` 
λ=440 43՛, ϕ=400 13՛, Μ=5.0, Η=10 կմ 7 բալ1: 

ՀՀ երկրաշարժի հայտնի օջախներ են նաև Նոյեմբերյանը, Արարատը, Դվինը, 
Մարտունին, Սյունիքը, Աշոցքը, Վայոց Ձորը2: 

Համադրելով ՀՀ-ում երկրաշարժերի հավանական ֆրակտալ օջախների տեղա-
բաշխվածությունը, շենքերի, շինությունների սեյսմակայունությունը, վտանգավոր օբյեկտ-
ների և բնակավայրերի բաշխվածությունը, բնակչության խտությունը, բազմահարկ շենքե-
րի առկայությունը սխալ տեղադրությունը, բնակչության պաշտպանվածության մակար-
դակը` իրավիճակը խնդրահարույց է Երևանում շենքերի 82%-ը վտանգված է, և ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում զոհերի թիվը կարող է հասնել 300 000-ի: 1988 թ. երկրաշարժի 
ժամանակ աղետին զոհ գնաց յուրաքանչյուր 3 բնակչից մեկը, իսկ 1995 թ. Ճապոնիայի 
Քոբե քաղաքում նույն ուժգնության երկրաշարժից զոհվեց 300 բնակչից մեկը: Սեյսմաակ-
տիվ գոտում գտնվող տարածքների համար շատ կարևոր է երկրաշարժի սեյսմիկ վտան-
գի ճիշտ գնահատումը, որը երկրի մակերեսի առավելագույն հնարավոր ցնցումների տե-
ղի և ուժգնության կանխատեսումն է3: Այն որոշվում է ինչպես բնահողի տատանումներով, 
այնպես էլ երկրորդական գործոններով (ՀՀ ԱԷԿ, քլոր, ամոնյակ, աղաթթու և այլ վտան-
գավոր և թունավոր նյութեր օգտագործող մոտ 27 քիմիական գործարաններ, պայթյունա-
վտանգ և հրդեհավտանգ 1500 ձեռնարկություններ, 80 ջրամբար, 19 պոչամբար: 

 
Գծապատկեր 3. Երկրաշարժերի հաճախականության և օրվա տևողության կապը 
 

                                                            
1 ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 10-ի թիվ 919 Ն որոշում` «Ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում ՀՀ 

բնակչության պաշտպանության կազմակերպման պլանը հաստատելու մասին»: 
2 С.Ю. Баласанян и др., Сейсмическая защита и ее организация, Гюмри, Эльдорадо, 2004. 
3 Ս. Հարությունյան, ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցեր, «Տնտեսագետ», Եր., 2017: 
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Հայտնի է, որ երկրաշարժի հետևանքների վրա էական ազդեցություն կարող են 
թողնել մի շարք գործոններ, որոնց մի մասը կառավարելի են, մյուս մասը` անկառավարե-
լի: Անկառավարելի են տարվա եղանակը, օրվա ժամը, երկրաշարժի հավանական ֆրակ-
տալ օջախների տեղաբաշխվածությունը, բնահողի առանձնահատկությունները, մա-
կերևույթապատկերը: Կառավարելի գործոններից են բնակավայրերի բաշխվածությունը, 
բնակչության խտությունը, բազմահարկ 16 և ավելի հարկ ունեցող, ինչն անթույլատրելի 
է շենքերի, վտանգավոր օբյեկտների առկայությունը, շինությունների սեյսմակայունու-
թյունը, բնակչության պաշտպանվածության մակարդակը սեյսմաակտիվ գոտում և այլն: 
Երկրաշարժի հավանական ֆրակտալ օջախների տեղաբաշխվածության գործոնը կարելի 
է կիրառել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցնցումը մի օջախում կարող է ակտի-
վացնել հնարավոր երկրաշարժի դրսևորումը հարևան ֆրակտալ օջախներում: Օրինակ՝ 
Գառնիի երկրաշարժի ֆրակտալ օջախում հնրարավոր ուժեղ երկրաշարժի հավանական 
դրսևորման դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման պլանը մշակելիս, 
որպես առավելագույն վտանգավոր իրավիճակ, կարելի է քննարկել նաև Գառնիի երկրա-
շարժի հնարավոր ազդեցությունը Փարաքարի երկրաշարժի ֆրակտալ օջախի վրա: Ըստ 
ՀՀ նոր նորմերի՝ սեյսմիկ գոտում պետք է կառուցել մինչև հինգ հարկանի բնակելի շեն-
քեր, իսկ հիվանդանոցների և դպրոցների վերգետնյա հարկերի թիվը չպետք է գերազան-
ցի 3-ը, էներգետիկական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և քաղաքացիական 
կարևոր օբյեկտների շինարարությունն ըստ նորմերի պետք է իրականացնել` դրանց հու-
սալիությունը մինչև 1,35 անգամ բարձրացնող գործակցով: Նոր նորմերը, առաջին հեր-
թին, նախատեսված են կենսապահովման և փրկարարական ծառայությունների համա-
կարգի շենքերի, այլ կարևոր օբյեկտների (ԱԷԿ, կամուրջներ, թանգարաններ, դպրոցներ, 
հիվանդանոցներ և այլն) շինարարության համար: Սա, անշուշտ, հանգեցնում է շինարա-
րության ինքնարժեքի մեծացման, սակայն հաշվարկները ցույց են տալիս, որ հավելյալ 
ծախսերը չեն գերազանցում շենքերի սկզբնական արժեքի 5-10%-ը, այլ բան է կառուցված 
շենքերի ուժեղացումը: Այս դեպքում, կախված շենքերի տեսակից, ծախսերը կարող են 
կազմել դրանց ինքնարժեքի մինչև 50-60%-ը:  

Ամեն տարի երկրագնդից անջատվում է մոտ 1028 Էրգ էներգիա, որը մթնոլորտով 
տարածվում է շրջակա միջավայրում1: Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի ժամանակ ան-
ջատվել է 1016 Ջոուլ էներգիա, որը կբավարարեր 10 տարի 100000 բնակչություն ունեցող 
քաղաքի էներգիայի պահանջարկը: Երկրաշարժի էներգիայի կապը սեյսմիկ մոմենտի և 
օջախի երկրաչափական պարամետրերի հետ ունի աստիճանական բնույթ, և իրական 
երկրաշարժերի համար կարող են ստացվել դիտարկումներից:  

Սեյսմիկ մոմենտը որոշվում է՝ 

 

                                                            
1 Хачиян Э., Прикладная сейсмология, “Гитутюн” НАН РА, Ер., 2008. 
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որտեղ` ∆x(i, j) -բլոկների տեղաշարժն է (i, j) կետում, այն կապված է իրադարձության W 
էներգիայի հետ՝ M≈2qW հարաբերակցությամբ: Այդ էներգիան հաշվարկվում է որպես բո-
լոր առաձգական էներգիաների գումարների տարբերություն՝ նախքան իրադարձությունը 
և դրանից հետո: Այսպիսով՝ սեյսմիկ մոմենտի կապը էներգիայի հետ, որն ընդունված է 
սալերի տեկտոնական տեսության՝ երկրաշարժագիտության մեջ, ճիշտ է նաև Բարիջ-
Կնոֆի մոդելի համար: 1967 թվականին Բարիջ-Կնոֆի կողմից առաջարկվել է մոդել, որն 
առաջանում է երկրաշարժերից՝ բլոկների կամ տեկտոնիկ սալերի շարժման դեպքում, 
հայտնաբերվել է սեյսմիկ ուժերի դինամիկ քաոսային բնույթը: Ըստ Բարիջ-Կնոֆի մոդելի՝ 
հետազոտվող ձևափոխումները լինում են երկու տեսակի: 

Առաջին տիպի մոդելում երկրաշարժի օջախում տեղի ունեցող երևույթների ֆիզի-
կական հատկությունները ձևայնացվում են բավական խիստ և հաշվի են առնվում իներ-
ցիոն ուժերն ու սահքի շփումը:  

Երկրորդ տիպի մոդելում հաշվի չեն առնվում տեկտոնիկ սալերի կամ բլոկների 
զանգվածներն ու սահքի շփումը: Բլոկի շարժումը, որը պայմանավորված է հարևան բլոկի 
ուժի փոխանցմամբ, սկսվում է միայն վերջինի դադարից հետո, այսինքն՝ բլոկի սահքն 
ազդում է հարևան բլոկի վրա, բայց հետադարձ ազդեցությունը բացակայում է: Բազմա-
բաղադրիչ համակարգերի վարքագիծը ստատիկ ֆիզիկայում որոշվում է կոլեկտիվ ար-
դյունքներով, և մոդելների երկու տիպերն էլ ընդունակ են նմանակել բեկման երկայնու-
թյամբ տեկտոնական սալերի հարաբերական շարժման որոշակի էական հատկություննե-
րը: Մոդելների բոլոր երկչափ տարբերակները քանակական փորձի ժամանակ տալիս են 
սեյսմիկ իրադարձությունների բաշխումը, որը նման է լոգարիթմական կոորդինատներում 
Գուտենբերգ-Ռիխտերի կրկնողականության գծային գրաֆիկին: 

Երկրորդ տիպի մոդելում բլոկի տեղաշարժը սկսվում է այն պահին, երբ նրա վրա 
ազդող ուժը հասնում է զուգակցման ամրության, և «արագ ժամանակում» հնարավոր է մի 
քանի բլոկերի միաժամանակյա շարժում: Մոդելի պարզությունը թույլ տվեց առավել ման-
րամասն ուսումնասիրել ու ցույց տալ, որ այս ձևափոխման համար այն յուրօրինակ փաստ 
է, որն անհետանում է շղթայում բլոկների քանակի ավելացման դեպքում: Մոդելի եռաչափ 
շերտավոր տարբերակում, միջին դաշտի տիպի հեռազդեցության առաջացման արդյուն-
քում, տեղի է ունենում իրադարձությունների կլաստերացում ուժեղ նախացնցումների և 
հետցնցումների տեսքով: Ճապոնացի գիտնական Հիրո Կանամորի կողմից բլոկների 
սեյսմիկ երևույթն ընդունվեց իբրև դինամիկ քաոսի դրսևորում, որը առաջին հերթին, 
պատկերացում է տալիս այն մասին, որ երկրաշարժի ֆրակտալ օջախը, այսինքն՝ բլոկնե-
րի (տեկտոնիկ սալերի) սահքի մակերևույթը, որի վրա առաջանում է տեղաշարժի ճեղք, 
պահպանում է երկրաչափական նմանությունը. D տրամագծի աճի դեպքում դրա S մակե-
րեսն աճում է, ինչպես D2: Մոդելային ցնցումների ժամանակ երկրաշարժի W էներգիայի 
ու օջախի երկրաչափական բնութագրերի՝ W~SD~D3 միջև կապը հետևում է նշված 
սկզբունքներից՝ logM=3Mg/2:  
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Մոդելը ներկայացնում է բլոկների հավաքածու՝ տեղակայված հորիզոնական մա-
կերևույթի ուղղանկյուն տիրույթի վրա: Յուրաքանչյուր բլոկ միացված է վերին հորիզոնա-
կան մակերևույթի հետ:  

Ստորին հատվածը տեղաշարժվում է հաստատուն արագությամբ կոորդինատների 
հորիզոնական առանցքներից մեկի երկայնքով, իսկ յուրաքանչյուր բլոկ շարժվում է, քանի 
դեռ դրա վրա ազդող ուժը չի հասել զուգակցման ամրության սահմանին ու կանգ առնել: 
Բլոկի շարժման դեպքում փոխվում է հորիզոնական լարումը: «Արագ ժամանակում» բոլոր 
շարժվող բլոկներն ունեն միևնույն արագությունը:  

Ժամանակի սկզբնական պահին շարժվող բլոկների կետերը որոշվում են i, j, i=1, ..., 
N1, j=1, ..., N2 կոորդինատների ամբողջությամբ: Յուրաքանչյուր բլոկը կարող է տեղա-
շարժվել միայն մեկ հորիզոնական ուղղությամբ: Բլոկի հիմքի տեղաշարժը նշանակենք y, 
բլոկի տեղաշարժը՝ i, j կոորդինատներով` x(i, j): Բլոկի վրա ազդող f(i, j) ուժը որոշվում է 
հետևյալ բանաձևով.  

, 
որտեղ՝ 

q-ն ուղղահայաց զսպանակների կոշտության գործակիցն է (հորիզոնական զսպա-
նակների համար այն հավասար է 1-ի), 

∑ −
ji,

ը հանրագումարի սիմվոլն է (i', j') բոլոր կետերի համար, որոնք (i, j) մոտակա 

հարևաններն են: 
1. x (i, j) սկզբնական տեղաշարժերն այնպիսին են, որ f (i, j) ≤ 1՝ բոլոր i, j դեպքում:  
2. x տեղաշարժերն աճում են միավոր արագությամբ, քանի դեռ f ուժի բացարձակ 

մեծությունը բլոկներից մեկի վրա չի հասել զուգակցման ամրության, որը հավա-
սար է 1, ինչից հետո ներմուծվում է A = {(i, j)} բազմությունը, որտեղ i, j շարժումը 
բլոկի կոորդինատներն են:  

3. Խափանումն արտահայտվում է բոլոր x(i, j) միանման նվազմամբ, (i, j) ∈ A, այն-
քան ժամանակ, քանի դեռ f-ը չի անդրադարձել 0, (i°, j°) ∈ A՝ որոշ կետի համար 
կամ չի հասել 1-ի՝ որոշ (i°, j°) ∉ A համար:  

4. Եթե (i°, j°) ∈ A, ապա ,                    և A'{(i, j')} U A, (i°, j°) ∈ A դեպքում: 
 
 

ВЕНЕРА ВОСКАНЯН 
 

ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЧАГА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ЭНЕРГИЯ СКЕЙЛИНГ И 
МОДИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ БАРРИДЖА – КНОФФА 

 

Ключевые слова: землетрясение, энергия землетрясения, фрак-
тальная структура очага, энергия скейлинг, 
модифицированная модель 

 

Человеческий разум пытался найти самую важное и актуальный ответ на вопрос будут 
ли землетрясения? 



 164

Существует множество научных моделей и теорий, объясняющих явление землетрясе-
ний, наиболее распространенными из которых являются тектонические плиты пластин. Ус-
тановлен степенной характер связей между энергией событий геометрическими характерис-
тиками очага. Каким путем и как минимализировать потери, которые являются следствием 
землетрясения? 

В статье рассматриваются современные методы и модули землетрясений, тектоничес-
кие движения блоков и модуль Барриджа-Кнофффа. 

 
VENERA VOSKANYAN 

 

FRAKTAL SOURECE STRUCTURE EARTHQUAKES, ENERGY SKALING 
AND MODIFIED BURRIDGE-KNOFF MODEL 

 

Key Words: earthquake, fractal sourece structure, scaling 
energy, modified model 

 

The human mind was trying to find the most important and relevant answer to the question 
whether there will be an earthquake? 

There are many scientific models and theories explaining the phenomenon of earthquakes, the 
most common of which are plate tectonic plates. The degree of character of the relationships between 
the energy of events is determined by the geometric characteristics of the source. Which way and how 
to minimize losses, which are the consequence of the earthquake? 

The article considers modern methods and modules of earthquakes, tectonic movements of 
blocks and the Barridge-Knoffff module. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И КАТАСТРОФ 
 

Ключевые слова: психологический фактор, катастрофа, 
экстремальные ситуации, жизнедеятель-
ность человека, террористический акт, 
медико-психологическая помощь, психологи-
ческая патология,суицид 

 

Террористические акты, захват заложников, природные и техногенные ката-
строфы, различные аварии, суицид создают опасность для жизни, здоровья и благо-
получия человека. Эти воздействия приводят к катастрофическим последствиям, 
вызывают страдания и смерть большого количества людей, в результате этого воз-
никает психическая патология, которая требует комплексного изучения. 
 В данной статье рассматриваются вопросы жизнеобеспечения, сохранения здо-
ровья, работоспособности и жизни тех людей, которые подверглись воздействию 
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различных катастроф и экстремальных ситуаций. В настоящее время это является 
крайне актуальным, учитывая возрастающее число экстремальных ситуаций на со-
циально-личностном уровне. 

 

В течении последних десятилетий намечается значительное увеличение и неуклон-
ный рост числа природных,техногенных, антропогенных экстремальных ситуаций и ка-
тастроф на государственном или региональном уровне, что приводит к распространению 
психологических и психических расстройств, которые обусловлены событиями различной 
тяжести. 

Проблема сохранения жизнедеятельности, здоровья и работоспособности лиц, под-
вергшихся воздействию губительных факторов экстремальных ситуаций и катастроф 
чрезвычайно важна и в последнее время привлекает внимание большого числа врачей и 
психологов. Это обусловлено тем, что ежегодно десятки и сотни тысяч людей становятся 
жертвами различных природных, техногенных, социальных бедствий и террористических 
актов. Эти воздействия становятся катастрофическими, когда они приводят к большим 
разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания большого количества людей, 
вследствие этого психологическая патология экстремальных ситуаций требует всесторон-
него и комплексного изучения. 

Катастрофа1, как негативное событие разрушает установленный ритм жизни челове-
ка, изменяет привычный ход событий, существующий порядок и требует серьезных и 
кардинальных перемен в системе жизненных ценностей, а иногда и принципов человека. 

Понятие психологии катастроф (поворотного момента) подразумевает многообраз-
ные изменения и состояния психологического и психического характера, в основе кото-
рых лежат техногенные, социогенные, экологические и стихийные экстремальные ситуа-
ции и катастрофы. Объектами психологии катастроф являются люди, которые были вов-
лечены в экстремальные ситуации, это военные, спасатели, члены их семей, жертвы и 
свидетели катастроф, заложники в результате террористических актов и т.д. 

Первые научные сведения о психотравмирующем воздействии экстремальной си-
туации на психологическое и психическое состояние людей относятся ко второй половине 
XIX века и основываются на фактах Гражданской войны между Севером и Югом в Север-
ной Америке2, где описываются наблюдения за 300 солдатами действующей армии, кото-
рые предъявляли жалобы на одышку, учащенное сердцебиение, жгучие боли в груди, го-
ловную боль, головокружение. 

Проблему психологии катастроф как наиболее актуальную среди социально-психоло-
гических вопросов, стали более пристально изучать к началу XXI века, так как произошло 

                                                            
1 Катастрофа – греч. katastrophe – поворот, поворотный момент (Википедия, классификация катастроф).  
2 Сидоров П.И., Мосягин И.Г., Маруняк С.В., Психология катастроф, учебник для вузов, Архангельск,  

Изд. Центр СТМУ, 2007, с. 11. 



 166

накопление „критической массы“1 научных исследований о воздействии катастроф на 
психологическое здоровье людей. 

Основной задачей психологии экстремальных ситуаций и катастроф является разра-
ботка методов прогнозирования вероятных психических реакций и состояний после ката-
строф, на основе учета индивидуально-психологических характеристик человека2. 

Увеличение числа жертв катастроф, обусловлено непосредственно с их ростом за 
последние десятилетия, а также с увеличением плотности населения, следовательно пер-
востепенной задачей МЧС (министерства чрезвычайных ситуаций) является спасение 
большего числа жителей, но при этом всегда нужно помнить и о проблеме качества даль-
нейшей жизни и адаптации людей после катастрофы. 

На успешность восстановления жертвы катастрофы, терроризма, экстремальных си-
туаций влияют врачи, спасатели, друзья, родственники, психологи, которые оказывают 
помощь потерпевшему, поэтому большое значение имеет их профессионализм, терпение, 
сочувствие (рис. 1)3. 

 

Врач 
Спасатель Жертва катастрофы Близкие 

 Психолог  
 

Рис. 1. Оказание помощи пострадавшему 
 
В жизни человека могут происходить экстремальные ситуации различного характера 

и генеза, но будут ли они оказывать травмирующее воздействие на психику, зависит от 
навыков, знаний, опыта, подготовленности, как самого человека, так и окружающих его 
людей. Содействие личности во время или сразу после экстремальной ситуации, терро-
ристического акта или катастрофы может существенно ослабить прохождение острой 
стрессовой реакции и последствия посттравматического синдрома или человек, не полу-
чивший квалифицированную психологическую помощь может на всю жизнь остаться 
„психологическим инвалидом“, что существенно изменит качество его жизни. Таким об-
разом, изучение закономерностей проявления психики жертвы и принципов оказания 
первой доврачебной, медицинской и психологической помощи актуально и чрезвычайно 
важно в настоящее время. 

Не менее важно отметить, что природные и техногенные катастрофы, вооруженные 
конфликты воздействуют на психику и здоровье не только у непосредственных участни-
ков событий, но и у сторонних очевидцев, которые становятся косвенными участниками 
этих событий, н-р, благодаря средствам массовой информации, т.к. они реалистично, 
                                                            
1 Сидоров П.И., Мосягин И.Г., Маруняк С.В., Психология катастроф, учебник для вузов, Архангельск,  

Изд. Центр СТМУ, 2007, с. 12,21. 
2  Նույն տեղում: 
3 Линчук Т.П., Михалева И.М., Основы психологической помощи в экстремальных ситуациях,  

Изд. Ирк. ГТУ, 2010, с. 7. 
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красочно и подробно отражают происходящие события и люди вынужденно погружаются 
в них. 

Одним из ярких мировых примеров данного феномена является гибель принцессы 
Дианы1, когда сотни тысяч людей, не будучи родственниками скорбели о ее гибели на 
протяжении длительного времени. 

В таких ситуациях важно немедленно оказать психологическую помощь и поддержку 
в первые сутки или даже в первые часы после катастрофы. Объем и продолжительность 
психологической поддержки зависят от степени перенесенного стресса. При качествен-
ном и профессиональном содействии человек способен выйти даже из самой, казалось 
бы, безнадежной ситуации. 

В течении нескольких дней после катастрофы могут возникать интенсивные реак-
ции, может развиться тревога, страх за свою жизнь, ощущение беспомощности, злость, 
оцепенение, ступор, постоянно возникают картины произошедшей психотравмирующей 
ситуации. Кроме того, могут появляться мышечное напряжение, сердцебиение, возника-
ют нарушения сна и головные боли. Это совершенно адекватные реакции на катастрофу 
или экстремальную ситуацию и помогают адаптироваться и пережить то, что произошло. 
Очень важно, чтобы после событий, угрожающих жизни, медико-психологическая по-
мощь была оказана в кратчайшие сроки, что поможет избежать или ослабить пост-
стрессовые расстройства в будущем. 

Влияние экстремальных ситуаций на человека проявляется в разнообразных психи-
ческих расстройствах (неврозах, депрессиях, суицидальных склонностях, алкогольных и 
наркотических зависимостей и т.д.) и это приводит прежде всего к нарушениям механиз-
мов психических регуляций. Эти психологические последствия во многом определяют 
дальнейшую судьбу не только одного конкретного лица, его семьи, но и целых социаль-
ных слоев населения. 

Особое и важное место в психологии катастроф и экстремальных ситуаций, в пос-
леднее время, отводится к угрозе террористических актов и захвату заложников. Угроза 
террористических нападений стала повсеместной реальностью нашей жизни. Все это де-
лает чрезвычайно актуальным понимание поведения человека в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях и разработку методов определения их психологических последствий. 

Деятельность различных общественных и государственных структур по борьбе с 
терроризмом включает в себя комплекс мероприятий по нейтрализации возможных отри-
цательных последствий для общества. Жители любой страны максимально болезненно 
реагируют на случаи терроризма и захвата заложников. Подобные катастрофы в настоя-
щее время широко освещают средства массовой информации. 

Несмотря на строгую индивидуальность, специфику террористических актов и пове-
дения людей, захваченных террористами в качестве заложников, анализ различных случа-
ев криминологами, врачами, психологами и психиатрами, позволяет утверждать, что су-
                                                            
1  Ю.С. Шойгу, Психология экстремальных ситуаций, Изд. Академия, 2009. 
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ществует общепарадоксальное не только в поведении, но и в эмоционально – мотива-
ционной сфере как террористов, так и заложников. Этот парадокс получил название 
„стокгольмский синдром“ («Stockholm Syndrome»)1. 

Понятие «Stockholm Syndrome» появилось после уголовного преступления в г. Сток-
гольме (Швеция) в 1973 г., тогда во время неудачного совершения вооруженного налета 
на банк «Kreditenbanken» были захвачены банковские служащие, как заложники, которые 
пробыли в этом качестве шесть дней. В последствии сотрудниками полиции, психолога-
ми, криминалистами было отмечено, что между одним из террористов и одной из залож-
ниц возникла положительно-эмоциональная связь и уже после своего освобождения экс-
заложники ходатайствовали перед властями о прощении преступников, мотивируя это 
тем, что захватчики вели себя как порядочные люди. 

„Стокгольмский синдром“ проявляется в неожиданной и резкой переориентировке 
эмоциональных и ценностно-мотивационных сфер людей, подвергшихся насильственно-
му захвату. 

Исследователями было отмечено, что двусторонняя положительная связь между прес-
тупниками и жертвой формируется в среднем на третий день пленения2. 

Способствуют формированию „стокгольмского синдрома“ такие факторы как:  
 выраженность психологического воздействия на заложников во время захвата и 

удержания; 
 продолжительность удержания, как правило, после 3-4-х дней это почти не имеет 

значения; 
 неизбежная зависимость заложников от захватчиков; 
 оторванность заложников от привычного окружения. 

 Рассмотрим другой, более изощренный случай террористического акта, который 
произошел в армянском парламенте 27 октября 1999 году в Ереване, когда во время оче-
редной сессии Национального Собрания Армении, в зал ворвались вооруженные люди. 
Террористы, по свидетельству очевидцев, пребывали в крайне возбужденном состоянии 
и были настроены агрессивно. Тогда были убиты премьер-министр, спикер и вице-спи-
керы НС, депутаты, а в качестве заложников были захвачены около 50 депутатов и чле-
нов правительства.  

В большинстве случаев, опасность, общая как для террористов, так и для заложни-
ков, сплачивает и роднит одних с другими. Им нередко приходится долго находиться в 
замкнутом пространстве3, вместе переносить тяготы и лишения изоляции, переживать ин-
формационный голод, равно подвергаться риску при возможном насильственном вмеша-

                                                            
1 Результаты наиболее значимых исследований в этом направлении приведены в: BejerotN., 

ThesixdaywarinStockholm //NewScientist, 1974, Vol.61, N886. p. 486-487. 
2 Fattah E.A., Some aspects on the victimology of terrorism // Terrorism… N.Y. etcVol3. N1/2, p. 95.  
3 К примеру, удержание посольства Японии, захваченного с 400 заложниками 17 декабря 1996 г. боевиками 

организации «TupakAmaru» в перуанской столице Лима, продолжалось более четырех месяцев. 
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тельстве извне. При этом заложники негативно принимают как бездействие, так и вероят-
ность активных действий со стороны властей. 

Таким образом, психология жертв террора, в частности заложников, складывается из 
следующих слагаемых: страх, который сменяется ужасом, вызывающим апатию или пан-
ику, которая может превратиться в агрессию, при этом не исключается проявление „сток-
гольмского синдрома“. Источником страха становится человек, предмет или ситуация 
(рис. 2)1 

 

 
 
Страх является самой пагубной эмоцией и если у человека нет возможности устранить 

угрозу, переживание страха оказывает мощное воздействие на нервную систему и функ-
ционирование жизненно важных органов, которые в этих условиях работают на грани 
срыва. 

Следовательно, сложные социально-психологические явления, сопровождающие зах-
ват заложников должны предопределять знания сотрудников специализированных под-
разделений и структур, врачей, психологов, которые призваны бороться с терроризмом, с 
преступностью, а также с их негативными последствиями в сфере общественного созна-
ния. 

В настоящее время, в Республике Армения наблюдается терроризм направленный, 
т.е. нацеленный на конкретный обьект, чаще всего на физическое лицо и терроризм рас-
сеянный, жертвами которого становятся случайные люди. 

Особое внимание, в череде экстремальных ситуаций, требует суицид2 как крайняя 
степень отчаяния человека. Человек решивший перечеркнуть собственную жизнь, лишен 
надежды на будущее и признает поражение в настоящем. Смерть необратима и лишает 
возможности исправить свои ошибки.  

В Республике Армения увеличились случаи самоубийств. По данным кризисного цент-
ра3 при МЧС РА в 2015 году зарегистрированно 195 совершенных и 557 попыток само-

                                                            
1 Сидоров П.И., Мосягин И.Г., Маруняк С.В., Психология катастроф, учебник для вузов, Архангельск, Изд. 

Центр СТМУ, 2007, стр. 88. 
2 Суицид (от лат. Suicaedere- убивать себя) – преднамеренное лишение себя жизни. ru. Wikipedia.org 
3 Blognews.am 2015 
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убийств. Большее число самоубийств совершают люди старше 35-40 лет, на их долю при-
ходится 78% всех смертельных случаев, а лица мужского пола, в 3-4 раза больше, чем 
женского пола. В связи с этим при МЧС РА с 2014 года создана специальная психологи-
ческая служба. По данным этой службы1 в групе риска находятся люди недавно перенес-
шие потерю близкого, средств проживания, тяжелую депресию, а также лица с психичес-
кими отклонениями. 

По данным Национальной статистическоый службы РА2 , мы занимаем 95-ое место из 
107 стран по показателям самоубийств 100 000 населения. Что касается социального ста-
туса людей, прибегших к суициду, то по данным полиции 40% это безработные, 31%- пен-
сионеры, 7%-работающие, 4%-учащиеся и студенты. 

В первой половине 2017 года в Республике Армения было совершено 117 случаев 
самоубийств, 275 случаев удалось предотвратить3. 

В последнее время в Армении участились случаи самоубийств путем падения с моста. 
По данным следственного комитета РА в период с декабря 2014 года по июнь 2017 

года бросившись с Киевского моста покончили жизнь 25 человек, с Давидашенского мос-
та- 3 человека, а с моста Победы- 2 человека, из них тринадцать- младше 30 лет, а сем-
надцать- старше 35 лет. 

Для осуществления мер по профилактике и предотвращению самоубийств осу-
ществляемых с мостов предлагается; 

 Создать препятствия для самоубийц путем установления ограждений в виде за-
щитных сеток или высоких заборов.  

 Установить круглосуточное патрулирование на всех мостах,(н-р, Калифорнийская 
патрульная служба за год снимает с моста в среднем 70 потенциальных само-
убийц)4. 

 На мосту, по всему периметру установить знаки или плакаты с номерами центра 
кризисных текстовых сообщений аннонимных служб доверия или психологичес-
ких служб, позволяющих человеку получить необходимую психологическую по-
мощь, а рядом установить бесплатные телефонные аппараты и написать боль-
шими буквами ,,Надежда есть. Позвони,, .  

 Необходимо ответственное отношение СМИ при освещении любого вида случаев 
суицида, в частности избегать подробные описания, не придавать им сенсацион-
ный или гламурный характер, вместе с тем, просвещать аудиторию по пробле-
мам самоубийств и методам оказания помощи, а также предоставлять информа-
цию о том, куда за ней обращаться5. 

                                                            
1 http://www.tert.am/2016/02/25/ 
2 https: /med. New. Am/2016 
3 http// newes.am/arm/videos/11042.html/2017 
4 Repin.info2015 
5 World_suicide_report/ p.84/2014 
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 В воде установить подсветку со следующим содержанием ,, Вы не одни, позво-
ните,, и номер телефона, это должно быть хорошо видно человеку, стоявшему на 
краю моста. 

 Создать социальную рекламу на тему профилактики самоубийств1. 
 Установить на мостах камеры круглосуточного видеонаблюдения. 

 Следовательно, надо отметить, что при неизбежности разных форм и проявлений 
самоубийств, катастроф, экстремальных ситуаций, а также малой вероятности исчезнове-
ния терроризма как всемирного явления, не менее важным, чем организация помощи 
пострадавшим, представляется работа по повышению жизнестойкости населения, его 
сопротивляемости терроризму, устойчивости к стрессовым воздействиям, выживаемости 
в трагических ситуациях. 

Резервы жизнестойкости - индивидуальные, групповые, гендерные, возрастные, 
ментальные, требуют изучения не в меньшей мере, а может и в большей степени, чем па-
тологические проявления. 

Для предотвращения последствий экстремальных ситуаций и катастроф, блокиро-
вания их проявлений на психическом и соматическом уровне, необходимо официально 
сформировать отношение государства и общества к участникам этих событий и как мож-
но быстро разработать действенную систему мероприятий по оказанию им специализиро-
ванной медико-психологической, социальной и экономической помощи. 

 
ՆԵԴԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 

ԷՔՍՏՐԵՄԱԼ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հիմնաբառեր. հոգեբանական գործոն, աղետ, էքստրեմալ իրա-
վիճակ, մարդու կենսագործունեություն, ահաբեկ-
չական ակտ, բժշկահոգեբանական օգնություն, 
հոգեբանական պաթոլոգիա, ինքնասպանություն 

 

Ահաբեկչական գործողությունները, պատանդ պահելը, բնական և տեխնոգեն աղետները, 
տարբեր վթարները, ինքնասպանության դեպքերը վտանգ են ներկայացնում մարդու առողջությա-
նը, կյանքին ու բարեկեցությանը: Այդ գործոնները հանգեցնում են աղետալի հետևանքների, տան-
ջանքի և մեծ թվով մարդկանց մահվան, և արդյունքում առաջանում է հոգեբանական պաթոլոգիա, 
որը պահանջում է համակողմանի ուսումնասիրություն: 

Տվյալ հոդվածում ներկայացված են այն մարդկանց կենսագործունեության, կյանքի և աշխա-
տունակության պահպանման հարցերը, որոնք ենթարկվել են տարբեր աղետների և էքստրեմալ 
իրավիճակների ազդեցությանը: 

Ժամանակակից պայմաններում այդ հարցերի ուսումնասիրությունն արդիական է` հաշվի 
առնելով սոցիալ-անհատական էքստրեմալ իրավիճակների աճը: 

                                                            
1 По данным сербского агенства McCannEirksonBelgrade социальная реклама предотвратила сотни случаев 

самоубийств и на 64% увеличилось число звонков в психологическую службу. 
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 Terrorist acts, hostage-taking, natural and technogenic disasters, suicide various accidents create 
danger for human’s life, health and prosperity. These impacts lead to catastrophic consequence, cause 
suffering and death of a large number of people, in the result of it there is a psychological catastrophe, 
which requires complex research. In this article is being considered the issues of life support, health 
safety, working skills and the lives of those people who were exposed to various catastrophes and 
extreme situations. Presently it is considered to very actual, taking into account the increasing number 
of extreme situations on the social-personal level. 
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ՇՈՒՇԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 
Երևանի «Արարատ» ԿԳՕ կոմբինատ 

 

ՀՀ ԿՈՆՅԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԿԵՂԾՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. կոնյակի սպիրտ, կոնյակ, կաղնու բնափայտ, 
պահորակում, քիմիական ցուցանիշներ, բու-
րավետ նյութ 

 

Ուսումնասիրվել է պահորակած կոնյակի սպիրտի որակական ցուցանիշների դի-
նամիկան ՏՏԱԿ ՀՀ ՌԴ կաղնու բնափայտից կոնյակի սպիրտ պահորակման տարբեր 
փուլերում և պարզվել, որ այդ ցուցանիշների արժեքները, պահորակմանը զուգընթաց, 
ավելանում են: Համեմատելով տարբեր տարածաշրջաններում պահորակած կոնյակի 
սպիրտների նմուշների զգայորոշման և ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների արժեքները՝ 
բացահայտվել է, որ, ըստ այդ ցուցանիշների, ամենամեծ աճ նկատվում է Արցախի բնա-
փայտերով պահորակած կոնյակի սպիրտներում:  
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Մշակվել է ռադապերտացված կաղնու բնափայտերով պահորակված կոնյակի 
սպիրտի արագացված պահորակման տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն է տալիս 
կրճատելու պահորակման տևողությունը 3 տարուց մինչև 20-30 օր: Մշակված նոր տեխ-
նոլոգիայի կիրառումը կոնյակագործության մեջ կարող է նվազեցնել կոնյակի կեղծման 
դեպքերը: ՏՏԱԿ բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիրտները կարելի է դասա-
վորել հետևյալ շարքով՝ ըստ ընդհանուր համահոտային գնահատականի և քիմիական 
ցուցանիշների նվազման. ԼՂՀ → ՀՀ → Ֆր.→ ՌԴ: 

 

Կոնյակը 40-50 ծավ.% սպիրտի պարունակությամբ թունդ ալկոհոլային խմիչք է, որը 
տարբերվում է մյուս համանման խմիչքներից իր ոսկեգույն գույնով, հաճելի բույրով, թեթև 
վանիլային, ներդաշնակ համով: Հայաստանում արտադրվող կոնյակներն օժտված են 
լավ արտահայտաված բուրմունքով, նուրբ փնջով, ոսկեգույնից մուգ ոսկեգույն գույնով, 
փայլի խայտանքով, տպավորիչ համերանգով, վանիլային և շոկոլադային դուրեկան 
նրբերանգներով1,2:  

Վերջին տարիներին կոնյակի արտադրությունը ՀՀ-ում վերելք է ապրում: Աճել են 
նաև արտահանման ծավալները3: Հայկական կոնյակի պահանջարկը հատկապես մեծ է 
ԵՏՄ և Արևելյան Ասիայի, ինչպես նաև արևելաեվրոպական երկրների շուկաներում: Որ-
պես հեռանկարային՝ դիտարկվում են չինական և Արևելյան Ասիայի, ինչպես նաև արևե-
լաեվրոպական երկրների շուկաները4: Չնայած, որ ՀՀ-ում աճել են կոնյակի արտադրու-
թյան ծավալները, այնուամենայնիվ չի բավարարում աճող պահանջարկը: Կոնյակի որա-
կի բարձրացման, արտադրողականության մեծացման, կեղծման գործընթացների նվա-
զեցման համար անհրաժեշտ է բարձրացնել արտադրության արդյունավետությունը և կա-
տարելագործել արտադրության դեռևս անկատար տեխնոլոգիան: Տեխնոլոգիայի ամե-
նածախսատար և ամենաժամանակատար գործընթացը կոնյակի սպիրտի պահորակման 
գործընթացն է: Ներկայումս պահորակման գործընթացի կատարելագործման նպատա-
կով մշակվում են կոնյակի արագացված հասունացման նոր մեթոդներ5:  

Ուսումնասիրելով ՀՀ կոնյակագործության մեջ օգտագործվող 4 տարբեր տարածա-
շրջաններում աճած կաղնու (ՏՏԱԿ) բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիրտների 
որակական ցուցանիշները և դրանց փոփոխությունը՝ կախված պահորակման տևողու-
թյունից, կիրառվել է կաղնու բնափայտի՝ գամմա ճառագայթներով մշակման եղանակը, 
որը կարող է առավելագույնս նպաստել պահորակման գործընթացի տևողության կրճատ-
                                                            
1 Ս.Ի.Սահրադյան, Կոնյակ, ՀՀՀ, հ. 2, 1995, էջ 726: 
2 Гендин А.А. и др., Коньяк, Практический путеводитель, Изд. Жигульского, М., 2001, 240. 
3 www.armenpress.am/arm/print/670576/ 
4 http://panorama.am/am/economy/2012/04/05/arm-cognac/ 
5 Тягилева М.Г., Совершенствование технологии коньяков на основе использования древесины дуба, 

обработанной ультразвуковыми колебаниями, автореферат к.т.н. М., 2009, 26 с.   
 Խոջոյան Ա.Ա. , Դիֆուզիայի ազդեցության հետազոտումը թունդ ալկոհոլային խմիչքների 

արտադրությունում, տ.գ.թ. աստիճանի համար սեղմագիր, Եր. , 2013, 25 էջ:  
 Лебедев В.Т., Способ старения древесины используемой в производстве алкогольных напитков, RU № 

2421511, C12H1/22, 2011. 
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մանը և կեղծման երևույթների նվազեցմանը, միաժամանակ՝ ապահովել կոնյակի սպիր-
տի որակական բարձր ցուցանիշները: Կոնյակի բաղադրության և որակի վրա ազդող 
կարևոր գործոններից են կաղնու բնափայտը և դրա քիմիական փոխազդեցության ար-
դյունքում առաջացած նյութերը: Պահորակման ժամանակ կաղնու բնափայտից սպիրտ 
են անցնում նյութեր, որոնք հետագայում առաջացնում են միացություններ` տալով կոնյա-
կին առանձնահատուկ բուրմունք: 

Կաղնու բնափայտը դեռ հին ժամանակներից հայտնի է որպես բարձր ֆիզիկամե-
խանիկական հատկություններ ունեցող ծառատեսակ: Հայ վարպետները կոնյակի պահո-
րակման համար տակառներ են պատրաստել՝ օգտագործելով չորս` Արաքսի, վրացական, 
ռուսական և ոսկու տեսակի կաղնու բնափայտեր: 

Կաղնու տակառներն արդեն վաղ միջնադարում (5-6 դար) դարձել էին հիմնական 
տարա գինու տեղափոխման և պահպանման համար: Այնտեղ, որտեղ կաղնու ծառ չէր 
աճում, տակառներ էին պատրաստում նաև այլ ծառատեսակներից` ակացիայից, շագա-
նակից, հաճարենուց և այլն: Հարուստ քիմիական բաղադրության և ամրության շնորհիվ՝ 
կաղնին դուրս է մղել բոլոր ծառատեսակները՝ մնալով միակ հումքը տակառների պատ-
րաստման համար: Գոյություն ունի կաղնու շուրջ 450 տեսակ, սակայն գինեգործության 
ոլորտում օգտագործվում է միայն 2-ը՝ շրեշավոր կամ ամառային և ժայռային կամ ձմեռա-
յին: Որոշ հեղինակների կարծիքով, այս տեսակների ընտրությունը պայմանավորված է 
դրանց մեծ պաշարներով1: Կաղնու՝ վերը նշված տեսակներն առավել ուսումնասիրված են 
գինեգործության ոլորտում, սակայն դրանց պաշարներն աշխարհում սահմանափակ են:  

Բնականաբար, բնափայտի բարձրորակ հումք կստացվի այն ծառերից, որոնք աճել 
են էկոլոգիապես մաքուր վայրերում: Հետևաբար՝ կարևոր է բնափայտի աճման տարա-
ծաշրջանը, և առավել ցանկալի է ձեռք բերել այն կաղնու բնափայտը (տաշեղները և տա-
կառատախտակները), որն օժտված կլինի կոնյակագործության համար լավագույն ցուցա-
նիշներով: Առավել երիտասարդ հասակում ծառն աճում է բարձրությամբ և, միայն որոշա-
կի պահից սկսած (մոտ 70-80 տարեկանում), բունն ակտիվորեն աճում է հաստությամբ՝ 
ձևավորելով միջուկային մասը: Բնափայտի հենց միջուկային մասն է օգտագործվում տա-
կառների պատրաստման համար, ուստի վերջիններիս արտադրության մեջ 80 տարեկա-
նից ցածր տարիք ունեցող կաղնու փայտի օգտագործումն ամենևին նպատակահարմար 
չէ, քանի որ այդ ժամանակ այն չի հասցնում ձևավորել բնափայտը, որը պատասխանատ-
վություն է կրում բարձրտեխնոլոգիական պահանջների համար: Շրեշավոր (Quercus 
robur L.) և ժայռային (Quercus petrae L.) կաղնու բնափայտերը համարվում են Հյուսիսա-
յին և Կենտրոնական Եվրոպայի տարածաշրջանների հիմնական տեսակները, կազմում 

                                                            
1 Саришвили Н.Г., Оганесянц Л.А., Коровин В.В., Телегин Ю.А., Гордеева Л.Н., Кардаш Н.К., Анатомическое 

строение дубовой клепки для виноделия как показатель ее качества. Пищевая и перерабатывающая 
промышленность, 1996, Вып.2, с. 1-24. Оганесянц Л. А., Дуб и виноделие, Пищепромиздат, М., 1998, 256 
с. Тягилева М.Г., Совершенствование технологии коньяков на основе использования древесины дуба, 
обработанной ультразвуковыми колебаниями, автореферат к.т.н., М., 2009, 26 с. 



 175

են եվրոպական տարածաշրջանի լայնատերև անտառների ավելի քան 27%-ը1, և շրեշա-
վոր կաղնու բնափայտը տարբերվում է ժայռայինից խտության և ամրության ցուցանիշնե-
րով: 

Կոնյակի սպիրտի պահորակման ժամանակ օգտագործվում է բացառապես կաղնու 
բնափայտ, որի քիմիական բաղադրությունը շատ բարդ է: Այն պարունակում է թաղան-
թանյութ, պենտոզներ, հեքսոզ, կիսաթաղանթանյութ, լիգնին, տանիդներ, բնական ներ-
կող նյութեր, ցնդող նյութեր, խեժեր, լուծվող բազմաշաքարներ, գլյուկոզ, ազոտային և այլ 
օրգանական նյութեր։ 

Կաղնու բնափայտի կառուցվածքի, ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշների և քի-
միական բաղադրության վրա ազդում են մի շարք գործոններ՝ կաղնու տեսակը, աճեցման 
տարածաշրջանը, հողակլիմայական պայմանները, հողի ամրությունը և ջրային ռեժիմը, 
ջերմաստիճանը և այլն2, որոնք, իրենց հերթին, ազդում են պահորակվող կոնյակի սպիր-
տի որակի վրա: Գրականության մեջ մեզ չեն հանդիպել կոնյակի սպիրտների որակի և 
պահորակման գործընթացի վրա 4 տարբեր տարածաշրջաններում (ՀՀ Տավուշի մարզ, 
Արցախի Հանրապետություն (ԱՀ), Ֆրանսիա, ՌԴ Մայկոպի շրջան) աճած կաղնու բնա-
փայտերի ազդեցության համալիր ուսումնասիրություններ և համեմատական բնութա-
գրեր, ուստի ուսումնասիրվել են վերոնշյալ 4 տարբեր տարածաշրջաններում աճած կաղ-
նու (4ՏՏԱԿ) բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիրտների որակական ցուցանիշ-
ները և դրանց փոփոխությունը՝ կախված տևողությունից: 
 Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսացել ՀՀ կոնյակագործության մեջ օգտագործ-
վող՝ 4 տարբեր տարածաշրջաններում (ՀՀ Տավուշի մարզ, Արցախի Հանրապետություն 
(ԱՀ), Ֆրանսիա, ՌԴ Մայկոպի շրջան,) աճող կաղնու շրեշավոր տեսակի (Quercus robur 
L.) բնափայտերը և ՀՀ-ում կոնյակների արտադրության համար նախատեսված կոնյակի 
թարմ և հասունացած 64,5 ծավ.% թնդությամբ ՀՍՏ 180-99 ստանդարտի պահանջներին 
համապատասխանող լավագույն համով և փնջով կոնյակի թարմ սպիրտները, որոնք 
դրվել են պահորակման սենյակային` առանց խոնավաջերմաստիճանային կարգավոր-
ման (t=20-23օC ջեմաստիճան և օդի հարաբերական խոնավության φ=75%) պայմաննե-
րում: Հետազոտություններն իրականացվել են ՀՊՏՀ, Արցախի գիտական կենտրոնի, 
Երևանի «Արարատ» ԿԳՕ կոմբինատի լաբորատորիաներում՝ կոնյակագործության ոլոր-
տում կիրառվող ստանդարտային մեթոդներով: 

Կոնյակի սպիրտի պահորակման գործընթացի արագացումը, կաղնու բնափայտի 
ընտրությունը և տնտեսումը, կոնյակի կեղծման դեպքերի նվազումը, կոնյակի սպիրտի 
ինքնարժեքի իջեցումը, շահութաբերության բարձրացումը կոնյակագործության հիմնա-
հարցերն են: 

                                                            
1 Mosedale J.R., Charrier В., Janin G., Genetic control of wood colour, density and hardwood ellagitannin 

concentration of European oak (Q. petraea and Q. robur), Forestry (Eynsham), 2010, 83 (2), p. 153-162. Levy G., 
Becker M., Duhamel D., A comparison of ecology of pedunculate and sessile oaks: redial growth in the center 
and northwest of France, Forest Ecol Manage. 1992, p. 51-63.  

2 Скурихин И.М., Химия коньяка и бренди, М. ДеЛи Принт, 2005, с. 31-36. 
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Կոնյակը, քիմիական բաղադրության տեսանկյունից, բարդ համակարգ է: Դրա 
սպիրտում պարունակող միացությունները պայմանականորեն բաժանվում են երկու 
խմբի. միացություններ, որոնք առաջանում են գինենյութի թորումից և միացություններ, 
որոնք կոնյակի սպիրտ են անցնում կաղնու փայտի հետ շփման հետևանքով:  

4 տարբեր տարածաշրջաններում աճած կաղնու բնափայտով 64,5 ծավ. % թնդու-
թյամբ կոնյակի սպիրտը պահորակվել է և 36 ամիսների ընթացքում կատարվել է դրա 
զգայորոշման և ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների որոշում՝ կախված օգտագործվող կաղ-
նու բնափայտի տեսակից: Համտեսի հանձնաժողովն այդ գործընթացն իրականացրել է 
ԱՊՀ-ում ընդունված՝ կոնյակի որակի գնահատման 10-բալային համակարգով։ Համի 
գնահատականը պայմանավորված է ինչպես առանձին բաղադրիչներով` էթիլ սպիրտ, 
շաքար, բարձրամոլեկուլային սպիրտներ, եթերներ, ալդեհիդներ, թթուներ, վանիլին, լիգ-
նին, ֆուրֆուրոլ, էթիլացետատ, ացետալդեհիդ, քացախաթթու, հանքային նյութեր, այն-
պես էլ դրանց համադրությամբ` ներդաշնակությամբ, վայելչությամբ, հետհամությամբ 
(բերանում համի թողած հետքով)։ Պարզվել է, պահորակմանը զուգընթաց, բարձրանում 
է բոլոր բնափայտերով պահորակած կոնյակի սպիրտների զգայորոշման ցուցանիշների 
մակարդակը, սակայն արցախյան կաղնու բնափայտն ունի առավելություն հետազոտված 
մյուս բնափայտերի նկատմամբ։ Պահորակման ընթացքում կոնյակի սպիրտի քիմիական 
բաղադրության փոփոխությունը, կախված կաղնու բնափայտի տեսակից և պահորակման 
տևողությունից, ներկայացված է աղյուսակ 1-ում:  
 Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, պահորակմանը զուգընթաց, 36 ամսվա ընթաց-
քում ավելանում են բարձր սպիրտների, ալդեհիդների, եթերների, ցնդող թթուների, ֆուր-
ֆուրոլի քանակները բոլոր բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիրտի նմուշներում: 
Բարձր սպիրտների քանակն առաջին 6 ամսում ավելանում է շատ աննշան, ընդ որում, 
ամենամեծ արժեքը՝ 385.3 մգ/լ բ.ս., ունեն Արցախի բնափայտով պահորակված կոնյակի 
սպիրտի՝ 36 ամիս պահորակված, ապա Տավուշի, ֆրանսիական և Մայկոպի բնափայ-
տով նմուշները:  
 Այսպիսով՝ կոնյակի սպիրտի որակի վրա ազդող հիմնական գործոններից են օգ-
տագործվող կաղնու բնափայտի բնույթը և աճման տարածաշրջանը:  
  Պահորակման գործընթացում ուսումնասիրվել է նաև չորս ՏՏԱԿ (ՀՀ Տավուշի 
մարզ, Արցախի Հանրապետություն, Ֆրանսիա, ՌԴ Մայկոպի շրջան) շրեշավոր տեսակի 
գամմա ճառագայթներով մշակման ենթարկված (ռադապերտացում) կաղնու բնափայտե-
րի և դրանցով պահորակված կոնյակի սպիրտի քիմիական բաղադրության փոխկապվա-
ծությունը: Կաղնու բնափայտերի գամմա ճառագայթներով նախնական մշակման գործ-
ընթացը հետազոտվել է՝ նպատակ ունենալով արագացնել կոնյակի սպիրտի ամենաժա-
մանակատար պահորակման գործընթացը: Գամմա ճառագայթներով մշակումը նպաստել 
է կոնյակի սպիրտի պահորակման գործընթացում մշակված բնափայտից ցածրամոլեկու-
լային և բարձրամոլեկուլային նյութերի ավելի ակտիվ լուծահանմանը կոնյակի սպիրտի 
մեջ՝ լիգնինի և կիսաթաղանթանյութի դեստրուկցիայի աստիճանի բարձրացման հե-
տևանքով:    



Աղյուսակ 1  
Պահորակման ընթացքում կոնյակի սպիրտի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները` կախված կաղնու բնափայտի տեսակից 

 

Պահորակման ժամանակաշրջանը 

6 ամիս 12 ամիս 18 ամիս 36 ամիս  
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Ս

 

ՀՀ ԱՀ Ֆր. ՌԴ ՀՀ ԱՀ Ֆր. ՌԴ ՀՀ ԱՀ Ֆր. ՌԴ ՀՀ ԱՀ Ֆր. ՌԴ 

Էթիլ սպիրտի ծավ. 
մասը, ծավ.% 64,6 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,4 64,4 64,4 64,4 64,2 64,2 64,2 64,2 

Բարձր սպիրտների 
զանգվածային խտու-
թյունը՝ ըստ 
իզոամիլսպիրտի, 
մգ/100 մլբ. ս 
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Ալդեհիդների զանգ. 
խտ.՝ ըստ 
քացախալդեհիդի, 
մգ/100 մլբ.ս 

7,15 7,7 7,9 7,5 7,5 8,1 8,9 8,6 8,0 8,9 9,8 9,2 8,1 9,8 11,6 12,8 9,1 

Միջին էսթերների 
զանգ. խտ.` ըստ 
քացախաթթվական 
էթիլեթերի,  
մգ/100 մլբ. ս 

142,2 140,6 146,6 140,3 140,4 150,3 159,3 150,6 149,8 162,3 220,4 169,8 160,2 179,8 238, 179,8 170,8

Ցնդող թթուների 
զանգ. խտ.՝ ըստ 
քացախաթթվի, 
մգ/100 մլբ. ս 

40,3 41,6 42,2 41,6 41,4 42,9 46,6 42,5 42,3 45,9 53,8 44,8 44,0 48,0 55,0 49,9 45,8 

Ֆուրֆուրոլի զանգ. 
խտ., մգ/100 մլբ. սպ. 1,4 1,4 1,8 1,70 1,5 1,0 1,8 1,55 1,65 1,5 2,0 1,80 1,8 1,64 2,9 2,8 2,8 

Մեթիլ սպիրտի 
զանգ. խտությունը, 
մգ/լ, ոչ ավել 

0,55 0,56 0,55 0,55 0,55 0,57 0,57 0,60 0,56 0,60 0,60 0,61 0,57 0,60 0,60 0,61 0,58 
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Փորձարարական հետազոտության տվյալներով հաստատվել են ռադիոմշակված կաղնու 
բնափայտից կոնյակի սպիրտի լուծահանման գործընթացի ինտենսիվության վրա գամմա 
ճառագայթների օպտիմալ չափաբաժինները ((Dʏ=160–180 կԳյ) և կոնյակի սպիրտի 
որակն ապահովող ցուցանիշները (զգայորոշման, ֆիզիկաքիմիական, էքստրակտիվ, դա-
բաղային, ցնդող բուրավետ և հանքային նյութեր, ամինաթթվային կազմ) և փոփոխու-
թյան ընդհանուր օրինաչափությունները: 

Կատարված հետազոտությունների հիման վրա մշակվել է ռադապերտացված կաղ-
նու բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիրտի արագացված պահորակման տեխնո-
լոգիա՝ կաղնու բնափայտից փայտանյութերի լուծահանման գործընթացի ինտենսիվու-
թյան բարձրացման շնորհիվ:  

Մշակված ռադապերտացված կաղնու բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիր-
տի արագացված պահորակման տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս կրճատելու 
պահորակման գործընթացի տևողությունը 3 տարուց մինչև 20-30 օր և ստանալու 
բարձրորակ կոնյակներ: 

Այսպիսով՝ կոնյակի սպիրտի պահորակման արագացված ռադապերտացման նոր 
մեթոդի կիրառումը կոնյակագործության մեջ կարող է նվազեցնել ՀՀ-ում դրա կեղծման 
դեպքերը: 

 

 
СИЛВА САГРАДЯН  
МАРИНЕ АРУТЮНЯН 
ШУШАН АРУТЮНЯН  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АРМЯНСКОГО КОНЬЯКА  
И СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ СЛУЧАЕВ ПОДДЕЛКИ 

 

Ключевые слова: коньячний спирт, коньяк, древесина дуба, вы-
держка, химические показатели, ароматические 
вещества 

 

Разработана технологическая схема приготовления коньячного спирта на основе исполь-
зования древесины дуба, обработанной гамма лучами, которая позволяет получить высокока-
чественный коньячный спирт для коньяков и укоротить продолжительность процесса вы-
держки коньячного спирта от 3 лет до 20-30 дней. 

Выше перечисленные коньячные спирты в процессе выдержки на основе использования 
древесины дуба различных регионов произрастания, можно расположить в следующем порядке: 
в соответствии со снижением органолепхимических показателей: Арцах→Армения→Франция 
→Россия. 
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SILVA SAHRADYAN  
MARINE HARUTYUNYAN  
SHUSHAN HARUTYUNYAN  

 

THE INCREASE OF ARMENIAN BRANDY PRODUCING EFFICIENCY  
AND THE WAYS OF DECREASING FRAUD CASES 

 

Key Words: brandy alcohol, brandy, oak wood, aging, chemical 
composition, aromatic substances 

 

Investigating the influence of the oak of different regions of growth on the chemical parameters 
of cognac spirits during aging, we can conclude that these parameters increase in the process of aging. 
Comparing the organoleptic and chemical parameters of cognac spirits aging with the oak of different 
regions of growth, the greatest growth of chemical parameters is observed in the cognace spirit aged 
with Artsakh oak.  

Development of technological scheme of cognac alcohol preparation on the basis of usage of 
gamma ray radiation treated oak wood, that allow to get a high-quality cognac alcohol for cognacs and 
shorten the duration of process from 3 years to 20-30 days. 
The mentioned cognac spirits in the aging process based on the use of oak wood from different regions 
of growth can be arranged in the following order: in accordance with the reduction of chemical 
parameters: Artsakh→Armenia→France→Russia. 
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ III 
 

ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃ  
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ԱՆԱՀԻՏ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. մրցակցություն, մրցակցային միջավայր, 
բազմակողմ համագործակցություն, տնտե-
սական համագործակցություն, մրցակցու-
թյուն պաշտպանություն, հակամրցակցային 
գործունեություն 

 

Մրցակցային միջավայրում մակրոտնտեսական նորմատիվային կարգավորման ա-
ռանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ոչ միայն ծրագրավորել 
գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման ուղինե-
րը, այլև գնահատել արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունների բացա-
հայտման լծակների համակարգը։ Հետևողական և բազմակողմանի մշտադիտարկման 
արդյունքները, բարելավվելով մրցակցային միջավայրի կարգավորման մարմինների կող-
մից, կարող են նոր լույս սփռել տնտեսության ողջ ճյուղային կառուցվածքը ձևավորող 
մասնակիցների գործունեության նորմատիվային կարգավորման վրա։ 

  
Տնտեսության մրցակցային միջավայրի պետական կարգավորման ու տնտեսության 

զարգացման ընդհանուր առանձնահատկություններից բխող բազմաթիվ զարգացման 
ծրագրերի մշակման, հաստատման ու իրականացման գործընթացներն ուղեկցվում են 
տնտեսական պայմանների միջավայրում գործող նորմերի ու նորմատիվների կիրառման 
զուգակցմամբ։ Տնտեսական պայմանների փոփոխությունը դիտարկվում է որպես տնտե-
սության պետական կարգավորման նորմերի և նորմատիվների փոփոխման ու լրացում-
ների կատարման, նորերի առաջացման կամ չգործողի ու համապատասխան միջավայրի 
բացակայության արդյունքում դադարեցման նախադրյալ՝ չանտեսելով վերջիններիս ժամ-
կետայնության սկզբունքը։ Տնտեսության պետական մակրոկարգավորման նորմերի և 
նորմատիվների համակարգն իր վրա է կրում ժամանակակից շուկայական տնտեսության 
մարտահրավերների հետևանքները և էլ ավելի է կարևորվում մրցակցային միջավայրում, 
ինչով էլ բացատրվում են այս թեմայով հետազոտություն կատարելու կարևորությունն ու 
ահրաժեշտությունը։ Գործարար միջավայրի առաջընթաց զարգացումը բախվում է 
մրցակցային միջավայրի այնպիսի նորմերի ու նորմատիվների համակարգերի կարգա-
վորման խնդիրների հետ, ինչպիսիք են.  

 աշխատանքային ռեսուրսների հաշվեկշռի մշակման հարաբերությունները, մրցակ-
ցային, հակամենաշնորհային, գործարար միջավայրը կարգավորող նորմեր ու նոր-
մատիվներ, 

 դրամական եկամուտների ու ծախսերի հաշվեկշռի հնարավորությունների ընդլայն-
ման և ներդրումային միջավայրի կարգավորման նորմեր և նորմատիվներ, 
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 ընկերությունների կազմակերպաիրավական ձևերի և փոքր ու միջին ձեռնարկատի-
րության զուգակցված զարգացման կարգավորման նորմեր և նորմատիվներ, 

 կենսամակարդակի որոշման և աղքատության մակարդակի գնահատման ու իջեց-
ման նորմեր և նորմատիվներ, 

 սահմանադրությամբ սահմանվող նորմերի և նորմատիվների համակարգեր, 
 օրենսդրական ակտերի ու գերատեսչական նորմատիվ ակտերում սահմանվող նոր-
մերի և նորմատիվների համակարգեր, 

 տարածքային և տեղական ինքնակառավարման նորմեր ու նորմատիվներ և այլն։ 
Շուկայական տնտեսության առանձնահատուկ կողմերն արտահայտող միջոցառում-

ների համակարգն ապահովում է տնտեսավարող յուրաքանչյուր սուբյեկտի հարաբերա-
կան ազատությունը, որն արտահայտվում է տնտեսության զարգացման ընթացքի վրա՝ 
պետության միջամտության աստիճանով և սեփականության տարբեր ձևերի հարաբե-
րակցության տեսակարար կշիռների փոփոխությամբ։ Հասարակության յուրաքանչյուր 
անդամի, գործարար միջավայրում տնտեսավարող յուրաքանչյուր սուբյեկտի գործունեու-
թյան արդյունավետության կարևորագույն պայմանը գործելու և ընտրելու ազատությունն 
է՝ մրցակցային շուկաներից յուրաքանչյուրի գործարար միջավայրի առանձնահատուկ 
տարբերություններին համապատասխան: Այդ ազատությունը կարող է լինել որոշումների 
կայացման, մրցակցային շուկայի, գնային քաղաքականության և այլ նպատակների իրա-
կանացման հետ կապված։  

Ազգային յուրաքանչյուր տնտեսության կամ առանձին երկրի ներսում տարբեր սուբ-
յեկտների միջև ձևավորվող մրցակցության նորմատիվային կարգավորման նորմերն ու 
նորմատիվները տարբերվում են մակրոտնտեսական տեսանկյունից, մասնավորապես. 

ա. ըստ մրցակցային շուկաների ներդրումային միջավայրի առանձնահատկություն-
ների, 

բ. ըստ գործարար միջավայրի ներքին ու արտաքին գործոնների կարգավորման 
առանձնահատկությունների, 

գ. ըստ միջպետական կամ միջկառավարական փոխհամաձայնությունների մշակված 
ծրագրերի առանձնահատկությունների, 

դ. ըստ գործող ֆիրմաների թվի կամ կազմակերպությունների կազմակերպաիրա-
վական ձևերի, 

ե. ըստ առանձին ճյուղերի ու ենթաճյուղերի փոխկապակցվածության, 
զ. ըստ միջճյուղային և ներճյուղային հնարավորությունների մրցակցային տեղաշար-

ժերի, 
է.  ըստ առանձին ապրանքատեսակների անվանացանկի ու տեսականու, 
ը.  ըստ գների կամ գնային ու ոչ գնային մրցակցության, 
թ. ըստ սահմանային ծախսերի ու եկամուտների հարաբերակցության փոփոխության, 
ժ. ըստ սահմանային եկամուտների և սահմանային օգտակարության հարաբերակ-

ցության փոփոխության և այլն։  
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Այս դասակարգված ուղղությունները հնարավորություն են տալիս ոչ միայն ազ-
գային տնտեսության նորմատիվային կարգավորման առանձնահատուկ հիմքերն ամրաց-
նելու, այլև նպաստելու տնտեսավարման նոր պայմաններում բազմաթիվ ոլորտներում 
իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ամենաօպտիմալ 
տարբերակի կիրառմանը։ Ընդ որում, դա հատկապես կարող է արտահայտվել ներպե-
տական ու միջպետական մրցակցության կարգավորման գործընթացում՝ չբացառելով 
հասկացությունների նորովի ձևակերպման պահանջը։ Այսպես, օրինակ, վաղ անցյալում 
ու խորհրդային տարիներին, ինչպես նաև շուկայական տնտեսության պայմաններում 
բազմաթիվ հասկացություններ տարբեր ձևով են սահմանվել՝ ելնելով գոյություն ունեցող 
միջավայրի առանձնահատկություններից։ Ժամանակակից մարտահրավերների պայման-
ներում փոփոխվել են նաև մրցակցային միջավայրի և արդյունավետ գործելու ձևերը։ 
Հատկապես այդ ձևերից յուրաքանչյուրի ազդեցության հետևանքները ձևավորում են նոր 
որակի կամ փոփոխման ենթակա մրցակցություն և մրցակցային միջավայր։ 

Մրցակցությունը երկրի տնտեսության ներսում և դրա սահմաններից դուրս 
սուբյեկտներից յուրաքանչյուրի վարքագծի կանոնների համակարգերի կիրառման 
փոխազդեցությամբ պայմանավորված շահերի զուգակցման քայլերի ամբողջությունն 
է։ Մրցակցային միջավայրը տնտեսության սուբյեկտներից յուրաքանչյուրի վարքա-
գծի կանոնների համակարգի կիրառման նոր պայմանների, հաջորդական քայլերի, 
առաջընթացի ապահովմանն ուղղված ռազմավարության իրականացման՝ զուգակց-
ված և ծրագրավորված քայլերով կնքված համաձայնությունների ու առաջացած հա-
կասությունների ամբողջությունն է, որը շուկայական տնտեսության պայմաններում 
բացահայտում և, միաժամանակ, հնարավորություն է տալիս տարանջատելու մրցակ-
ցային միջավայրի առավելություններն ու թերությունները՝ չբացառելով պետական 
նորմատիվային կարգավորման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Եվ պատա-
հական չէ, որ մրցակցային միջավայրի ձևավորման ու մրցակցության զարգացման, շու-
կայական տնտեսության յուրաքանչյուր սուբյեկտի համար՝ ծախսային անհատական նոր-
մերի ու նորմատիվների սահմանման տնտեսական ազատության ապահովման գործըն-
թացները վերապահված են պետությանը: Դրանով էլ բացատրվում են տնտեսության 
սուբյեկտների շահերի զուգակցման նորմատիվային կարգավորման մեծ դերն ու նշանա-
կությունը ոչ միայն հակամենաշնորհային օրենքների մշակման, ընդունման և գործա-
դրման, այլև մրցակցային միջավայրում գնային և ոչ գնային մրցակցության կանոնների 
հաստատման միջոցառումների համակարգի միջոցով հակամենաշնորհային քաղաքա-
կանության իրականացման կարևորության մեծացման գործում։ Անգամ ճգնաժամային 
իրավիճակների կարգավորման նպատակով իրականացվող տնտեսական զարգացման 
ու կայունացման քաղաքականության ռազմավարության մշակման հիմնաքարը համար-
վում է գնագոյացման քաղաքականությունը, որն էլ ավելի է խթանում տնտեսության նոր-
մատիվային կարգավորման արդյունավետության բարձրացումը։  

Ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ ՀՀ տնտեսությունն այսօր չափազանց դինա-
միկ է, փոփոխական և, միաժամանակ, առավել հասանելի։ Տնտեսական զարգացման 
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խնդիրներն առանձին երկրների քաղաքականության օրակարգից վերաճում են գլոբալ 
նպատակների, որոնց իրագործմանն են ուղղվում համաշխարհային կառավարման ինս-
տիտուտների համախմբված ջանքերն ու ռեսուրսները։ Աշխարհում զարգացման օրա-
կարգերը ձևավորվում են այն մոտեցմամբ, որ առաջընթացի հստակ և համընդհանուր 
կիրառելի բանաձևեր գոյություն չունեն. ֆիզիկական սահմանափակումների աշխարհում 
նոր գաղափարների հայտնագործումն է, որ ապահովում է շարունակական տնտեսական 
աճ։ Այս համատեքստում զարգացման պարադիգման ենթադրում է գիտելիքի կուտակում, 
նոր գաղափարների ստեղծում, առևտրայնացում ու տարածում, դրանց արդյունավետ 
յուրացման մրցավազք։ 

Միաժամանակ այսօր ականատես ենք լրջագույն վերափոխումների, երբ մակրո-
տնտեսական միջավայրում ի հայտ են գալիս նոր որակի վերաբաշխումներ ու նոր բնույթի 
ուժային կենտրոններ, շարունակում է աճել և փոխակերպվել զարգացող երկրների դերը, 
առավել սուր հնչեղություն են ստանում տնտեսական ու սոցիալական անվտանգության 
հիմնահարցերը, գլոբալացման գործընթացները հաշվեկշռվում են տարածաշրջանային 
միասնացող միավորների աճող ներգործությամբ, սրվում է արդյունքների նկատմամբ 
վերահսկողության անհրաժեշտությունը1։ Յուրաքանչյուր երկրում մակրոտնտեսական 
նորմատիվային կարգավորման (ՄՆԿ) առանձնահատկությունները տարբերվում են այն-
պիսի ուղղություններով, ինչպիսիք են. 

 մրցակցային միջավայրում ՄՆԿ իրականացմանը մասնակցող գործընկեր կառույց-
ներ, 

 մրցակցային միջավայրի մասնակիցների փոխհամաձայնեցված ՄՆԿ ապահովման 
հիմքեր, 

 գործարար միջավայրի Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովի (ՏՄՊՊՀ) գործառույթներ ու խնդիրներ, 

 բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում ՏՄՊՊՀ համագործակցության 
և նպատակային ծրագրերի իրականացմանը մասնակցող միջազգային կազմակեր-
պություններ: 
Նշված համատեքստում է ձևակերպվում Հայաստանի տնտեսական զարգացման 

օրակարգը` պահանջելով, նախ և առաջ, նոր պայմաններում երկրի արտադրական կարո-
ղությունների հստակ գնահատում, ռեսուրսների նպատակային ուղղորդում ու արդյունք-
ների կողմնորոշված կառավարում, արտաքին ցնցումներին դիմակայելու կայուն երաշ-
խիքների ձևավորում։  

АНАИТ БАГДАСАРЯН  
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная окружающая сре-
да, многостороннее сотрудничество, экономи-

                                                            
1 www.gov.am, ծրագրերի բաժին 
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ческое сотрудничество, защита конкуренции, 
антиконкурентная деятельность 

 

Изучение макроэкономических нормативных регуляторных особенностей в конкурентных 
средах позволяет не только разрабатывать способы реализации мер по улучшению бизнес-
среды, но и оценивать систему рычагов для определения производительности. Результаты 
последовательного и универсального мониторинга улучшаются регулирующими органами по 
конкурентоспособности, и новое освещение может появиться в нормативной базе для дея-
тельности участников общей структуры экономики 

 

ANAHIT BAGHDASARYAN  
 

MACROECONOMIC NORMATIVE SETTLEMENT SPECIFICATIONS IN 
COMPETITIVE ENVIRONMENT 

 

Key words:  competiton, competitive environment, multilateral 
cooperation, economic cooperation, competition 
protection, anti-competitive activity 

 

Studying the macroeconomic normative regulatory peculiarities in competitive environments 
enables not only to design the ways to implement business environment improvement measures but also 
to evaluate the leverage system for detecting productivity. The results of consistent and versatile 
monitoring are improved by competitiveness regulatory bodies, and new lighting may emerge on the 
regulatory framework for the activities of the participants in the overall structure of the economy. 

 
 
 
ՎԱՀԵ ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ  
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 
  

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՀԱԿԱՊԱՐԲԵՐԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

 

Հիմնաբառեր. ճգնաժամ, կառավարում, պարբերաշրջան, 
տատանում, կարգավորում, անկայունու-
թյուն, կոնյունկտուրա, մոդել 

 

Ճգնաժամային կառավարումը իրականացվում է անընդհատ՝ տնտեսության կայուն, 
անկայուն և ճգնաժամային իրավիճակներում: Պետության կողմից իրականացվող հակա-
պարբերաշրջանային քաղաքականությունը տնտեսական, քաղաքական գործիքների օգ-
տագործումն է` տնտեսական կոնյունկտուրային տատանումները մեղմելու նպատակով: 
Տնտեսական պարբերաշրջանների տատանումները մեղմելու նպատակով, ակտիվ տնտե-
սական քաղաքականություն իրականացնելու համար, նախ և առաջ պետք է տիրապետել 
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որոշակի ինֆորմացիայի` կապված տնտեսության զարգացման կանխատեսումների հետ: 
Պետք է փորձել պարզել, թե որ ուղղությամբ է տնտեսությունը զարգանում և տնտեսու-
թյան զարգացման շրջադարձային փուլերը երբ ի հայտ կգան: 

 

Ճգնաժամային կառավարումը պետական կառավարման ընդհանուր համակարգի 
բաղկացուցիչ մասն է, որը ներառում է ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսում և 
ժամանակին ախտորոշում, դրանց առաջացման պատճառների բացահայտում, այդ իրա-
վիճակների ի հայտ գալու զսպման առաջնային միջոցառումների որոշում, ինչպես նաև 
ճգնաժամային իրավիճակներից դուրս գալու և տնտեսության կայունացմանը ուղղված 
տնտեսական քաղաքականության իրականացում: Ճգնաժամային կառավարումը իրակա-
նացվում է անընդհատ՝ տնտեսության կայուն, անկայուն և ճգնաժամային իրավիճակ-
ներում: Իհարկե, տարբեր իրավիճակներում, պետությունը տարբեր գարծառույթներ է 
իրականացնում: Այսպես. 

• Տնտեսության կայունության պայմաններում ճգնաժամային կառավարման գոր-
ծառույթներից են տնտեսական վիճակի մոնիթորինգը, իրավական դաշտի, պե-
տական կառավարման համակարգի կառուցվածքի կատարելագործումը: 

• Անկայունության դեպքում, երբ առկա է ճգնաժամի մեծ հավանականություն, 
իրականացնվում է առանձին (տնտեսության համար առաջնային) ճյուղերի, ձեռ-
նարկությունների և արտադրության ծավալների վերահսկում: 

• Ճգնաժամի պայմաններում հաճախ կիրառվում է ֆոնդային բաշխման համա-
կարգը, գնագոյացման, արտադրության, եկամուտների և սպառման խիստ վե-
րահսկողություն: Այս տեսանկյունից կառավարման տվյալ տեսակն իր ընդհանուր 
գծերով նման է խորհրդային վարչահրամայական համակարգին: 

Տնտեսության ճգնաժամային կառավարման արդյունավետության բարձրացման 
հարցում կարևորվում է տնտեսության հակապարբերաշրջանային կարգավորման ան-
հրաժեշտությունը: 

Տնտեսական պարբերաշրջանների առաջացման պատճառների հարցում տնտեսա-
գետների մոտ միակարծություն չկա, սակայն գրեթե բոլոր տնտեսագիտական ուղղու-
թյունների ներկայացուցիչները համոզված են, որ շուկայական տնտեսության պարբերա-
շրջանային տատանումները կարելի է հասցնել նվազագույնի պետության կողմից վարվող 
հակապարբերաշրջանային քաղաքականության միջոցով:  

Պետության կողմից իրականացվող հակապարբերաշրջանային քաղաքականու-
թյունը տնտեսական, քաղաքական գործիքների օգտագործումն է` տնտեսական կոնյունկ-
տուրային տատանումները մեղմելու նպատակով: 

Տնտեսական պարբերաշրջանների տատանումները մեղմելու նպատակով, ակտիվ 
տնտեսական քաղաքականություն իրականացնելու համար, նախ և առաջ պետք է տի-
րապետել որոշակի ինֆորմացիայի` կապված տնտեսության զարգացման կանխատեսում-
ների հետ: Այսինքն` պետք է փորձել պարզել, թե որ ուղղությամբ է տնտեսությունը զար-
գանում և տնտեսության զարգացման շրջադարձային փուլերը երբ ի հայտ կգան: Տնտե-
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սության զարգացման ապագա միտումների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման ամե-
նակիրառելի մոտեցումներն են` 

1. հիմնական տնտեսական ցուցանիշների ինդեքսը, 
2. տնտեսական կանխատեսումների մոդելները: 
Հիմնական տնտեսական ցուցանիշների ինդեքսը կազմված է 8 փոփոխականնե-

րից: Այդ փոփոխականները, որպես կանոն, նվազում են մինչև տնտեսության անկումը և 
աճում են մինչև վերելքի փուլի ի հայտ գալը: Դրանք են` 

1. աշխատանքային շաբաթվա միջին տևողությունը, 
2. նախնական գործազրկության փոխհատուցման համար շաբաթական հայտերը, 
3. նոր գործարանների և սարքավորումների վերաբերյալ պայմանագրերն ու պատ-

վերները, 
4. արտադրողներին տրված նոր պատվերները, 
5. բնակարանային շինարարություն սկսելու թույլատվությունը, 
6. շուկայում արժեթղթերի գների փոփոխությունը,  
7. փողի M2 ագրեգատի առաջարկի փոփոխությունը, 
8. սպառողների սպասումների ինդեքսը: 
Այս ամբողջական ինդեքսի մեջ մտնող փոփոխականներն ընտրվել են տնտեսական 

պարբերաշրջանների շրջադարձերը կանխորոշելու իրենց հատկության և դրանց մասին 
արագ ու հաճախակի ստացվող ինֆորմացիայի մատչելիության պատճառով: Այս փոփո-
խականների ընտրությունը պարզելու համար կարելի է որպես օրինակ դիտարկել դրան-
ցից որևէ մեկի ազդեցությունը տնտեսության գործարար ակտիվության փոփոխության 
վրա: Օրինակ` արտադրողներին տրվող նոր պատվերների մեծությունը` դրամական ար-
տահայտությամբ, հնարավորություն է տալիս պարզելու գործարար ակտիվության աստի-
ճանը: Արտադրողները, որպես կանոն, իրենց արտադրության ծավալներն ավելացնում 
են նախնական պատվերների ծավալների աճին համապատասխան: 

Քեյնսականների կողմից, մշակվել է նաև կանխատեսման երկրորդ մեթոդը, որը 
հիմնված է էկոնոմետրիկ մոդելների վրա: Այս մոդելներն օգտագործվում են գնահատելու 
համար, թե ինչպես են տնտեսությունում տեղի ունեցող փոփոխություններն ազդում հիմ-
նական տնտեսական ցուցանիշների ապագա դրսևորումների վրա (իրական ՀՆԱ, գոր-
ծազրկության և ինֆլյացիայի մակարդակներ): Այսպիսի էկոնոմետրիկ մոդելների տվյալ-
ների մշակումը որպես կանոն իրականացվում է համակարգիչների միջոցով, և այդ մոդել-
ները հիմնականում տալիս են ճշգրիտ կանխատեսումներ տնտեսության հիմնական ցու-
ցանիշների վերաբերյալ:  

Ակտիվ տնտեսական քաղաքականության կողմնակիցները նշում են, որ հիմնական 
ցուցանիշների ինդեքսը, կանխատեսման էկոնոմետրիկ մոդելները և մյուս տնտեսական 
ցուցանիշները հանդիսանում են նախազգուշական ազդակներ տնտեսական քաղաքա-
կանություն մշակողների համար: Օրինակ` նախքան տնտեսական պարբերաշրջանի անկ-
ման փուլի ի հայտ գալը հիմնական ցուցանիշների ինդեքսը տնտեսագետներին և որոշում 
ընդունողներին ազդանշան է տալիս տնտեսական անկման հնարավորությունների մա-
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սին: Տիրապետելով այսպիսի ինֆորմացիայի, տնտեսական քաղաքականություն մշակե-
լիս, պետք է անցում կատարել դեպի մակրոտնտեսական խթանման քաղաքականության: 
Այս առումով կարևորվում է ժամանակի ճիշտ ընտրությունը, այսինքն, երբ պետք է խթա-
նել ամբողջական պահանջարկը, իսկ երբ պետք է կիրառել տնտեսական սահմանափա-
կումներ: 

Որպեսզի հնարավոր լինի ճգնաժամերը ժամանակին բացահայտել, ներկայումս կի-
րառվում են տարբեր մեթոդներ, հաշվարկվում են մի շարք ինդեքսներ, ինչպիսիք են 
Բաֆետի ինդեքսը և Շիլերի ինդեքսը և այլն: Դիտարկենք վերոնշյալ ինդեքսներն ավելի 
մանրամասն. 

Բաֆետի ինդեքս (Ուորեն Բաֆետի պատվին) 
Այս ինդեքսը բավականին հավաստի է համարվում կանխատեսումներ կատարելու 

համար: Այս ինդեքսի էությունը կայանում է նրանում, որ վերցվում է ամերիկյան ըն-
կերությունների շուկայական արժեքների գումարի և ԱՄՆ ՀՆԱ-ի հարաբերակցությունը: 
Ինդեքսի առավելությունը կայանում է նրանում, որ այն չի արտահայտվում դրամական 
միավորով, այդ պատճառով էլ գնաճով ճշգրտելու կարիք չկա: Բաֆետի ինդեքսը ավելի 
ընդհանրացված ձևով իրենից ներկայացնում է արժեթղթերի շուկայի կապիտալացման 
գործակիցը, որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ` 

 

   

Գործակիցը կարող է օգտագործվել ինչպես կոնկրետ երկրի շուկայի համար, այն-
պես էլ ամբողջ աշխարհի համար` կախված բանաձևում օգտագործվող ցուցանիշներից: 
Այս հարաբերության արդյունքը ցույց է տալիս ՀՆԱ-ի այն տոկոսը, որը ներկայացնում է 
արժեթղթերի շուկայի արժեքը: Եթե արդյունքը մեծ է 100%-ից, ապա շուկան գերարժևոր-
ված է, իսկ 50%-ին մոտ արժեքի դեպքում, որը մոտ է ԱՄՆ-ի շուկայի պատմական միջի-
նին` թերագնահատված: Ավելի մանրամասն ցուցանիշի արժեքների նշանակությունը 
ներկայացված է աղյուսակում1:  

Աղյուսակ 1 
Շուկայի կապիտալացումը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

 

Total Market Cap/GDP Գնահատականը 
< 50% Էապես թերագնահատված (Significantly Undervalued) 

50% -75% Չափավոր թերագնահատված (Modestly Undervalued)  
75% - 90% Արդարացի գնահատված (Fair Valued) 
90% - 115% Չափավոր գերագնահատված ( Modestly Overvalued) 

> 115% Էապես գերագնահատված ( Significantly Overvalued) 
 

Ներկայումս այս գործակիցը հաշվարկվում է 139,1% (23.10.2017)2, այսինքն ար-
ժեթղթերի շուկան համարվում է էապես գերագնահատված ինչը խոսում է ճգնաժամի ի 

                                                            
1 http://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php 
2 Նույն տեղում; 
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հայտ գալու մեծ հավանականության մասին: Այսպես, 2000թ-ին, Համաշխարհային բան-
կի տվյալների համաձայն, գործակիցը հաշվարկվել էր 153%, որը գերարժևորման նշան 
էր: Հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ ինտերնետային (dotcom) «փուչիկի» պայթյունը, 
իսկ, օրինակ 2007թ-ին` մեծ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի նախօրեին, այն կազմում 
էր գրեթե այնքան, որքան այսօր է: Գրաֆիկորեն այն կունենա հետևյալ տեսքը1. 

 

 
 

Գծանկար 1. Շուկայի կապիտալացման գործակից/ՀՆԱ հարաբերակցություն 
 
Շիլերի ինդեքսը 
 Մեկ այլ գնահատող ցուցանիշ է Շիլերի ինդեքսը (P/E): Այս ցուցանիշը մշակվել է 

Յելի համալսարանի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության գծով Նոբելյան մրցանակակիր 
(2013 թ.) Ռ. Շիլերի կողմից 2013 թ-ին: Շիլերի ինդեքսը իրենից ներկայացնում է արժե-
թղթի շուկայական արժեքի և ամենամյա դիվիդենտների միջին մեծության հարաբերակ-
ցությունը (10 տարվա կտրվածքով), ինչպես նաև հաշվի է առնվում սպառողական գների 
ինդեքսը: Օրինակ, եթե բաժնետոմսը արժե 40$, իսկ վերջին 10 տարիների ընթացքում 
մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող դիվիդենտը միջինում կազմել է 2 դոլար, ապա հարա-
բերակցությունը կլինի 20$: Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ մեկը գնի տվյալ բաժնե-
տոմսը, ապա ներդրված գումարը դիվիդենտների տեսքով ետ կվերադարձնի 20 տարվա 
ընթացքում: 

Զարգացած շուկաների համար նորմալ արժեքը համարվում է 10-20 տարին: 
Ոմանք որպես վերին սահման սահմանում են 25 տարին, ինչը նշանակում է, որ 
բաժնետոմսերը պետք է «ետ գնվեն» ոչ ավել, քան 20-25 տարվա ընթացքում: 
Ներկայումս աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում, հետևաբար պլանավորել ավելի 
քան 20-25 տարվա կտրվածքով, նույնիսկ զարգացած տնտեսությունների համար, 
                                                            
1 Նույն տեղում; 
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անիրագործելի է: Այսինքն, Շիլերի ինդեքսը 20-ից բարձր լինելու դեպքում շատ 
դժվար է կառուցել ներդրումային ռազմավարություն: Այժմ, այդ ցուցանիշը հա-
վասար է 31,7 (23.10.2017)1: Իսկ դա նշանակում է, որ արժեթղթերի շուկայում 
սպեկուլյատիվ գործարքների գերակշռումը հանգեցնում է բաժնետոմսի գնի 
արագ աճին, այնուհետև՝ կտրուկ նվազմանը: Այսինքն, սպեկուլյանտների գոր-
ծունեությունը նպաստում է արժեթղթերի շուկայում «փուչիկների» ձևավորմանը: 
Արժեթղթերի շուկայում ներկայումս ձևավորված բարձր ցուցանիշը վկայում է 
արժեթղթերի մեծամասնության գերագնահատված լինելու մասին, ինչն էլ հա-
մաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի նախանշան է2: 

 

 
Գծանկար 2. Արժեթղթի շուկայական արժեքի և ամենամյա դիվիդենտների միջին 

մեծության հարաբերակցությունը 
 

 

ВАГЕ БУЛАНИКЯН  
 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ КРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Ключевые слова: кризис, управление, цикл, вибрация, регули-
рование, нестабильность, конъюнктура, 
модель. 

Кризисное управление в экономике осуществляется непрерывно: в стабильной, неста-
бильной и в кризисной ситуации. Антициклическая политика государства заключается в ис-
пользовании экономических, политических инструментов для смягчения колебаний экономи-
                                                            
1 https://www.quandl.com/data/MULTPL/SHILLER_PE_RATIO_MONTH-Shiller-PE-Ratio-by-Month 
2 Նույն տեղում: 
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ческой конъюнктуры. Чтобы смягчить колебания экономических циклов для проведения актив-
ной экономической политики, необходимо располагать информацией, связанное с прогнозом 
экономического развития. Необходимо выяснить, когда выявятся циклические этапы эконо-
мического развития. 

 

VAHE BULANIKYAN 
 

SEVERAL ISSUES OF CRISIS MANAGEMENT AND COUNTERCYCLICAL 
REGULATION OF THE ECONOMY 

 

Key words:  crisis, management, cycle, vibration, regulation, 
instability, conjuncture, model. 

 
Crisis management in the economy is carried out constantly, in a stable, volatile, and crisis 

situation. The State's countercyclical policy is to use economic, political instruments to mitigate 
economic conjuncture fluctuations. In order to mitigate the fluctuations in economic cycles, in order to 
carry out an active economic policy, first of all, it has to have some knowledge of the economic 
development forecasts. It is necessary to try to find out in what direction the economy develops and 
when the turning stages of economic development will emerge. 

 
 
 
ԼՈՒՍՅԱ ԳԱԼՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, 
ՀՊՏՀ ԳՄ 
 

ՌԻՍԿԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ՈՒ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. պետական պարտք, ընթացիկ պարտք, վե-
րաֆինանսավորման ռիսկ, փոխարժեքի 
ռիսկ, տոկոսադրույքի ռիսկ, գործառնական 
ռիսկ, զգայունություն 

 

ՀՀ պետական պարտքի արդյունավետ կառավարման խնդիրը լուծելու տեսանկյու-
նից կարևորագույն նշանակություն ունի ռիսկերի կառավարումը: Հոդվածում քննարկվել 
են պետական պարտքի հետ կապված հիմնական ռիսկերի (վերաֆինանսավորման, տո-
կոսադրույքի, փոխարժեքի ու գործառնական) և դրանց կառավարման որոշ հիմնահար-
ցեր: Ռիսկերի վերլուծությունը ամբողջական դարձնելու համար ներկայացվել են նաև 
զգայունության վերլուծությունների արդյունքները: Վերջինս ենթադրում է շուկայական 
փոփոխականների նկատմամբ կիրառված տարբեր շոկերի հետևանքով ծախսերի և ռիս-
կերի ցուցանիշների կանխատեսվող հիմնական սցենարի արդյունքներից շեղման չափի 
գնահատում և վերլուծություն:  
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Աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր են պարտքի ծավալները: Բազմաթիվ են 
դեպքերը, երբ երկրները, ունենալով պարտքի փոքր ծավալներ, բախվել են իրացվելիու-
թյան և վճարունակության կամ, այլ կերպ ասած, պարտքի կայունության լուրջ խնդիր-
ների և նույնիսկ հայտարարել են անվճարունակության մասին: Մյուս կողմից՝ եղել են և 
կան այնպիսի երկրներ, որոնք նույնիսկ պարտքի բավական մեծ ծավալների պայման-
ներում խնդիրներ չեն ունենում և կարողանում են արձանագրել աճի բարձր տեմպեր: Սա 
թույլ է տալիս եզրակացնել, որ պարտքի ծավալները դեռևս ամբողջական պատկերացում 
չեն տալիս երկրի պարտքային իրավիճակի վերաբերյալ, և այստեղ կարևորվում է այն 
հանգամանքը, թե պետությունն ինչպես է ներգրավում և որքան արդյունավետորեն է 
կառավարում պետական պարտքը, այսինքն՝ ինչպիսի պարտքային քաղաքականություն 
է իրականացնում: 2009 թ. ճգնաժամը բացահայտեց Հայաստանի տնտեսության թույլ և 
խոցելի կողմերը, իսկ հակաճգնաժամային քաղաքականության գործիքների շարքում ա-
ռաջին տեղում հենց պետական պարտքն էր: Հակաճգնաժամային միջոցառումների հե-
տևանքով պետական պարտքի բեռն ավելի քան կրկնապատկվեց և շարունակում է աճել 
մինչ օրս: Ներկայումս այն հասել է այնպիսի մակարդակի, որն արդեն իսկ սահմանա-
փակում է հարկաբյուջետային քաղաքականության հնարավորությունները, իսկ համաշ-
խարհային, տարածաշրջանային տնտեսական անկայուն և ռիսկերով լի հեռանկարների 
պայմաններում այսպիսի միտումների պահպանումը մեծ ռիսկեր է ստեղծում ՀՀ կառա-
վարության համար:  

Պետական պարտքի կառավարումը և պարտքի կայունության վերլուծությունը ժա-
մանակակից տնտեսագիտության մեջ ներկայացվում են որպես փոխկապված ամբողջա-
կան համակարգ: Եթե հարկաբյուջետային քաղաքականությունը որոշում է պարտքի մա-
կարդակը, ապա դրա կայունության վերլուծությամբ դիտարկվում է, թե, արդյոք, պարտքի 
այդ մակարդակը կայուն է և երկարաժամկետում չի խաթարի նաև մակրոտնտեսական 
կայունությունը: Պարտքի կառավարումը կենտրոնանում է որակական տեսանկյունների 
վրա` կառավարելով վերջինիս կառուցվածքը: 

ՀՀ պետական պարտքի արդյունավետ կառավարման խնդիրը լուծելու առումով, 
կարևորագույն նշանակություն ունի ռիսկերի կառավարումը, որի նպատակը չնախատես-
ված կորուստներից խուսափումն ու գործառնությունների անընդհատության ապահովումն 
է: Արդյունքում առաջնային նշանակություն է ստանում վերաֆինանսավորման, տոկոսա-
դրույքի, փոխարժեքի ու գործառնական ռիսկերի կառավարումը: Ընդ որում, արտաքին 
պարտքի գծով կարևորվում են հատկապես վերաֆինանսավորման, տոկոսադրույքի և 
փոխարժեքի, իսկ ներքին պարտքի գծով` վերաֆինանսավորման, տոկոսադրույքի և գոր-
ծառնական ռիսկերը: 

ՀՀ կառավարության պարտքի առկա պորտֆելում շուկայական ռիսկերից ամենա-
էականը փոխարժեքինն է, քանի որ պարտքի գերակշիռ մասը՝ շուրջ 81%-ը, ներգրավված 
է արտարժույթով: Վերջինս հետևանք է երկկողմ և բազմակողմ վարկատուների տրա-
մադրած՝ երկարաժամկետ, արտոնյալ ժամկետով և ամրագրված տոկոսադրույքով փո-
խառությունների գերակայության:  
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ՀՀ կառավարության պարտքի առկա պորտֆելը կրում է վերաֆինանսավորման 
ցածր ռիսկ: Ընդ որում, դա համեմատաբար բարձր է ներքին պարտքի համար: Արտաքին 
պարտքի մինչև մարում միջին ժամկետն ավելի երկար է, քան ներքին պարտքինը, ինչը 
հաստատում է ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելի վերաֆինանսավորման ռիսկի 
չափավոր լինելը:  

Կառավարության պարտքի պորտֆելը պարունակում է չափավոր տոկոսադրույքի 
ռիսկ: Այսպես՝ ՀՀ կառավարության պարտքի 87.5%-ը, ինչպես նաև արտաքին պարտքի 
84.2%-ը և ներքին պարտքն ամբողջությամբ ամրագրված տոկոսադրույքով են: Լողացող 
տոկոսադրույքի դեպքում պարտքի տոկոսադրույքի բարձրացումը չի կարող հանգեցնել 
ծախսերի նշանակալի աճի: 

Այսպիսով՝ ՀՀ կառավարության պարտքի առկա պորտֆելի ծախսերի և ռիսկերի 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամենաէականը փոխարժեքի ռիսկի ազդեցությունն է: 
Վերաֆինանսավորման տեսակետից, ռիսկեր կան՝ ներքին պարտքի մարման գրաֆիկով 
պայմանավորված, որտեղ դրա մարումների 44.9%-ը բաժին է ընկնում առաջիկա երեք 
տարիներին: 

Ինչ վերաբերում է վերոնշյալ ռիսկերի կառավարմանը, ապա պարտքի պորտֆելի 
փոխարժեքի ռիսկը նվազեցնելու նպատակով կառավարության պարտքի մեջ պետք է 
ավելացնել ներքին պարտքի մասնաբաժինը: Ճիշտ է, ՀՀ կառավարության արտաքին 
պարտքը ներքինով փոխարինելու դեպքում կաճեն պարտքի սպասարկման ծախսերը: 
Ավելին, որոշակիորեն կմեծանա նաև վերաֆինանսավորման ռիսկը, քանի որ ներքին 
պարտքի գործիքները, ժամկետայնության տեսակետից, հիմնականում զիջում են արտա-
քին վարկերին: Սակայն, վերաֆինանսավորման ռիսկը հնարավոր կլինի մեղմել պարտքի 
կառավարման տարբեր գործիքների կիրառմամբ, քանի որ այն գտնվում է չափավոր 
մակարդակում: Փոխարժեքի ռիսկի նվազեցման և արդյունավետ կառավարման տեսանկ-
յունից, կարևորվում է նաև հեջավորման տարբեր գործիքների կիրառումը (օրինակ` արտ-
արժութային սվոփներ): 

Վերաֆինանսավորման ռիսկը կարևորվում է՝ պայմանավորված առաջիկա տարի-
ներին ՀՀ կառավարության պարտքի մարումների ծավալներով և միջազգային ու ներքին 
ֆինանսական շուկաներում հնարավոր բացասական զարգացումներով: Պարտքի տեղա-
բաշխումների կազմակերպման ընթացքում ՀՀ կառավարությունը պետք է հարթեցնի մա-
րումների ժամանակացույցը և մեղմի վերաֆինանսավորման ռիսկը՝ շարունակելով կիրա-
ռել հետգնումների քաղաքականություն, ինչպես նաև ուղենիշային պարտատոմսերի մար-
ման օրերին իրականացնելով գանձապետական պարտատոմսերի տեղաբաշխումներ: 

Ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել տոկոսադրույքի հետ կապված ռիսկերին, 
քանի որ շուկայական պայմաններով ներգրավվող փոխառու միջոցների կշիռը գնալով 
աճում է: Տոկոսադրույքի ռիսկի կառավարման նպատակն է ապահովել կառավարության 
պարտքի այնպիսի կառուցվածք, որի դեպքում ֆինանսական շուկաներում տոկոսա-
դրույքների փոփոխությունը հնարավորինս քիչ ազդեցություն ունենա կանխատեսվող տո-
կոսագումարների մակարդակի վրա:  
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Ռիսկերի վերլուծությունն ամբողջական դարձնելու համար չափազանց կարևոր է 
նաև զգայունության վերլուծությունների իրականացումը: Վերջինս ենթադրում է շուկայա-
կան փոփոխականների նկատմամբ կիրառված տարբեր շոկերի արդյունքում ծախսերի և 
ռիսկերի ցուցանիշների՝ կանխատեսվող հիմնական սցենարի արդյունքներից շեղման 
չափի գնահատում և վերլուծություն: 

Այսպես՝ ինչպես նշեցինք, ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելը պարունակում է 
փոխարժեքի էական ռիսկեր: Կանխատեսումային փոխարժեքների համեմատությամբ ՀՀ 
դրամի նկատմամբ USD-ի, EUR-ի, JPY-ի, GBP-ի, AED-ի փոխարժեքների 1% շեղումը 
2018−2020 թթ. ընթացքում կփոփոխի ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքը միջին 
հաշվով տարեկան 27.5 մլրդ դրամով: Վերոհիշյալ արժույթներից յուրաքանչյուրի փոխար-
ժեքի 1% շեղման ազդեցությունը ՀՀ կառավարության արտարժույթով ներգրավված 
պարտքի վրա ներկայացված է աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1  
ՀՀ դրամի նկատմամբ փոխարժեքների 1% փոփոխության ազդեցությունը ՀՀ 

կառավարության արտարժութային պարտքի վրա (մլրդ դրամ) 
 

 2018 2019 2020 
ՀՀ կառավարության արտարժութային պարտքի 

փոփոխությունը (մլրդ դրամ) 25.5 27.3 29.6 

այդ թվում՝    
USD 17.1 18.3 20.1 
EUR 5.1 5.8 6.5 
GBP 0.6 0.6 0.5 
JPY 1.7 1.7 1.6 
AED 0.03 0.02 0.02 
CNY 0.9 0.9 0.8 

ՀՀ կառավարության արտարժութային պարտքի 
փոփոխությունը (%) 0.8 0.8 0.8 

ՀՀ կառավարության արտարժութային պարտքի 
փոփոխության կշիռը ՀՆԱ-ում (%) 0.4 0.4 0.4 

 

Լողացող տոկոսադրույքների՝ 6-ամսյա ժամկետայնությամբ ԱՄՆ դոլարի լիբորի և 
նույն ժամկետայնությամբ եվրիբորի մեկ տոկոսային կետի փոփոխության դեպքում 2018− 
2020 թթ. ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքի գծով տոկոսային ծախսերը միջին 
հաշվով կփոփոխվեն տարեկան 5.2 մլրդ դրամով: Մասնավորապես՝ լողացող տոկոսա-
դրույքներից յուրաքանչյուրի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքի 
սպասարկման ծախսերի վրա կանխատեսվող ժամանակաշրջանում ներկայացված է 
աղյուսակ 2-ում: 

Ներքին պարտքի շուկայում միջնաժամկետ հատվածի սկզբում եկամտաբերության 
կորի մեկ տոկոսային կետով աճը 2018−2020 թթ. ընթացքում կավելացնի պարտքի տո-
կոսավճարները տարեկան միջինը 2.1 մլրդ դրամով: 

Զգայունության վերլուծությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ ՀՀ կառավարու-
թյան պարտքի պորտֆելի վրա փոխարժեքի շոկի ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է, քան 
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տոկոսադրույքինը: Դա պայմանավորված է ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելում 
արտարժութային պարտքի մեծ տեսակարար կշռով և ամրագրված տոկոսադրույքով 
պարտքի գերակայությամբ: 

Աղյուսակ 2  
Լողացող տոկոսադրույքների 1% փոփոխության ազդեցությունը ՀՀ կառավարության 

արտաքին պարտքի տոկոսավճարների վրա 
 

 2018 2019 2020 
ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքի 
տոկոսավճարի փոփոխությունը (մլրդ դրամ) 4.2 5.2 6.3 

այդ թվում    
6-ամսյա ժամկետայնությամբ ԱՄՆ դոլարի լիբոր 3.9 4.7 5.5 
6-ամսյա ժամկետայնությամբ եվրիբոր 0.3 0.5 0.8 
ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքի 
տոկոսավճարի փոփոխությունը (%) 9.1 10.2 11.4 

ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքի 
տոկոսավճարի փոփոխության կշիռը պետբյուջեի 
սեփական եկամուտներում (առանց դրամաշնորհի) 
(%) 

0.3 0.4 0.4 

 

Այսպիսով՝ ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելի ծախսերի և ռիսկերի վերլու-
ծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ պարտքի պորտֆելն ամենից ավելի ենթակա է 
փոխարժեքի ռիսկի ազդեցությանը: Այդ իսկ պատճառով ՀՀ կառավարությունն առաջ-
նային է համարում պետական պարտատոմսերի շուկայի շարունակական զարգացումը: 
2018−2020 թթ. ժամանակահատվածում պետք է ավելացնել նաև ներքին փոխառու զուտ 
միջոցների հաշվին պակասուրդի ֆինանսավորման կշիռը: 

Աղյուսակ 3 
Միջնաժամկետ հատվածի սկզբում ՀՀ կառավարության ներքին պարտքի տոկոսադրույքի 1% 

փոփոխության ազդեցությունը դրա տոկոսավճարի վրա 
 

 2018 կանխ. 2019 կանխ. 2020 կանխ. 
ՀՀ կառավարության ներքին պարտքի տոկոսավճարի 
փոփոխությունը (մլրդ դրամ) 0.7 2.0 3.6 

ՀՀ կառավարության ներքին պարտքի տոկոսավճարի 
փոփոխությունը (%) 1.1 3.1 5.1 

ՀՀ կառավարության ներքին պարտքի տոկոսավճարի 
փոփոխության կշիռը պետբյուջեի սեփական 
եկամուտներում (առանց դրամաշնորհի) (%) 

0.1 0.1 0.2 

 

Կարևոր է նշել, որ միայն ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման ոլորտում 
իրականացվող միջոցառումները բավարար չեն ներքին պարտքի շուկան էականորեն 
զարգացնելու համար: Ներքին պարտքի շուկայի զարգացման և ներդրողների բազայի 
ընդլայնման նախապայմաններից է նաև ֆինանսական շուկայի այլ հատվածներում 
(կենսաթոշակային, ապահովագրական և այլն) բարեփոխումների ամբողջական իրակա-
նացումը:  
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ՀՀ կառավարությունը միջնաժամկետ հատվածում պետք է նախատեսի պարտքի 
մարման ժամանակացույցի հարթեցմանն ու վերաֆինանսավորման ռիսկի նվազեցմանն 
ուղղված գործողություններ՝ կիրառելով իրացվելիության կառավարման այնպիսի գործիք-
ներ, ինչպիսիք են կանխիկի բուֆերի ձևավորումը, հետգնումներն ու փոխանակումները: 

 
ЛУСЯ ГАЛОЯН 
 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ РИСКА В КОНТЕКСТЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

 

Kлючевые слова: Государственный долг, текущий долг, риск 
рефинансирования, валютный риск, процент-
ный риск, операционный риск, чувствитель-
ность. 

 

Для решения проблемы эффективного управления государственным долгом, управление 
рисками имеет решающее значение. В статье рассматриваются некоторые ключевые риски, 
связанные с государственным долгом (рефинансирование, процентные ставки, обменный курс 
и операционные риски) и их управление. Для завершения анализа риска также были пред-
ставлены результаты анализа чувствительности. Последнее предполагает оценку и анализ 
отклонения от результата, ожидаемого основного сценария расходов и показателей риска в 
результате различных потрясений, применяемых к рыночным переменным. 

 
LUSYA GALOYAN 
 

ASSESSMENT AND ANALYSIS OF RISK IMPACT IN THE CONTEXT  
OF STABILITY OF PUBLIC DEBT 

 

Key words:  Government debt, current debt, refinancing risk, 
exchange rate risk, interest rate risk, operational 
risk, sensitivity. 

 

From the point of view for solving the problem of govern efficient public debt, the main role play 
risk management. The article discusses the main risks associated with public debt: refinancing, interest 
rate, exchange rate and operational risks and some issues related to their govern. The results of 
sensitivity analyzes have also been presented to make the risk analysis complete. The latter presupposes 
the estimation and analysis of the deviation from the outcome of the expected main scenario of 
expenditure and risk indicators as a result of different shocks applied to market variables. 

The latter presupposes an estimation and analysis of the deviation from the outcome of the 
expected main scenario of expenditure and risk indicators as a result of different shocks applied to 
market variables. 
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ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. ֆինանսական համակարգ, ֆինանսական 
միջնորդություն, պահուստավորման նորմ, 
տոկոսադրույք, բանկեր, արտարժութային 
ինտերվենցիաներ 

  

Հոդվածում քննարկվել և բացահայտվել են ՀՀ ֆինանսական համակարգի զար-
գացման հիմնական միտումները, դիտարկվել է ֆինանսական միջնորդության աճը, վեր-
լուծվել են տնտեսությանը տրամադրված վարկերի և ներգրավված ավանդների ծավալ-
ները, ուսումնասիրվել են առևտրային բանկերի հաճախորդների քանակը և ՀՀ բանկա-
յին համակարգի մասնաճյուղերի ցանցը, քննարկվել են բանկերի պարտադիր պահուս-
տավորման նորմատիվի փոփոխության հետևանքները, գնահատվել են բանկերի ընդհա-
նուր կապիտալի նվազագույն սահմանաչափի փոփոխության հետևանքները և ՀՀ ԿԲ 
արտարժութային ինտերվենցիաները (ներխուժումները) միջբանկային շուկայում, ցուցա-
բերվել է բանկային նորմատիվների ցուցանիշների դասակարգման նոր մոտեցում: 

 

Ներկա պայմաններում ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականությունում տնտեսա-
կան աճի հայեցակարգից աստիճանաբար անցում է կատարվում տնտեսական զարգաց-
ման հայեցակարգին, որի հիմնական գրավականը ներքին ռեսուրսների միավորումն է: 
Իսկ դրա կարևոր խողովակը ֆինանսական համակարգն է, որը, չնայած բոլոր առկա 
հիմնախնդիրներին, վերջին տարիներին կայուն աճ և զարգացում է արձանագրում1: ՀՀ-
ում սահմանադրական վերջին փոփոխություններով ամրագրվել է, որ Կենտրոնական 
բանկի հիմնական խնդիրներից մեկը ֆինանսական կայունության ապահովումն է: ՀՀ 
ԿԲ-ն ֆինանսական կայունությունն ընկալում է որպես ֆինանսական համակարգի գոր-
ծունեության անընդհատություն, որի պարագայում ակտիվների գները, տոկոսադրույք-
ները, համապատասխան շուկայի բոլոր ցուցանիշները մեծ տատանումներ չեն կրում: 

Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ ԿԲ-ն արտաքին տնտեսական շոկերին, ներառյալ` ՌԴ-ից 
եկող ցնցումներին արձագանքել է համեմատաբար արագորեն` դրամավարկային և մակ-
րոպրուդենցիալ քաղաքականության գործիքակազմով, որի հետևանքով հնարավոր է 
դարձել ապահովել մակրոտնտեսական կայունություն2: Միաժամանակ, վերջին տարինե-
րին ՀՀ ֆինանսական համակարգի զարգացման միտումներն ապահովել են ֆինանսա-
կան միջնորդության աճ:  

                                                            
1 Հավելված N 1, ՀՀ կառավարության 2013 թ. նոյեմբերի 14-ի նիստի N 47 արձանագրային որոշում, Իրական 

հատվածի համար ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության բարձրացման հայեցակարգ: 
2 Ջավադյան Ա., «Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ֆինանսական համակարգը ցուցաբերել է 

դինամիկ զարգացման միտումներ», http://www.tert.am/am/news/2016/03/21/arm/1968929 
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ՀՀ ֆինանսական համակարգի ամենախոշոր մասնակիցը շարունակում է մնալ 
բանկային համակարգը, որին 2016 թ. բաժին է ընկել ֆինանսական համակարգի ակ-
տիվների մոտ 89%-ը: Բնութագրական է, որ տնտեսությանը տրամադրված վարկերի և 
ներգրավված ավանդների ծավալները 2008 թ. մինչ օրս աճել են միջինում տարեկան 
մոտ 20%-ով: Արդյունքում վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշը 17%-ից աճել է մինչև 39%, իսկ 
ավանդներ/ՀՆԱ ցուցանիշը՝ 12%-ից մինչև 35%: Վարկերի բարձր աճի տեմպեր են արձա-
նագրվել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունն ու արդյունաբերու-
թյունը: Մասնավորապես՝ գյուղատնտեսական վարկերի ծավալների միջին տարեկան 
աճը կազմել է մոտ 20%, ինչի շնորհիվ այս ոլորտում վարկային միջնորդությունը գրեթե 
եռապատկվել է՝ 2015 թ. արդեն կազմելով 22%1: 

ՀՀ-ում գործող առևտրային բանկերի հաճախորդների քանակը, 2008 թ. համեմատ, 
ավելի քան կրկնապատկվել է, իսկ բանկային հաշիվների քանակը՝ գրեթե եռապատկվել: 
Բանկերի հաճախորդների քանակն այսօր 2.3 մլն է, իսկ հաշիվների քանակը՝ 3.1 մլն2: 
Անշուշտ, այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ միևնույն հաճախորդը կարող է ունենալ մի 
քանի հաշիվներ և սպասարկվել տարբեր բանկերում: 

Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների ծավալները 2008 թ. 236 մլրդ ՀՀ 
դրամից ավելացել են մինչև մոտ 1 տրլն 180 մլրդ ՀՀ դրամ, ինչին նպաստել են Ավանդ-
ների երաշխավորման հիմնադրամի կողմից երաշխավորվող ավանդների սահմանա-
չափի բարձրացումները (դրամային ավանդների դեպքում՝ մինչև 10 մլն, իսկ արտարժույ-
թով ավանդների դեպքում՝ մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ): Տնտեսավարող սուբյեկտների դեպ-
քում, ստվերային տնտեսավարման նվազման և տնտեսական աճի պայմաններում, ար-
ձանագրվել է նաև անկանխիկ հաշվարկների զգալի աճ: 

ՀՀ բանկային համակարգը ներկայում ունի մասնաճյուղերի բավական լայն ցանց 
(ավելի քան 500 մասնաճյուղ), ինչը թույլ է տալիս ապահովել համապատասխան ծառա-
յությունների բավարար հասանելիություն: Այդ առումով, ՀՀ-ն մոտ է Արևելյան Եվրոպայի 
և ԱՊՀ երկրներին. օրինակ՝ Հայաստանում 100 000 չափահաս բնակչությանը բաժին 
ընկնող մասնաճյուղերի քանակը 23 է, Էստոնիայում՝ 12, Հունգարիայում՝ 16, Ադրբե-
ջանում՝ 11, Չեխիայում՝ 24 և Մակեդոնիայում՝ 253: 

Այդուհանդերձ, ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության առկա մակար-
դակը դեռևս բավարար չէ, իսկ հետագա առաջընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ 
է լուծել մի շարք խնդիրներ, օրինակ՝ նոր տեխնոլոգիաների կիրառում և սպառողների 
շրջանում ֆինանսական ծառայությունները պատասխանատվությամբ սպառելու մշա-
կույթի ձևավորում, ֆինանսական ներառականություն և կրթություն: 

Հարկ է նշել, որ ներգրավված արտարժութային միջոցների համար 20%, իսկ ապա 
18% պարտադիր պահուստավորման նորմատիվի սահմանումը բանկերին հնարավո-

                                                            
1 ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր, 2016: 
2 ՀՀ ԿԲ տարեկան հաշվետվություն, 2015: 
3 Ա.Ջավադյան, «Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ֆինանսական համակարգը ցուցաբերել է դինամիկ 

զարգացման միտումներ», http://www.tert.am/am/news/2016/03/21/arm/1968929 
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րություն է տվել առավել գրավիչ պայմաններ առաջարկելու դրամային խնայողություն-
ների համար։ Պարտադիր պահուստավորման գործող դրույքները բխում են գների կայու-
նության ապահովման ԿԲ խնդրից և, այս տեսանկյունից, արտարժույթով ներգրավված 
միջոցների բարձր դրույքը կարող է նպաստել ֆինանսական համակարգի դոլարայնաց-
ման նվազեցմանը և խթանել երկարաժամկետում դրամային վարկավորման աճը: Ի 
հավելումն, այսօր բանկերը պարտադիր պահուստները ապահովում են հիմնականում 
ներգրավված դրամային ավանդների և ԿԲ-ի հետ ռեպո համաձայնագրերով ներգրավ-
ված միջոցների հաշվին: 

Դրամով ներգրավված միջոցների պահուստավորման դրույքը 2% է, իսկ երկու տա-
րուց ավելի ժամկետով դրամով ներգրավվածներինը՝ 0%: Դրա արդյունքում կտրուկ աճել 
է դրամային և արտարժութային միջոցների գծով պարտադիր պահուստավորման դրույք-
ների տարբերությունը, որը ԿԲ ապադոլարայնացման կարևոր գործիքներից է և նպատա-
կաուղղված է նվազեցնելու դրամային միջոցների արդյունավետ տոկոսադրույքը՝ այդ-
պիսով առևտրային բանկերին հնարավորություն տալով առավել գրավիչ պայմաններ 
առաջարկելու դրամային խնայողությունների համար: 

Բացի այդ, ԿԲ-ն որոշակի չափանիշներին բավարարող, ինչպես, օրինակ՝ միջազ-
գային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցներից, արտասահմանյան և տեղական բոր-
սաներում պարտատոմսերի թողարկմամբ 2 տարուց ավելի մարման ժամկետով արտար-
ժույթով ներգրավված միջոցների համար իրականացրել է որոշակի մեղմացումներ՝ ընդ-
հուպ առավել երկարաժամկետ միջոցների համար սահմանելով 0-ական դրույք: 

Նկատենք, որ ԿԲ-ն չի արձագանքում այն ցնցումներին, որոնք վերաբերում են ամ-
բողջական առաջարկին, քանի որ դրա արդյունքում կարող է վտանգվել ինչպես տնտե-
սական աճը, այնպես էլ կարող են արձանագրվել գնաճային ռիսկեր: 

Ինչ վերաբերում է կառավարության եվրոբոնդերի՝ 8% եկամտաբերության պայման-
ներում բանկերի կողմից խելամիտ տոկոսադրույքով արտարժութային միջոցներ ներգրա-
վելու հնարավորությանը, ապա հարկ է նշել, որ տվյալ եվրոբոնդերը թողարկվել են 7 և 10 
տարի մարման ժամկետներով, իսկ երկարաժամկետ ներգրաված միջոցների տոկոսա-
դրույքները, ինչպես գիտենք, համեմատաբար բարձր են: Մինչդեռ պարտադիր պահուս-
տավորման ցածր դրույքները կիրառելի են առնվազն 2−4 տարի մարման ժամկետով 
թողարկված պարտատոմսերի համար: Հետևաբար՝ բանկերը կարող են նույնիսկ եվրո-
բոնդերի 8% եկամտաբերության դրույքից ցածր տոկոսադրույքով ներգրավել միջոցներ, 
որոնց գծով կիրառելի կլինեն պարտադիր պահուստավորման նույն ցածր դրույքները:  

Բանկերի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն սահմանաչափի` 5 մլրդ-ից մինչև 30 
մլրդ դրամ բարձրացման որոշումը նպատակաուղղված էր երկարաժամկետում ֆինան-
սական համակարգի կայունության ամրապնդմանը, բանկային համակարգի մրցունա-
կության բարձրացմանը և ֆինանսական միջնորդության խորացման խթանմանը: 

Բացի այդ, բանկային համակարգում ընթանում են նաև բանկերի միացումների և 
միաձուլումների գործարքներ, որոնց արդյունքում չեն փակվում բանկեր, այլ իրավահա-
ջորդ բանկերը ձեռք են բերում գործարքի մասնակից բանկերի ակտիվները և պարտա-
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վորությունները, համատեղում են մրցակցային առավելություններն ու ուժեղ կողմերը (սի-
ներգիայի էֆեկտ)՝ ապահովելով դրանց գործունեության արդյունավետության ու մրցու-
նակության մակարդակի բարձրացում: Այս գործարքները չեն կարող ազդել ավանդա-
տուների, վարկառուների և մյուս հաճախորդների բնականոն սպասարկման վրա:  

Ինչպես հայտնի է, 2014 թվականի դեկտեմբերից սկսած, ՀՀ ԿԲ-ն արտարժութային 
ինտերվենցիաներն իրականացնում է ոչ թե բորսայում, այլ միջբանկային շուկայում։ Դա 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ տնտեսության վրա տարածաշրջանի 
երկրների բացասական զարգացումների ազդեցության տարբեր գնահատականների հե-
տևանքով շուկայի մասնակիցների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մեծ մասը 
հայտնվել է անորոշության մեջ, և գերակշռում է այն սուբյեկտիվ կարծիքը, թե փոխար-
ժեքը կառավարվում է ԿԲ-ի կողմից: Վերջինս իր քաղաքականության մեջ նպատակա-
հարմար է գտել, որ նույնիսկ ինտերվենցիաների գինը պետք է որոշեն շուկայի մասնա-
կիցները: Անշուշտ, այդ փոփոխությունը զգալիորեն նպաստել է արտարժութային շուկայի 
կայունացմանը1: 

ՀՀ բանկային համակարգում գործող ֆինանսատնտեսական նորմատիվային ցու-
ցանիշների համախումբը նպատակահարմար է դասակարգել հետևյալ երեք ուղղությամբ` 
հուսալիության, հաշվենկատության2 և որևիցե ուղղության մղելու շարժառիթով: Ներկա-
յումս առավել ձևավորված են հուսալիություն ապահովող նորմատիվները, սակայն, միա-
ժամանակ, պետք է կարևորել նաև որևիցե ուղղության մղումն ապահովող այն նորմա-
տիվները, որոնք առավել ակնառու կընդգծեն ֆինանսական ցուցանիշների նորմավոր-
ման կարգավորիչ դերը տնտեսության կայուն զարգացման ապահովման գործընթացում: 
Տնտեսական աճի կարգավորման մակրոհաշվենկատության սկզբունքներից ելնելով, 
ինչպես նաև պետական կարգավորման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատա-
կով պետք է սահմանել տնտեսական անկումը կանխարգելող նորմատիվային լծակներ` 
հարկային վճարումների հետաձգումների, պետական երաշխիքների ապահովվածու-
թյամբ վարկավորումների տրամադրման ոլորտներում: 

ՀՀ առևտրային բանկերում պետք է առավել կարևորել ծախսերի արդյունավետու-
թյան ցուցանիշը, որը հաշվարկվում է որպես ծախսերի և գործառնական եկամուտների 
հարաբերություն: Բանկային համակարգում դա բավական բարձր է և վերջին տարիներին 
կազմում է 50.0% և ավելի: Ներկա իրավիճակում բանկերը պետք է շեշտը դնեն այդ 
ծախսերի կրճատման վրա և աշխատեն առավել տնտեսող ռեժիմով: 

 

                                                            
1 Ա.Ջավադյան, «Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ֆինանսական համակարգը ցուցաբերել է դինամիկ 

զարգացման միտումներ, http://www.tert.am/am/news/2016/03/21/arm/1968929 
2 Հաշվենկատության (զգուշության) սկզբունքը ենթադրում է բավարար չափի զգուշության պահպանում, 

որպեսզի ակտիվները կամ եկամուտները գերգնահատված, իսկ պարտավորություններն և կորուստները 
(ծախսերը) թերագնահատված չլինեն՝ միաժամանակ, թույլ չտալով թաքցված պահուստների ստեղծում: 
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КАРЕН ГРИГОРЯН 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РА 
 

Ключевые слова: финансовая система, финансовое посред-
ничество, банковская система, процентная 
ставка, валютные интервенции  

 

В статье обсуждены и выявлены основные тенденции в развитии финансовой системы 
РА, рост финансового посредничества, проанализированы объем депозитов, кредитов, 
численность клиентов банков и филиальной сети банковской системы, последствия изменения 
обязательных резервов банков, оценены изменения размера минимального уставного капитала 
банков и валютные интервенции ЦБ РА на межбанковском рынке и предложен новый подход 
классификации банковскых кредитов. 

 

KAREN GRIGORYAN 
 

THE MAIN TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF RA FINANCIAL SYSTEM 
 

Key words:  financial system, financial intermediation, banking 
system, interest rate, foreign exchange 
interventions 

 

The main trends of the development of RA financial system, particularly the growth of financial 
intermediation were discussed in the article, the volume of loans provided to the economy and the 
volume of deposits, the number of customers of commercial banks and the branches network of the 
Armenian banking system was analyzed, the consequences of the changes in the reserve requirements 
of banks, the change in the minimum capital of banks and the RA Central Bank’s foreign currency 
interventions in the interbank market have been assessed. 

 
 
 

ՍԱՄՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
Դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈԻԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, աղքատություն, անհավա-
սարություն, ներդրումներ, ՀՆԱ վերաբաշ-
խում, դրամական տրանսֆերտներ, ինվես-
տիցիաներ 

 

Աղքատությունը հարաբերական հասկացություն է և բնորոշ է բոլոր երկրներին: 
Ուստի պատահական չէ, որ աղքատության կրճատումը պետության սոցիալ-տնտեսական 
քաղաքականության կարևոր հիմնախնդիրներից է: ՀՀ կառավարության 5-ամյա տնտե-
սական ծրագրով նախատեսվում է, որ մեր երկրում աղքատությունը պետք է կրճատվի 
12%-ով և ներկայիս 30%-ից հասցվի 18%-ի: Դրա համար կարևոր նշանակություն է տրվում 
ներդրումների խթանմանը և, դրա շնորհիվ, տնտեսական աճի՝ տարեկան 5%-անոց տեմ-
պերի ապահովմանը:  
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Հոդվածում փորձ է արվել պարզաբանելու հենց տնտեսական աճի և աղքատության 
կրճատման հիմնախնդիրները: 

  

Տնտեսական աճը մակրոտնտեսական ցուցանիշ է, որը բնութագրում է երկրի 
տնտեսական ներուժը, ինչպես նաև հասարակության բարեկեցության մակարդակը: 
Տնտեսական աճը հասարակական արդյունքի քանակական ավելացումն է, որը թույլ է 
տալիս ընդլայնել արտադրական հնարավորությունները՝ հասարակական աճող պահանջ-
մունքներն առավելագույն չափով բավարարելու համար: Տնտեսական աճի շնորհիվ է 
ստեղծվում հասարակական հարստությունը: Ուստի պատահական չէ, որ տնտեսագիտու-
թյան նախահայրերն իրենց հետազոտության օբյեկտ են համարել այն, թե որտեղ և ինչ-
պես են ստեղծվում հասարակական հարստությունը, նոր արժեքը: Հին աշխարհի մեծա-
գույն մտածողներից մեկը՝ Արիստոտելը, ասել է. «Տնտեսագիտությունը գիտություն է, ար-
վեստ է հարստություն, փող ավելացնելու ուղիներն ուսումնասիրելու մասին»: Այս իմաս-
տով, տնտեսական աճը հասարակական հարստության ավելացման հնարավորություն-
ներն է ուսումնասիրում: Պատահական չէ, որ տնտեսագիտության բոլոր ուղղությունների 
ներկայացուցիչներն անդրադարձել են այս հիմնախնդրին, և յուրաքանչյուրը՝ յուրովի: 
Տնտեսագիտական մտքի նշանավոր տեսաբան Բ. Սելիգմենը նշել է. «Տնտեսական աճի 
համընդհանուր տեսության մշակումը գրեթե անիրագործելի խնդիր է»1: Այսինքն՝ ակն-
հայտ է, որ տնտեսական աճը ոչ միայն տնտեսագիտության տեսության, այլև տնտեսվար-
ման պրակտիկայի բարդ ու բազմակողմանի հիմնախնդիրներից է:   

Այս իմաստով, հոդվածում խնդիր ենք դրել ներկայացնելու տնտեսական աճի կա-
րևորությունը, ինչպես նաև տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական բնապահպանա-
կան բնութագրումները: Տնտեսական աճը նշանակում է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսա-
կան ներուժի ավելացում: Եթե դա զուգորդվում է տնտեսական զարգացման հետ, ապա 
դա հանգեցնում է առաջընթացի: Տնտեսական աճը ինքնանպատակ չէ, այն պետք է 
ունենա սոցիալական ուղղվածություն: Գերմանացի նշանավոր տնտեսագետ Լյուդվիգ 
ֆոն Էրհարդն ասել է. «Տնտեսական քաղաքականությունը սոցիալական է համարվում, 
եթե նպատակաուղղված է հասարակության բարեկեցության բարձրացմանը»2: Այլ կերպ 
ասած, տնտեսական աճը պետք է նպաստի հասարակության բարեկեցության բարձրաց-
մանը՝ աղքատության մակարդակի կրճատմամբ: Այս նկատառումով էլ ներկայացնենք, թե 
ինչ փոխկապվածություն գոյություն ունի տնտեսական աճի և աղքատության հիմնա-
խնդրի միջև: Տնտեսական աճն ունի նաև քաղաքական երանգներ, որովհետև ցանկա-
ցած երկրի կառավարություն իր դիրքերն ամրապնդելու և իշխանավարությունը շարունա-
կելու նպատակով ձգտում է տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներ ապահովել՝ հատ-
կապես նախընտրական ժամանակաշրջանում: Դրա հետ կապված՝ տնտեսագիտության 
մեջ գոյություն ունի քաղաքական պարբերաշրջանների տեսությունը՝ ըստ որի նախընտ-
րական ժամանակաշրջանում տեղի է ունենում տնտեսական աճի վերելք, իսկ հետընտ-

                                                            
1 Курс экономической теории, под. ред. Чепурина М.Н., М., 2004, с. 606. 
2 Экономика под. ред. А.С. Булатова, М., 2001, с. 145. 
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րական ժամանակաշրջանում՝ տնտեսության հարաբերական անկում: Դա, իր հերթին, 
որոշակի ազդեցություն է ունենում հասարակության բարեկեցության և աղքատության 
մակարդակի վրա: Տնտեսական աճը նաև բնապահպանական բնույթի հիմնախնդիր է: 
Այդ փոխկապվածությունն ունի երկակի բնույթ. մի կողմից՝ տնտեսական աճի բարձր 
տեմպերի ապահովումը նշանակում է բնական ռեսուրսների պաշարների սպառում, եթե 
տնտեսությունը էքստենսիվ ուղով է զարգանում, իսկ մյուս կողմից՝ տնտեսական աճի 
բնապահպանական տեսանկյունը գնահատվում է նրանով, թե ՀՆԱ աճի ապահովման 
ժամանակ ինչպիսի բացասական էքստերնալ (արտաքին) ազդեցություն է կատարվել 
շրջակա միջավայրի վրա և որքանով է խրախուսվել դրա էկոլոգիական հավասարակշռու-
թյունը: Այլ կերպ ասած, կարևոր է ոչ միայն այն, թե որքան տնտեսական աճ ենք ապա-
հովել, այլև ինչպիսի ռեսուրսային ծախսերով ու ջանքերով է ապահովվել: Եվ, որ ամենա-
կարևորն է, տնտեսական աճը որքանով է նպաստել հասարակության բարեկեցության 
բարձրացմանը և աղքատության մակարդակի կրճատմանը:  

Տնտեսական աճի և աղքատության միջև գոյություն ունի փոխկապվածություն, որն 
արտահայտվում է հետևյալ կերպ.  

 աղքատության հաղթահարումը տնտեսական աճի արդյունք է, 
 աղքատության մակարդակի իջեցումը տնտեսական աճի գործոն է: 

Տնտեսական աճի և աղքատության կրճատման միջև կապը տնտեսագետները 
փորձել են ցույց տալ կոռելյացիոն կապի միջոցով և պարզել են, որ 1% տնտեսական աճն 
այլ հավասար պայմաններում կարող է նպաստել 0,2%-ով աղքատության կրճատմանը: 
Պետք է նկատի ունենալ, որ այս փոխկապվածությունն ակնհայտորեն չի դրսևորվում, 
քանի որ աղքատության կրճատումը միայն տնտեսական կամ հասարակական արդյունք-
ների ծավալների աճով պայմանավորված չէ:   

Աղքատության ցուցանիշների վրա ազդում են բազմաբնույթ գործոններ: Այդուհան-
դերձ, աղքատության կրճատման նյութական հիմքը, առաջին հերթին, հասարակական 
արդյունքի ծավալների ավելացումն է: Ոչ պակաս կարևոր է, թե ինչպես է բաշխվում այդ 
հասարակական արդյունքը և ինչ կառուցվածք ունի այն: Այս իմաստով, աղքատության 
կրճատման վրա ազդում է ոչ թե պարզապես տնտեսական աճը, այլև դրա որակը, մաս-
նավորապես՝ սոցիալական կողմնորոշվածությունը: Տնտեսական աճի և աղքատության 
կրճատման դինամիկան ՀՀ-ում ցույց տալու համար ներկայացնենք հետևյալ աղյուսակը1: 

 
Ցուցանիշ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ՀՆԱ աճ (%) 6,9 -14,1 2,2 4,7 7,2 5,2 4,7 4,1 0,2 
Աղքատության 
մակարդակը (%) 

27,6 34,1 35,8 35 32,4 30,4՝ 34 30 29,8 

 

Տնտեսական աճի և աղքատության փոխկապվածությունը միշտ չէ, որ միանշանակ 
կերպով է մեկնաբանվում: Այսպես՝ գործազրկության և ինֆլյացիայի բարձր մակարդակ-

                                                            
1 Աղյուսակը կազմվել է ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան տարիների 

հրապարակումների: 
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ների պայմաններում տնտեսական աճի բարձր տեմպերն էականորեն չեն կարող ազդել 
աղքատության կրճատման վրա: Օրինակ՝ ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակը, ըստ 
աշխատանքի միջազգային կազմակերպության՝ ԱՄԿ տվյալների, մոտ 18% է: Եթե նկատի 
ունենանք, որ 2014 թ. գործազրկության նպաստ այլևս չի տրվում, ապա այդ իրողությունը, 
իր դրական կողմերով հանդերձ, բացասաբար է անդրադառնում աղքատության մակար-
դակի վրա: Գործազրկության մակարդակի բարձրացումը, Օյքենի օրենքի համաձայն, 
բացասաբար է ազդում ՀՆԱ աճի, որն էլ, իր հերթին՝ աղքատության մակարդակի վրա: 
Տնտեսական աճի ազդեցությունը աղքատության վրա պետք է վերլուծել՝ նկատի ունենա-
լով հասարակական արդյունքի, հարստության բաշխվածությունը երկրում:  

2014 թ. Դավոսյան համաժողովում նշվեց, որ համաշխարհային տնտեսության մար-
տահրավերներից են աղքատությունը և եկամտի բևեռացվածությունը: Ներկայումս աշ-
խարհի բնակչության 8%-ը տնօրինում է հասարակական հարստության 51%-ը: ԱՄՆ-ում 
բնակչության 1%-ին բաժին է ընկնում ազգային եկամտի 37%-ը: ԱՄՆ-ում 400 ընտանիք 
տնօրինում է երկրի ՀՆԱ 10%-ը, Ռուսաստանում 40 ընտանիք՝ ՀՆԱ 15%-ը, ՀՀ-ում 44 
ընտանիք՝ ՀՆԱ 55%-ը1: Աղքատության վրա ազդեցություն ունի նաև ստվերային տնտե-
սությունը, որն առկա է բոլոր երկրներում: Դրա հետևանքով փաստացիորեն ստեղծված 
ՀՆԱ մի մասը չի արձանագրվում համապատասխան ցուցանիշում: Հատկապես այն 
վերաբաշխման չի ենթարկվում հարկային մեխանիզմի միջոցով: Համեմատության հա-
մար նշենք, որ ստվերային տնտեսության ծավալները ՀՆԱ-ի նկատմամբ Իտալիայում 
կազմում են 24%, Շվեդիայում՝ 17%, Ֆրանսիայում՝ 13%, Գերմանիայում՝ 15%, ԱՄՆ-ում՝ 
8%, Շվեյցարիայում՝ 9%, Հայաստանում՝ 30-40%, Բոլիվիայում՝ 70%: Պետք է նկատի ունե-
նալ, որ ստվերային տնտեսությունը նշանակում է ստվերային զբաղվածություն, որի հե-
տևանքով մարդկանց եկամուտները չեն արտացոլվում աշխատավարձի պաշտոնական 
ցուցանիշներում: Այս հանգամանքը հաշվի առնելով՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծա-
ռայությունը 2013 աղքատությունը գնահատում է ոչ միայն ըստ եկամուտների, այլև սպառ-
ման ծավալների:  

Տնտեսագետների հաշվարկի համաձայն՝ Հայաստան մտնող արտասահմանյան 
տրանսֆերտները տարեկան մոտ 2.0 մլրդ դոլար են, որի 85%-ը ստացվում է ՌԴ-ից, 
բանկային համակարգով: Համաշխարհային բանկի հաշվարկներով արտասահմանյան 
տրանսֆերտների 10% ավելացումը նպաստում է 0,4% տնտեսական աճին: Վերջինս կապ-
ված է ամբողջական պահանջարկի մեծացման և դրա արդյունքում՝ ամբողջական առա-
ջարկի կամ արտադրության ծավալների ավելացման հետ:  

Տնտեսական աճի և աղքատության կապվածությունը վերլուծելիս կարևոր է դի-
տարկել նաև եկամուտների բաշխման մեխանիզմը: Եկամուտների անհավասարությունը 
մեղմելու և աղքատությունը կրճատելու առումով, ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ 
առանձնացվում է երկու մոտեցում: Պրոֆեսոր Ջեյմս Ռոբինսոնը կարծում է, որ, գերհա-
րուստների նկատմամբ բարձր հարկադրույքներ սահմանելով, կարելի է նպաստել պետա-
կան բյուջեի ավելացմանը, որն էլ վերաբաշխելով հգուտ աղքատների՝ մեղմացնել եկա-
                                                            
1 Տնտեսագիտության տեսություն (Գ. Կիրակոսյանի խմբագր.), Եր., 2009, էջ 468: 
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մուտների անհավասարությունը: Ներկայումս աշխարհում կա 1226 միլիարդատեր, որոնց 
ընդհանուր կարողությունը 5,6 տրլն դոլար է: ՄԱԿ-ի կողմից առաջարկություն է կատար-
վել 1% հարկ սահմանել այդ գերհարուստների ունեցվածքի նկատմամբ, որը հնարավո-
րություն կտա վերացնելու ծայրահեղ աղքատությունն ամբողջ աշխարհում (850 մլն 
մարդ): Պետք է նկատի ունենալ նաև այն հանգամանքը, որ աշխարհի գերհարուստները 
օֆշորային գոտիներում հարկերից թաքցնում են մոտ 21 տրլն դոլար, որը ԱՄՆ-ի և Ճա-
պոնիայի ՀՆԱ-ն է՝ միասին վերցրած:  

Երկրորդ մոտեցման համաձայն, ըստ պրոֆեսոր Ալան Միտցելի, հասարակական 
հարստության վերաբաշխումը գերհարուստներից դեպի աղքատներ չի կարող մեղմացնել 
անհավասարությունը: Եթե հարցը դիտարկվի երկարաժամկետում, ապա աղքատությունը 
կնվազի նոր աշխատատեղերի ստեղծման շնորհիվ, որի անհրաժեշտ պայման են 
ինվեստիցիաները կամ կապիտալ ներդրումները, որոնք էլ, իրենց հերթին, տնտեսական 
աճի կարևոր նախադրյալ են: Այլ կերպ ասած, կարևոր է ոչ թե աղքատին «ողորմություն» 
տալը, այլև նրան աշխատելու, եկամուտ ստեղծելու հնարավորություն տալը, ինչպես մեր 
թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում նշել է Չինաստանի նշանավոր փիլիսոփա Կոն-
ֆուցիոսը1: 

 

САМВЕЛ ГРИГОРЯН  
 

ЭКОМОНИЧЕКСИЙ РОСТ И ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ 
 

Ключевые слова: экономический рост, бедность, неравенство, 
вложения, перераспределение ВВП, денежные 
трансферты, инвестиции 

 

Бедность - относительная концепция, которая характерна для всех стран. Поэтому не 
случайно, что сокращение бедности является важным вопросом в социально-экономической 
политике страны. Пятилетняя экономическая программа правительства Армении преду-
сматривает сокращение бедности на 12%, вместо нынешних с 30% до 18%. Поэтому важно 
поощрять инвестиции и благодаря этому обеспечить ежегодный темп роста в 5%. 

Цель статьи - выявить ключевые проблемы экономического роста и сокращения бед-
ности. 

SAMVEL GRIGORYAN  
 

ECONOMIC GROWTH AND POVERTY ISSUE 
 

Key words: economic growth, poverty, inequality, investments, 
redistribution of GDP, money remittances, 
investment 

 

Poverty is a relative concept and is characteristic for all countries. Therefore, it is not accidental 
that poverty reduction is one of the key issues of the state's socio-economic policy. The 5-year economic 

                                                            
1 Բիզնեսի բարոյականության և սոցիալական պատասխանատվության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Եր., 

«Տնտեսագետ», 2015, էջ 27: 
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program of the RA government envisages that poverty in our country should be reduced by 12% and to 
18% from current 30%. That's why it is important to promote investment and to ensure 5% annual 
economic growth. 

In the article, we have set out to clarify the issues of economic growth and poverty reduction. 
 
 

 
ԷԴԳԱՐ ԹԱՂԱՐՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  
 

ՀՀ ԵՐԿԱՐԱժԱՄԿԵՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  ինստիտուցիոնալ ծուղակ, բարձր տեխնոլո-
գիական արտադրանք, ինստիտուցիոնալ բա-
րեփոխումներ, տեխնոլոգիական բաղադրիչ 

 

Չնայած 2000-ական թվականներից սկսած Հայաստանում ՀՆԱ-ն դինամիկ աճել է, 
որոշ տարիների՝ նույնիսկ երկնիշ տեմպով, այնուամենայնիվ այն պայմանավորվել է հիմ-
նականում երկարաժամկետ հեռանկար չունեցող ոլորտներում գրանցված աճերով։ Հաշ-
վի առնելով տարբեր ժամանակահատվածներում ՀՀ տնտեսական աճի առանձնահատ-
կությունները՝ սույն աշխատանքում դիտարկվել է աճի 4 փուլ, և իրականացվել է գործո-
նային վերլուծություն ըստ այդ փուլերի՝ կարևորելով հատկապես տեխնոլոգիական փո-
փոխությունների համար գործող ինստիտուտների դերը։ 

 

Հայտնի է, որ ԽՍՀՄ կազմում Հայաստանն աչքի է ընկել ոչ միայն քիմիական, 
սննդի, հանքահումքային զարգացած արդյունաբերությամբ, բարձրագույն կրթությամբ 
որակյալ աշխատուժով, այլև բարձր տեխնոլոգիական արտադրությամբ, որը կազմել է 
ՀՆԱ մոտ 20%-ը1։ «ԻՎի Քոնսալթինգ» խորհրդատվական ընկերության կողմից հրապա-
րակված հետազոտություններից մեկում Հայաստանը, նույնիսկ ներկայացվել է որպես 
ԽՍՀՄ «Սիլիկոնյան հարթավայր»2: Տնտեսական աճի առանձնահատկությունները բա-
ցահայտելու համար 1990-ական թթ. մինչ մեր օրերն ընկած ժամանակահատվածը պայ-
մանականորեն բաժանենք 4 փուլի` 

1. հետխորհրդային (1990−1995 թթ.), 
2. վերականգնողական աճի (1996−2000 թթ.), 
3. երկնիշ տնտեսական աճի (2001−2009 թթ.), 
4. հետճգնաժամային (2010 թ. սկսած): 
 

                                                            
1 Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия, “Российская академия наук”, 

М. 2012, с. 191.  
2 Armenia: Diaspora Assisted Growth, EV Consalting, p. 3.  
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Հետխորհրդային փուլ 
Այս փուլը բնորոշվում է կենտրոնացված պլանային տնտեսական համակարգից 

ազատ շուկայական համակարգին անցման բուռն և ռիսկային ինստիտուցիոնալ փոփո-
խություններով։ Ա. Մարգարյանի «Տնտեսության արդիականացման տեխնոլոգիական և 
ինստիտուցիոնալ գործոնների փոխհարաբերության հարցի շուրջ» վերնագրով հոդվա-
ծում նշվում է, որ «մեկ անգամ ընկնելով ինստիտուցիոնալ ծուղակի մեջ համակարգն 
ընտրում է զարգացման անարդյունավետ ճանապարհ, ընդ որում՝ ժամանակի ընթացքում 
անցումն առավել արդյունավետ հետագծի կարող է ռացիոնալ չլինել»1։ Հենց այդպիսի 
«ինստիտուցիոնալ ծուղակում» հայտնված տնտեսական համակարգի խեղաթյուրման 
(դեֆորմացիայի) մասին են վկայում հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Այս-
պես՝ անկախությանն անմիջապես հաջորդող 6 տարվա ընթացքում մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները վատթարացել են. ՀՆԱ-ն կրճատվել է՝ 2,256 մլն դոլարից 1995 թ. կազմե-
լով 1,468 մլն դոլար, աճել է գործուրկների թիվը, ինֆլյացիայի մակարդակը հասել է 
նույնիսկ 3,373 %-ի2։ 

Վերականգնողական աճի փուլ 
Վերականգնողական աճի փուլը բնորոշվում է տնտեսական աճի հարաբերական 

կայունացմամբ՝ միջինում տարեկան 4−6%3: Այս փուլում ՀՀ ԿԲ-ին հաջողվեց զսպել գնա-
ճը, իսկ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն աճեց՝ 1996 թ. 503-ից 2000-ին հասնելով 1,911 ԱՄՆ դո-
լարի (գրեթե նույն մակարդակին, ինչ 1990-ին էր)։ Թեև ոչ էական ծավալներով, այնու-
ամենայնիվ, արտահանման մեջ բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքը 2000 թ. կազ-
մեց մոտ 4 մլն ԱՄՆ դոլար4: Պատահական չէ, որ 2014 թ. ՄԱԿ-ի տնտեսական հանձնա-
ժողովի հրատարակած «Նորարարական ներկայացվածություն» հաշվետվության մեջ 
նշվում է, որ 1990−2000-ական թվականների ընթացքում ՀՀ տնտեսության մեջ գերա-
կշռել են, այսպես կոչված, «գոյատևման» ռազմավարությունները՝ նկատի ունենալով 
ավանդական տնտեսական կապերի վերացումը5։ 

Երկնիշ տնտեսական աճի փուլ 
ՀՀ տնտեսական աճի առանձնահատկությունները բացահայտելու առումով, ա-

ռանձնակի կարևորություն ունի երկնիշ տնտեսական աճի ուսումնասիրությունը, որի ըն-
թացքում ցնցումային զարգացումները հաղթահարելուց հետո նշմարվեցին որոշակի օրի-
նաչափություններ։ Չնայած այս փուլում ՀՆԱ-ն աճել է երկնիշ տեմպերով (տարեկան՝ 
առնվազն 11-13%), այնուամենայնիվ, եթե իրականացնենք աճի գործոնային վերլուծու-
թյուն, կտեսնենք, որ այն հիմնականում պայմանավորվել է շինարարության, ստացված 
տրանսֆերտների և ծառայությունների աճով, այն դեպքում, երբ նույն ժամանակահատ-
                                                            
1 Ա. Մարգարյան, Տնտեսության արդիականացման տեխնոլոգիական և ինստիտուցիոնալ գործոնների 

փոխհարաբերությունների հարցի շուրջ, էջ 8: 
2  Համաշխարհային բանկի վիճակագրություն: 
3  Նույն տեղում: 
4  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AM&view=chart 
5 Innovation Performance Review of Armenia, United Nations Economic Commission for Europe, New York and 

Geneva, 2014, p. 10. 
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վածում գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ոլորտում թողարկման ծավալները 
դինամիկ կերպով կրճատվել են (գծապատկեր 1): 

 

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՆԱ աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները 2000−2009 թթ․ 
 
Համաձայն գծապատկեր 1-ի՝ 2000 թ. ՀՆԱ-ն 1,031 մլրդ դրամից աճել է՝ 2008 թ. 

հասնելով 3,568 մլրդ դրամի, ընդ որում, նույն ժամանակահատվածում շինարարությունն 
աճել է 101 մլրդ-ից հասնելով 858 մլրդ դրամի (մասնաբաժինը ՀՆԱ-ի մեջ 2008 թ. 
կազմել է 24%), արտերկրից ստացված դրամական փոխանցումները՝ 98 մլրդ դրամից՝ 
582 մլրդ դրամի, իսկ ծառայությունները՝ 179 մլրդ դրամից՝ 698 մլրդ դրամի1։ Փաստորեն, 
կարելի է արձանագրել, որ տնտեսական աճի բարձր տեմպերը հիմնականում պայմանա-
վորված են եղել շինարարական այսպես կոչված «բումով» և արտերկրից ստացված 
տրանսֆերտներով։ «Տնտեսական աճի որակ» թեմայով ՀՊՏՀ 2012−2013 թթ. ներհամալ-
սարանական դրամաշնորհային հետազոտության մեջ նշվում է, որ 2001−2008 թթ. ըն-
թացքում ՀՀ տնտեսական երկնիշ աճը, ըստ էության, որակյալ տնտեսական աճ չի կա-
րող համարվել, քանի որ առաջացրել է կառուցվածքային էական կախվածություն տնտե-
սական մեկ ճյուղից, ընդ որում, բնույթով՝ անկայուն2։ Ի լրումն վերոնշյալի, Ա.Եղիազար-
յանի «Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային վերլուծությունը» վերնագրով հոդվա-
ծում նշվում է. «Շինարարության զարգացումն ունի թույլ զարգացած տնտեսություններին 
բնորոշ առանձնահատկություններ։ Հատկանշական է, որ շինարարական աշխատանքնե-
րի մեծ մասն ուղղվել է ոչ թե վերամշակող արտադրական հզորությունների, այլ բնակա-
րանային և ենթակառուցվածքների (տրանսպորտ, էներգետիկա և այլն) շինարարությա-
նը»3։ «ՀՀ-ում ներդրումների արդյունավետ տեղաբաշխման հիմնահարցերի շուրջ» վեր-
                                                            
1  ՀՆԱ-ի մեջ շինարարությունը հաշվարկված է մեր կողմից՝ ՀՀԱՎԾ վիճակագրական տվյալների հիման 

վրա: 
2 «Տնտեսական աճի որակը», ՀՊՏՀ 2012-2013 ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհային հետա-

զոտություն, էջ 67:  
3 Ա. Եղիազարյան, Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային վերլուծությունը (հատվածային, զբաղվա-

ծության և եկամտային ասպեկտներ), էջ 52:  
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նագրով հոդվածում Լ.Կարապետյանի կողմից հաշվարկվել է «տնտեսության ոլորտային 
առաձգականություն» գործակիցը (ցույց է տալիս, թե ինչպես է տնտեսական աճը արձա-
գանքում տնտեսության կառուցվածքային փոփոխություններին), որը նույնպես վկայում է 
շինարարության և ծառայությունների նկատմամբ տնտեսական աճի բարձր առաձգակա-
նության մասին1։ Իհարկե, տնտեսական աճը, առավել ևս՝ երկնիշ տեմպերով, մի կողմից՝ 
ողջունելի է, սակայն մյուս կողմից՝ պետք է ունենա երկարաժամկետ հեռանկարներ, որի 
երաշխիքը տեխնոլոգիական բաղադրիչով պայմանավորված մրցունակ արտադրանքի 
թողարկումն է, որն ամենևին բնորոշ չէ քննարկվող ժամանակահատվածում ՀՀ տնտե-
սական աճին։ Ասվածը հիմնավորելու համար բավական է նշել, որ ՀՀ արտահանման մեջ 
բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի ծավալն առավելագույնին հասել է 2008 թ.՝ 
կազմելով ընդամենը 6.5 մլն ԱՄՆ դոլար կամ արտահանման մոտ 0.61%-ը, ռեզիդենտնե-
րի պատենտավորած գյուտերը չեն գերազանցել 226-ը (2008 թ.), իսկ ոչ ռեզիդենտների 
պատենտավորածները՝ 15-ը (2001 թ.)2։ Այնուամենայնիվ, նորարարությունները խթանելու 
համար ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների մեկնարկն ըստ էության տրվել է հենց այս 
փուլում։ Մասնավորապես՝ 2002 թ. հիմնադրվել է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» 
հիմնադրամը (ՁԻՀ)3։ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են ինովացիոն գործունեու-
թյանն  առնչվող մի շարք որոշումներ, իսկ 2006 թ.՝ ուժի մեջ է մտել «Ինովացիոն գործու- 
նեությանը պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը4։ 

Հետճգնաժամային փուլ 
Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների առումով, հետճգնաժամային փուլը նախորդի 

շարունակությունն է։ Չնայած նորարարությունները խթանելու համար որոշակի ֆորմալ 
ինստիտուտների առկայությանը, այնուամենայնիվ, 2010 թ. սկսած, տնտեսության մրցու-
նակության բարձրացման և որակյալ տնտեսական աճի ապահովման ուղղությամբ շոշա-
փելի արդյունքներ դեռևս չեն գրանցվել։ Դրա մասին է վկայում այն, որ մեկ շնչին ընկնող 
ՀՆԱ-ն 2016 թ. կազմել է 3,606 ԱՄՆ դոլար, այն դեպքում, երբ 2008 թ. հասել էր իր 
պիկային ցուցանիշին՝ 4,010 ԱՄՆ դոլար։ Իհարկե, 2010 թ. ի վեր մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-
ն Հայաստանում աճել է, սակայն այդ ցուցանիշի վրա զգալի ազդեցություն է ունեցել ար-
տագաղթի բարձր տեմպը։ Այսպես՝ 1990-ական թիվականներից սկսած մինչև 2016 թ․ 
բնակչության թիվը կրճատվել է մոտ 613 հազ.-ով, ինչը, բնականաբար, զգալիորեն ազդել 
է մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի վրա։ Ավելին, եթե իրականացնենք գիտական վերացարկում և 
չեզոքացնենք արտագաղթի ազդեցությունը՝ ընդունելով բնակչության թիվը ճիշտ նույն-
քան, որքան 1990 թ. էր (3,538 հազ․մարդ)5, ապա 2016 թ. մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն 
կկազմի 2,981 ԱՄՆ դոլար։ Հետևաբար՝ որ արտագաղթի ազդեցությունը չեզոքացնելու 

                                                            
1 Լ. Կարապետյան, ՀՀ-ում ներդրումների արդյունավետ տեղաբաշխման հիմնահարցի շուրջ, էջ 71−72: 
2  Համաշխարհային բանկի վիճակագրություն: 
3 http://www.eif.am/arm/about/ 
4 http://www.innovcentre.am/hy/article/55 
5 ՀԲ վիճակագրություն: 
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պարագայում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն զգալիորեն նվազում է։ Ինչ վերաբերում է այս 
փուլում տեխնոլոգիական բաղադրիչով պայմանավորված որակյալ աճին, ապա պետք է 
փաստել, որ վերջինիս առնչվող տեղեկատվության, կապի և մասնագիտական, գիտա-
կան ու տեխնիկական գործունեության ծառայությունների մասնաբաժինները 2015 թ. հա-
մախառն ծառայությունների մեջ կազմել են համապատասխանաբար՝ 19.1% և 5.6%1։ Իսկ 
ահա արդյունաբերության ոլորտում տեխնոլոգիական բաղադրիչի մասնակցությամբ ար-
տադրանքի թողարկումն ընդհանուր արդյունաբերության մեջ մոտ 2.3% է, ինչը, կարծում 
ենք, բավական ցածր ցուցանիշ է2։ 

ՀՀ տնտեսական աճի փուլային ուսումնասիրության արդյունքում կարելի է կատա-
րել հետևյալ եզրակացությունները․ 

1. Առաջին երկու փուլի ընթացքում նախատնտեսական անկումը, ապա վերականգ-
նողական աճը պայմանավորված էին պլանային տնտեսական համակարգից 
ազատ շուկայական տնտեսավարմանն անցնելու ինստիտուցիոնալ փոխակեր-
պումներով (տրանսֆորմացիա), այնուհետև ինստիտուցիոնալ հարմարվողակա-
նությամբ, որոնք, ըստ էության, արտաքին ազդակների ազդեցության արդյունք 
են եղել: 

2. Երրորդ փուլում տնտեսական բուռն աճը պայմանավորված էր շինարարության, 
արտերկրից ստացվող դրամական փոխանցումների և ծառայությունների գոր-
ծոններով, որոնցից առաջին երկուսը երկարաժամկետ հեռանկար չունեցող, 
բնույթով անկայուն գործոններ են և չեն բխում տնտեսության մրցունակության 
բարձրացումից։ 

3. Վերջին՝ հետճգնաժամային փուլում տնտեսական աճն աչքի է ընկել չափավոր 
տեմպերով։ Բացի այդ, այն ապահովվել է արդյունաբերության և առևտրի ու ծա-
ռայությունների ոլորտներում, որոնցից, սակայն, ոչ մեկում տեխնոլոգիական բա-
ղադրիչն էական չափով մասնակցություն չի ունեցել։ 

Այսպիսով՝ պետք է նշել, որ Հայաստանում նորարարությունների խթանումն ու 
տեխնոլոգիական բաղադրիչով պայմանավորված մրցունակ արտադրանքի թողարկումն 
այլընտրանք չունեն, քանի որ դրանք նախ՝ ավելացված մեծ արժեք և համաշխարհային 
եկամուտների մեջ առավել մեծ մասնաբաժին ունենալու հնարավորություն են ընձեռում, 
ապա մրցունակ տնտեսության ձևավորման և երկարաժամկետ որակյալ աճի ապահով-
ման գրավական են։ 

 
 

 
                                                            
1 Վիճակագրական տվյալները վերցված են ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքից 
2 Հաշվարկը կատարել ենք ՀՀ ԱՎԾ 2016 թ. տարեգրքի տվյալների հիման վրա։ Որպես բարձր տեխնոլո-

գիական արտադրանք են համարվել քիմիական նյութերը և քիմիական արտադրատեսակները, դեղա-
գործական արտադրանքը, համակարգիչները, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորումները, էլեկտ-
րական սարքավորումները, այլ խմբերում չներառված մեքենաները և սարքավորումները և տրանսպոր-
տային այլ սարքավորումները, որոնց գումարային արժեքը հարաբերվել է արդյունաբերության համախառն 
թողարկման ծավալին։ 
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ЭДГАР ТАГАРЯН 
 

ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АРМЕНИИ 
 

Ключевие слова: институциональная ловушка, высокотехно-
логичная продукция, институциональные ре-
формы, технологический компонент 

 

Несмотря на то, что ВВП Армении значительно увеличился с 2000-х годов, даже в 
двузначных цифрах за несколько лет. Он был обусловлен ростом, зафиксированным в областях 
без долгосрочных перспектив. С учетом особенностей экономического роста Армении в разные 
периоды наблюдались четыре фазы роста и исследование осуществлено в соответствии с 
этими этапами, подчеркивая роль институтов, работающих особенно в направлении тех-
нологических изменений. 

 

EDGAR THAGARYAN 
 

PECULIARITIES OF LONG-TERM ECONOMIC GROWTH OF ARMENIA 
 

Key words:  institutional trap, high-tech products, institutional 
reforms, technological component 

 

Although Armenia's GDP has grown dramatically since the 2000s, even at double digits in some 
years, it has been conditioned by the growth registered in areas without long-term prospects. Taking 
into account the peculiarities of Armenia's economic growth in different periods, four phases of growth 
have been observed, the analysis of these stages, highlighting the role of institutions operating 
especially for technological change. 

 
 

 
ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
 ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԵՎ ԲԵՎԵՌԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  եկամուտներ, բնակչություն, տնային տնտե-
սություն, բևեռացում, տրանսֆերտներ, կա-
ռուցվածք, աղքատություն 

 

Հոդվածում դիտարկվել է ՀՀ բնակչության դրամական եկամուտների դինամիկայի 
ազդեցությունը նրանց եկամուտների շերտավորման վրա: 

2005−2015 թթ. վիճակագրական նյութի հիման վրա վերլուծվել են բնակչության 
եկամուտների կառուցվածքի փոփոխությունները: Արդյունքում բացահայտվել է բնակչու-
թյան համախառն եկամուտներում դրամական եկամուտների տեսակարար կշռի աճը, 
որն էլ վկայում է հանրապետությունում շուկայական հարաբերությունների ձևավորման 
դրական միտումների մասին: 
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Սակայն, ըստ դեցիլային խմբերի, տնային տնտեսությունների դրամական եկա-
մուտների կառուցվածքի վերլուծությունը թույլ է տվել հետևություն անել այն մասին, որ 
հանրապետության բնակչության միջին շերտի կենսամակարդակի բարձրացման հիմնա-
կան աղբյուր են հանդիսացել աշխատանքային եկամուտները: 

Մյուս կողմից, նշված գործընթացները հանգեցրել են նաև բնակչության` հարուստ-
ների և աղքատների խոր բևեռացման: 

 

Բնակչության կենսամակարդակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշը տնային 
տնտեսությունների համախառն եկամուտն է: Այդ ցուցանիշն ընդգրկում է ինչպես բոլոր 
դրամական մուտքերը, այնպես էլ սեփական արտադրության արդյունքների և այլ ան-
ձանցից կամ հարազատներից անվճար ստացված կամ մատուցված ոչ պարենային ապ-
րանքների և ծառայությունների դրամական արտահայտությունը: 

Ինչպես վկայում են աղյուսակ 1-ի տվյալները, 2005−2015 թթ. տեղի են ունեցել ՀՀ 
տնային տնտեսությունների եկամուտների կառուցվածքի էական փոփոխություններ:  

Այսպես` համախառն եկամուտների կառուցվածքում դրամական եկամուտների տե-
սակարար կշիռը 2005 թվականի 85,2%-ից 2015 թվականին հասել է մինչև 94,7%, իսկ 
բնաիրային մուտքերը համապատասխանաբար կազմել են 14,8% և 5,3%: 

Տնային տնտեսությունների համախառն եկամուտների կառուցվածքում տեղի ունե-
ցած փոփոխությունները վկայում են հանրապետությունում շուկայական հարաբերություն-
ների ձևավորման դրական արդյունքների մասին: Ընդ որում, դա առավել ինտենսիվորեն 
տեղի է ունեցել 2007−2009 թթ. ընթացքում: Միաժամանակ, նշված գործընթացներն 
էականորեն տարբերվում են ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության: 

Այսպես՝ եթե քաղաքային բնակավայրերում տնային տնտեսությունների դրամական 
եկամուտների տեսակարար կշիռը 2005 թվականի 93,6%-ից 2015 թվականին հասել է 
97,9%-ի, իսկ բնաիրային եկամուտները նվազել և համապատասխանաբար կազմել են 
6,4% և 2,1%, ապա գյուղական բնակավայրերում համապատասխանաբար՝ 70,5%-ից 
88,1% և 29,5%-ից 11,9%: Վերջինս վկայում է գյուղատնտեսական արտադրության ապան-
քայնության մակարդակի բարձրացման մասին: 

Նշված ժամանակաշրջանում դրական փոփոխություններ են կատարվել բնակ-
չության դրամական եկամուտների մեջ՝ վարձու աշխատանքից եկամուտների բաժնի մե-
ծացման առումով: Այսպես` վարձու աշխատանքից եկամուտները 2005 թվականի 43,9%-
ից, շնորհիվ նվազագույն աշխատավարձի ամենամյա աճի, ստվերային տնտեսության 
կրճատման և այդ բնագավառում վարչարարության, աստիճանաբար (բացառությամբ 
2006 թվականի) աճելով, 2009 թվականին կազմեցին 50,2%: Սակայն, այդ օրինաչափ 
գործընթացը խաթարվեց 2010-2011 թվականներին և շարունակվեց մինչև 2014 թվա-
կանը: Միայն 2015 թվականին հնարավոր դարձավ կանխել այդ բացասական գործ-
ընթացը. վարձու աշխատանքից եկամուտների բաժինը 2015 թվականին կազմեց 52,1%: 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտների կառուցվածքը  

(մեկ շնչի հաշվով՝ միջին ամսական) 2005−2015 թթ., %1 
 
 

Այդ թվում՝ 

Տարիներ քաղաքա-
յին բնա-
կավայր 

գյուղական
բնա-

կավայր 

Եկամուտների 
տեսակները 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2015 2005 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I. Դրամական 
եկամուտներ, 
այդ թվում` 

85,2 85,8 88,8 90,8 91,8 91,6 92,3 92,9 93,1 94,1 94,7 93,6 97,9 70,5 88,1

1. վարձու աշխա-
տանք 

43,9 40,7 48,8 49,0 50,2 48,6 48,9 48,7 48,0 47,9 52,1 56,9 59,1 21,5 37,6 

2. ինքնազբաղ-
վածություն 

7,8 12,4 9,1 8,1 5,0 6,4 6,3 7,2 7,5 9,3 8,8 9,0 9,5 5,7 7,3 

3. գյուղմթերքի և 
անասունի վա-
ճառք 

8,6 7,9 6,5 6,0 5,5 3,4 4,7 5,3 5,4 5,0 4,8 0,8 0,4 22,3 14,0 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4. սեփականու-

թյուն (վարձա-
կալության 
վճարներ, տո-
կոսավճարներ, 
շահաբաժին-
ներ) 

0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 – – 

5. պետական թո-
շակներ և 
նպաստներ 

12,0 11,9 12,2 16,5 18,4 17,1 17,5 17,1 16,6 15,8 16,7 11,8 16,8 12,4 16,8 

6. տրանսֆերտ-
ներ, որից` 

- Հայաստանում 
ապրող հարա-
զատներից 

9,0 
 

1,8 
 
 

7,9 
 

1,5 
 
 

9,4 
 

1,5 
 
 

9,1 
 

1,5 
 
 

8,7 
 

1,2 
 
 

11,4 
 

1,4 
 
 

11,1 
 

1,5 
 
 

10,0 
 

1,1 
 
 

10,5 
 

1,2 
 
 

11,6 
 

1,3 
 
 

8,5 
 

0,8 
 
 

11,2 
 

2,4 
 
 

8,7 
 

1,1 
 
 

5,1 
 

0,7 
 
 

7,9 
 

0,2 
 
 

                                                            
1  Կազմված է ըստ՝ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակագրական-վերլուծական 

զեկույց, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2006, էջ 62−63: Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակա-
գրական-վերլուծական զեկույց, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2009, էջ 88−89: Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղ-
քատությունը: Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2012, էջ 122: Հայաստանի սոցիալա-
կան պատկերը և աղքատությունը: Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2014, էջ 
104−105: Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, 
Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016, էջ 114−115: 
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- Հայաստանից 
դուրս ապրող 
հարազատ-
ներից 

7,2 6,4 7,9 7,6 7,5 10,0 9,6 8,9 9,3 10,4 7,6 8,8 7,6 4,4 7,7 

7. Այլ եկամուտ-
ներ 

3,7 4,6 2,6 2,0 3,9 4,6 3,4 4,3 4,7 4,1 3,6 3,6 3,1 3,5 4,5 

II. Ոչ դրամական 
եկամուտներ, 
այդ թվում՝ 

14,8 14,2 11,2 9,2 8,2 8,4 7,7 7,1 6,9 5,9 5,3 6,4 2,1 29,5 11,9 

1. սննդամթերքի 
սպառում սե-
փական տնտե-
սությունից 

13,3 13,0 9,6 8,2 7,3 7,4 6,7 6,4 6,3 5,3 4,8 4,5 1,5 28,6 11,6 

2.  անվճար ոչ 
պարենային 
ապրանքներ և 
ծառայություն-
ներ 

1,5 1,2 1,6 1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 1,9 0,6 0,9 0,3 

Ընդամենը 
ամբողջական 

եկամուտ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Ընդ որում, այդ գործընթացը միաժամանակ տեղի է ունեցել ինչպես քաղաքային, 
այնպես և գյուղական բնակավայրերում, թեև վերջինիս բաժինը մնում է դեռևս ցածր 
մակարդակի վրա՝ 2015 թվականին կազմելով 37,6%: Դա մեկ անգամ ևս վկայում է գյու-
ղական բնակավայրերում շուկայական հարաբերությունների զարգացման դեռևս ցածր 
մակարդակի և հիմնականում մանր բնամթերային տնտեսությունների գերակայության 
մասին: Այդ գործընթացը տեղի է ունեցել ինքնազբաղվածությունից դրամական եկամուտ-
ների չնչին աճի պայմաններում՝ ինչպես ամբողջությամբ հանրապետությունում, այնպես 
էլ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում: 

Կտրուկ կրճատվել է գյուղմթերքների և անասունների վաճառքից դրամական եկա-
մուտների տեսակարար կշիռը` 2005 թվականի 8,6%-ի դիմաց 2010 թվականին կազմելով 
3,4%: 2011 թվականին նկատվեց որոշակի աճ` կազմելով 4,7%, 2013 թվականին` 5,4%, 
իսկ 2014 թվականից այն կրկին նվազեց` 2015 թվականին կազմելով 4,8%: Սակայն, 
ցավոք, այն էականորեն նվազել է նաև գյուղական վայրերում՝ 2005 թվականի 22,3%-ի 
դիմաց 2015 թվականին կազմելով 14,0%: 

Շատ ցածր մակարդակի վրա են գտնվում բնակչության եկամուտները սեփա-
կանությունից, որը վկայում է քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում շուկայական 
հարաբերությունների զարգացման դանդաղ տեմպերի, կորպորատիվ սեփականության և 
վարձակալական հարաբերությունների ձևավորման բացակայության մասին: 

Ի տարբերություն դրա, զգալիորեն աճել է պետական թոշակների և նպաստների 
բաժինը` կազմելով բնակչության եկամուտների գրեթե 1/5 մասը: Ընդ որում, այդ գործ-
ընթացը բնորոշ էր ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի տնային 
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տնտեսություններին: Այսպես՝ քաղաքային բնակավայրերում այդ ժամանակաշրջանում 
դրանց տեսակարար կշիռն աճել է 5,0 տոկոսային կետով և 2015 թվականին նրանց 
եկամուտներում կազմել է 16,8%, իսկ գյուղական բնակավայրերում` 4,4 տոկոսային կե-
տով, կազմելով նույնպես 16,8%: 

Չնայած 2009 թվականին ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտներում հիմ-
նականում արտասահմանից ստացվող տրանսֆերտների բաժինը մի փոքր նվազել է, 
այնուամենայնիվ, դրանց նշանակությունը վերջին տարիներին մեծացել է: Այսպես` 2008-
2009 թթ. տնային տնտեսությունների եկամուտների կառուցվածքում տրանսֆերտները 
դրամական եկամուտներում չորրորդ տեղից տեղափոխվել են երրորդ տեղ, որը տեղի է 
ունեցել ոչ դրամական եկամուտների նվազման հաշվին: Ընդ որում, դրան չխանգարեց 
նույնիսկ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը: Ավելին, դրանց տեսակա-
րար կշիռը հանրապետության բնակչության դրամական եկամուտներում 2009 թվականի 
8,7%-ից 2010 թվականին աճեց մինչև 11,4%` գերազանցելով նույնիսկ 2007 թվականի 
մակարդակը: 2011 թվականին այդ ցուցանիշը մի փոքր նվազեց` կազմելով 11,1%, իսկ 
2012 թվականին` 10,0%: 2013-2014 թվականներին այդ ցուցանիշը սկսեց աճել, սակայն 
կտրուկ նվազեց 2015 թվականին` հասնելով 8,5%-ի: Վերջինս, մեր կարծիքով, պայմա-
նավորված էր ՌԴ տնտեսության բացասական դրսևորումներով: Վերոնշյալը, մի կողմից, 
վկայում է հանրապետությունում ամուր ընտանեկան հարաբերությունների, մյուս կողմից` 
ուրիշի հաշվին ապրելու միտումների ընդլայնման մասին, որը, ցավոք, արդեն կրում է 
խրոնիկական բնույթ: Վերջինս, մեր կարծիքով, հանրապետության բնակչության աշխա-
տանքային միգրացիայի հետագա զարգացման տնտեսական հիմքն է կազմում: Ընդ 
որում, դա մեծապես վերաբերում է գյուղական բնակչությանը, որի շրջանում դրանց տե-
սակարար կշիռը 2005 թվականի 5,1%-ից 2013 թվականին աճեց մինչև 11,1%1: 

Հաշվի առնելով ՀՀ բնակչության համախառն եկամուտներում դրամական եկա-
մուտների աճող դերը` մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ըստ դեցիլային խմբերի 
առավել քիչ և առավել շատ ապահովված շերտերի դրամական եկամուտների կառուց-
վածքի դինամիկայի վերլուծությունն ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում: 

Ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակ 2-ի տվյալները, 2005−2010 թթ. ՀՀ բնակչության 
միջին շերտի կենսամակարդակի բարձրացման հիմնական աղբյուր են հանդիսացել աշ-
խատանքային եկամուտները և արտերկրում ապրող հարազատներից ստացվող տրանս-
ֆերտները: 

Այսինքն` դրամական եկամուտների աճի հիմնական գործոն է հանդիսացել աշխա-
տանքը, այդ թվում նաև` աշխատանքային միգրացիան: 2015 թվականին զգալի անկում 
գրանցվեց տրանսֆերտների ցուցանիշի առումով. դրանց տեսակարար կշիռը 2010 թվա-
կանի համեմատ նվազեց 5,2 տոկոսային կետով, այդ թվում` արտերկրից ստացվողինը՝ 
4,2 տոկոսային կետով: 

 
                                                            
1  Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, Եր., ՀՀ 

ԱՎԾ, 2014, էջ 105: 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների կառուցվածքն 

ըստ դեցիլային խմբերի 2005 թ., 2010 թ. և 2015 թ.  
(մեկ շնչի հաշվով՝ միջին ամսական), %1 
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2005 100 6,3 43,1 27,3 6,7 1,9 4,8 16,6 
2010 100 11,5 52,2 9,2 6,0 2,1 3,9 21,1 I 
2015 100 12,4 48,0 12,0 5,1 0,8 4,3 22,5 
2005 100 51,4 26,9 9,5 7,2 1,7 5,4 5,0 
2010 100 58,1 22,7 3,6 10,1 1,6 8,5 5,4 V 
2015 100 58,9 26,9 4,6 4,9 0,6 4,3 4,7 
2005 100 67,5 3,6 9,9 15,1 1,8 13,3 3,9 
2010 100 64,3 7,7 2,7 20,6 1,4 19,2 4,7 X 
2015 100 76,4 6,4 5,3 9,8 0,7 9,1 2,1 

 

ՀՀ բնակչության միջին շերտի դրամական եկամուտներում պետական սոցիալա-
կան տրանսֆերտների տեսակարար կշիռը 2005 թվականի 26,9%-ից 2010 թվականին 
իջել է` հասնելով մինչև 22,7%-ի, ինչը հիմնականում պայմանավորված էր երկրի սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակի վրա համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հե-
տևանքների ազդեցությամբ: Սակայն, հետագայում այդ հետևանքների հաղթահարման և 
վարվող սոցիալական քաղաքականության արդյունքում սոցիալական տրանսֆերտների 
տեսակարար կշիռը վերականգնվեց: 

Պատկերը փոխվում է, երբ դիտարկում ենք ՀՀ բնակչության 10% առավել ապա-
հովված շերտերի դրամական եկամուտների կառուցվածքի դինամիկան: 2005−2010 թթ. 
բնակչության այդ կատեգորիայի կենսամակարդակի աճի հիմնական աղբյուրը պետա-
կան սոցիալական և արտերկրում ապրող բարեկամներից ստացվող տրանսֆերտներն 
են: 2015 թվականին այդ պատկերն արմատական փոփոխության ենթարկվեց. շեշտակի 
աճել են աշխատանքային եկամուտները` 2010 թվականի համեմատ աճելով 12,1 տոկո-
սային կետով, փոխարենը՝ նվազել պետական սոցիալական (1,3 տոկոսային կետով) և 
բարեկամներից ստացվող (հատկապես արտասահմանում ապրող) տրանսֆերտները 
(10,8 տոկոսային կետով): 

 

                                                            
1  Կազմված է ըստ՝ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակագրական-վերլուծական 

զեկույց, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2006, էջ 67: Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակա-
գրական-վերլուծական զեկույց, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016, էջ 120-121: 
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    2004 թ. 
    2015 թ. 
 

Գծապատկեր 1.  Լորենցի կորերը ՀՀ-ում` 1996 թ., 2004 թ. և 2015 թ.1 
 
Սակայն, պատկերը կտրուկ փոխվում է, երբ վերլուծում ենք ՀՀ բնակչության 10% 

նվազագույն ապահովված շերտերի դրամական եկամուտների կառուցվածքի դինամի-
կան: Այն վերջին տարիների ընթացքում էական փոփոխությունների է ենթարկվել սոցիա-
լական տրանսֆերտների ցուցանիշի առումով: Արդյունքում` սոցիալական տրանսֆերտ-
ների տեսակարար կշիռը 2010 թվականի 52.2%-ից իջել է` 2015 թվականին հասնելով 
48,0%-ի: Կայուն բարձր տեսակարար կշիռ ունեն աշխատանքային եկամուտները և այլ 
եկամուտները: Ընդ որում, վերջին փաստը կարծես թե վկայում է բնակչության այդ շեր-
տի` դեպի ստվերային տնտեսություն և աշխատանքի ստվերային վարձատրություն ակ-
տիվ «հեռանալու» մասին: Այդ տնային տնտեսությունների թվին, առաջին հերթին, պետք 
է դասել աղքատության նպաստներ ստացող ընտանիքները, ոչ լրիվ ընտանիքները, կեն-
սաթոշակառուներին, գործազուրկներին, հաշմանդամներին, ուսանողներին, ինչպես նաև 
չորակավորված կամ ցածր որակավորում ունեցող վարձու աշխատողներին: Այս կապակ-
ցությամբ օրինաչափ է թվում նվազագույն աշխատավարձի առավել արագ աճի տեմպի 
ապահովումը` բնակչության այդ խմբի աշխատանքային եկամուտների մասնաբաժնի մե-
ծացման նպատակով: Եկամուտներն արդարության պայմաններին համահունչ կլինեն այն 
                                                            
1  Կազմված է ըստ` Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2001 (1999, 2000): Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2001, էջ 88: 

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2009: Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2009, էջ 93: Հայաստանի վիճակագրական 
տարեգիրք 2016: Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016, էջ 105: 
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ժամանակ, երբ դրանց շերտավորումը, նախևառաջ, կապված լինի աշխատանքի վարձա-
տրության շերտավորման հետ: 

Հասարակության` հարուստների և աղքատների բևեռացման միտումները 1996− 
2015 թթ., ըստ դեցիլային խմբերի, կարելի է ներկայացնել Լորենցի կորերի միջոցով: 

Ըստ Լորենցի մեթոդի՝ եկամուտների բաշխման անհավասարությունն արտացոլված 
է գծապատկերում՝ կորի օգնությամբ, որը բնութագրում է եկամուտների բաշխման շե-
ղումը դրանց բաշխման բացարձակ հավասարության վերացական հնարավորությունից: 

Կորի ճկվածության բնույթն արտացոլում է բնակչության տարբեր խմբերին բաժին 
ընկնող եկամուտների բաշխման անհավասարության աստիճանը: 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, Լորենցի կորի ճկվածությունը 1996 թվականին 
ցույց է տալիս բնակչության եկամուտների բաշխման անհամաչափության կամ շերտա-
վորման աճը շուկայական բարեփոխումների սկզբնական շրջանում: 

Սակայն, շուկայական բարեփոխումների առաջին փուլի ավարտի և ՀՀ տնտեսու-
թյան կայունացման հետ կապված, 2004 թվականին տեղի է ունենում բնակչության եկա-
մուտների շերտավորման էական բարելավում: Հետագայում այդ դրական միտումը մի 
փոքր թուլանում է, և 2015 թվականին Լորենցի կորի ճկվածությունը ստանում է առավել 
սահուն տեսք: 

Այսպիսով` բնակչության եկամուտների շերտավորման բնագավառում, ՀՀ կառա-
վարության կողմից իրականացվող քաղաքականության արդյունքում, Լորենցի կորը զգա-
լիորեն մոտեցել է բնակչության եկամուտների բացարձակ հավասար բաշխվածության 
գծին: 

  
АРЦРУНИ ТОРОСЯН 
 

ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РА И ТЕНДЕНЦИИ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: доходы, население, домашнее хозяйство, по-
ляризация, трансферты, структура, бедность 

 

В статье рассмотрено влияние динамики денежных доходов населения РА на дифферен-
циацию их доходов. 

На основе статистического материала за 2005−2015 гг. проанализированы изменения в 
структуре доходов населения. В результате выявлен рост удельного веса денежных доходов в 
совокупных доходах населения, что свидетельствует о положительных результатах формиро-
вания рыночных отношений в республике. 

Однако анализ структуры денежных доходов домашних хозяйств РА по децильным 
группам позволил сделать вывод о том, что основным источником повышения уровня жизни 
для средних слоев населения республики являются трудовые доходы. 

С другой стороны указанные процессы привели также к глубокой поляризации населения 
на богатых и бедных. 
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ARTSRUNI TOROSYAN 
 

THE DYNAMICS AND POLARIZATION TENDENCY OF MONETARY INCOMES  
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Key words:  incomes, population, household, polarization, 
transfer, structure, poverty 

 

The effect of the dynamics of monetary incomes of the population in the Republic of Armenia on 
the lamination of their incomes is considered in the article. 

On the basis of statistical data of 2005−2015 the changes of population’s income structure are 
analyzed. As a result the growth of specific weight in the gross incomes of the population is revealed. 
This proves the positive results of the formation of trade relations in the Republic.  

However, the analysis of the structure of monetary incomes of households by decile groups has 
permitted to come to a conclusion that the source of increasing the living standards of the middle layer 
of the Republic’s population has been labor incomes.  

On the other hand, the above mentioned processes have led to the polarization of population into 
the reach and the poor. 

 
 
 

ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր. սոցիալական քաղաքականություն, սոցիա-
լական ինովացիաներ, սոցիալական գործ-
ընկերություն, անհավասարություն, խոցելի 
խմբեր, անապահով խավ 

 

Ներկայացվել են սոցիալական քաղաքականության միջոցառումների իրականաց-
ման ժամանակակից առանձնահատկությունները: Քննարկվել են սոցիալական բարեփո-
խումների նոր ուղղությունների որոնման և սոցիալական ինովացիաների կիրառման կա-
րևորությունն ու հնարավորությունները: Մեկնաբանվել են սոցիալական գործընթացների 
որոշ առանձնահատկություններ ՀՀ-ում: Հիմնավորվել է սոցիալական ինովացիաների 
ուսումնասիրության նոր մեթոդների բացահայտման անհրաժեշտությունը և ներկայացվել 
է սոցիալական ինովացիաների նոր մեկնաբանություն: 

 

Սոցիալական քաղաքականության միջոցառումները հաճախ կրում են կարճատև 
բնույթ, որովհետև, հասարակական զարգացմանը զուգահեռ, մարդու կողմից բացա-
հայտվում են նոր սոցիալական մարտահրավերներ, իսկ ամրագրվող վարքագծի համընդ-
հանուր կանոնները ժամանակի ընթացքում արդյունավետորեն չեն գործում այդ նույն 
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մարդկանց և հասարակության համար: Առաջացած նոր իրողությունների պայմաններում 
պետական նախաձեռնությունները, ինովացիոն ծրագրերի ներդրումը դառնում են պե-
տական գերակա ուղղություններ, իսկ օրենսդրությունը` կարգավորիչ միջոց: Սոցիալա-
կան համակարգի հիմնական շահառուներն անապահով և խոցելի խմբին պատկանող 
անձինք են, որոնց սոցիալական կայունացման համար պահանջվում են ավելի ճկուն և 
նուրբ մոտեցումներ: Զուտ գործնական վերլուծությունը կամ համակարգի վերաբերյալ գի-
տական ուսումնասիրությունը բավարար չէ, որովհետև առկա մեթոդները և մոտեցումնե-
րը զարգացման և համակարգային բարեփոխումների փուլում են: Սոցիալական համա-
կարգի տեսամեթոդական և գիտական վերլուծության անհրաժեշտություն է առաջանում, 
որը հիմնված կլինի միջազգային փորձի ուսումնասիրության վրա և հնարավորություն 
կտա ամբողջացնելու գիտական ուսումնասիրությունն ու գործնական փորձը, ստեղծված 
արդյունքները կիրառելու ինովացիոն մեթոդներով՝ հասարակության և սոցիալական մի-
ջավայրում տեղի ունեցող երևույթների հետազոտման ընթացքում:  

Միասին աշխատելով՝ մարդիկ ստեղծում են ավելին, քան անհատական ջանքերի 
արդյունքում: Ինովացիոն ձեռնարկությունները կենտրոնացնում ու վերամշակում են գի-
տելիքները, և ձեռնարկատիրոջ իրական ուժը պայմանավորված է նոր շուկաների հայտ-
նաբերմամբ, ապրանքների արտադրմամբ և արտադրության նոր միջոցների բացահայտ-
մամբ: Նման արտադրությունը Ջոն Ա. Հոբսոնը կոչում էր «առաջադիմական արտադրու-
թյուն»1: 

Ժամանակակից պայմաններում գերակա դիրք է զբաղեցնում գիտելիքը՝ դառնալով 
հիմնարար արժեք ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական գործընթացների կառավա-
րելիության սահմանների ընդարձակման համար: 

Արևմտյան գիտնականների կարծիքով կազմակերպությունների մտավոր ռեսուրս-
ների կտրուկ աճ է նկատվում նյութական և ֆինանսական կապիտալների միջև: Դրանց 
հարաբերակցությունը տատանվում է 5:1 և 6:1 միջև2: 2016 թ. հրապարակված տվյալների 
համաձայն` ՀՀ տարածքում գործում են 70 կազմակերպություն, գիտության և ինովացիա-
ների ոլորտի տարբեր ենթակառուցվածքային բաղադրիչներ3, որոնք իրենց գործունեու-
թյան շրջանակներում իրականացնում են գիտատեխնիկական աշխատանքներ, ու հենց 
դրանք էլ հիմնականում ստեղծում են գիտական միջավայր ու նախանշում սոցիալական 
ինովացիաներ: ՀՀ սոցիալական ոլորտում կիրառվող ծրագրերի զգալի մասը հիմնակա-
նում իրավակիրառական հիմնավորում չունի, իսկ ցանկացած նմանատիպ ծրագիր կամ 
գործունեություն շարունակում է զգալի խոչընդոտների հանդիպել, որի հետևանքով տեղի 
են ունենում ինովացիոն գործընթացների նվազում և գիտական ներուժի արտահոսք: 

                                                            
1  Ջոն Ա. Հոբսոնի կարծիքը մեջբերված է հետևյալ աղբյուրից` John Cunningham Wood, «John Stuart Mill: 

Critical Assessments, Том 4 John Stuart Mill: Critical Assessments, John Cunningham 
Wood, ISBN 0415065720, 9780415065726 Routledge critical assessments of leading economists», Taylor & 
Francis, 1991, p. 7−12. 

2  Михнева С.Г., «Интеллектуализация экономики» N 1 Инновации, 2003. 
3  http://www.armstat.am/am/?nid=45&year=2016 
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Կապված այն հանգամանքի հետ, որ սոցիալական ուղղվածության սուբյեկտները 
ստիպված են անընդհատ հարմարվել տեղի ունեցող փոփոխություններին, սոցիալական 
ինովացիաների ուղղությամբ նոր միջոցների կիրառումն արդյունավետ գործիքակազմ է 
ենթադրում, որոնք կարող է լինել ավանդական մեթոդների զարգացման կամ արմատա-
պես այլ մոտեցումների որոնման արդյունք: Սոցիալական ինովացիոն տեխնոլոգիաները 
ներկայացնում են ինովացիոն գործունեության միջոցներ, որոնք ուղղված են այնպիսի 
ինովացիաների ստեղծմանն ու նյութականացմանը, որոնք առաջացնում են սոցիալական 
համակարգի որակական փոփոխություններ: Զարգացած երկրներում սոցիալական հա-
մակարգում առաջացած ճգնաժամային խնդիրները լուծվում են ինովացիոն մեթոդաբա-
նության սահմաններում մշակված տարբեր եղանակների օգտագործմամբ, որոնք 
սկզբունքորեն ուղղորդված են դեպի սոցիալական ծառայությունների և դրանց մատուց-
ման նոր տեխնոլոգիաների որոնումն ու շրջանառումը:  

Աղյուսակ 1 
Խոցելի խմբերի ներկայացվածությունը ՀՀ մարզերում 1 

 

Խոցելի խմբերի ներկայացվածությունը ՀՀ մարզերում 
(% մարզի բնակչության թվում) 
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ք. Երևան 4.4 2.1 9.8 25.0 12.9 4.9 4.6 9.2 31.7 
Արագածոտն 3.7 3.1 9.8 16.9 12.0 20.2 5.1 17.5 34.2 
Կոտայք 2.6 1.7 6.2 37.1 8.8 14.8 11.0 13.7 38.1 
Տավուշ 6.9 5.1 16.2 27.8 15.7 8.0 7.4 21.2 45.6 
Լոռի 5.1 3.9 9.6 19.1 11.6 9.0 5.8 29.4 35.5 
Շիրակ 4.2 4.8 13.2 18.2 11.8 8.2 1.3 35.9 36.6 
Արարատ 3.4 3.1 7.8 14.9 13.1 12.6 17.0 12.4 31.8 
Արմավիր 2.9 2.8 9.6 18.3 10.5 13.8 8.6 9.1 30.5 
Սյունիք 5.5 5.2 13.2 19.7 12.6 9.6 9.0 14.5 37.5 
Վայոց Ձոր 5.6 2.5 7.2 21.9 13.3 13.2 7.0 19.0 35.6 
Գեղարքունիք 4.0 1.4 8.4 37.3 12.0 21.4 11.0 23.3 45.5 
Ընդամենը՝ ՀՀ-ում 4.2 3.2 10.1 24.2 12.2 12.3 7.2 17.3 36.6 

 

ՀՀ-ում աղքատության և սոցիալական անհավասարության առկա դինամիկան վկա-
յում է, որ տնտեսությունում սոցիալական քաղաքականությունն անհրաժեշտ է նպատա-
կաուղղել այնպիսի սոցիալական ինովացիաների կիրառմանը, որոնք կարող են նպաստել 
խոցելի խմբերի եկամուտների աճին և, այս մեխանիզմով, աղքատության ու սոցիալական 
անհավասարության կրճատմանը: Սոցիալական ոլորտի ներուժի, սոցիալական կայունու-
                                                            
1 https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2014/12/14_1459.pdf [10.05.2015 թ. դրությամբ]: 
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թյան տեսանկյունից և խոցելի խմբերի ներկայացվածության ցուցանիշի կրճատման 
նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել ինովացիոն սոցիալական քաղաքականություն: 

Աղքատության հաղթահարման քաղաքականությունը կենտրոնացվում է տնտեսա-
կան զարգացման ուղղությամբ` նպատակ ունենալով բարձրացնելու բնակչության խոցելի 
խմբերի կրթության, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության մակարդակը, 
ինչպես նաև բարելավելու իրավիճակն աշխատաշուկայում: Այդպիսով՝ հնարավոր կլինի 
պայքարել սոցիալական անապահովության և անհավասարության դեմ: 

Վերջին տարիներին կառավարության քաղաքականությունն ուղղված է բնակչու-
թյան անապահով խավին սոցիալական ծառայությունների տրամադրմանը, դրանց ծա-
վալների մեծացմանը, հասցեականությանը, մատչելիությանը, արդյունավետության և 
որակի բարելավմանը, զբաղվածության ապահովմանը` այդ գործընթացում ընդգրկելով 
նաև մասնավոր հատվածը: Արևմուտքի զարգացած երկրներում գործընկերության կի-
րառման արդյունքում պետությանը հաջողվում է կարգավորել և լուծել սոցիալական մի 
շարք հիմնախնդիրներ` հենվելով ոչ միայն պետական ապարատի և պետբյուջեի միջոց-
ների, այլև հավասարության ու բարեգործության վրա: Սոցիալական գործընկերությունը 
հասարակական հարաբերությունների առանձնահատուկ նորարարական ձև է և սերտո-
րեն փոխկապակցված է կառավարության գործառույթների հետ: Սոցիալական գործընկե-
րության և հասարակական հիմնախնդիրների լուծման տեսանկյունից, պետական և մաս-
նավոր հատվածի մասնակցության ու պատրաստակամության շնորհիվ, անհրաժեշտ է 
փորձել և մասնակցել որոշակի աշխատանքների կամ նպաստել ինովացիոն ծրագրերի 
աջակցմանը, հաճախ` անվարձահատույց, կամավոր սկզբունքներով և հիմունքներով կամ 
սկզբնական շրջանում՝ ցածր վարձատրությամբ: Սոցիալական գործընկերության մաս է 
նաև համապատասխան քաղաքականության սուբյեկտների այնպիսի հարաբերությունը, 
որի ընթացքում յուրաքանչյուրին հնարավորություն է տրվում գործունեության իրակա-
նացմամբ ստանալու ակնկալվող արդյունքը: Այստեղ շահերի համաձայնեցումն իրակա-
նացվում է բանակցային գործընթացի շնորհիվ, որի ընթացքում կողմերը փոխհամաձայ-
նության են գալիս աշխատանքի պայմանների, աշխատողներին սոցիալական երաշխիք-
ների, կազմակերպության և ոլորտին վերաբերող այլ հարցերի շուրջ: Ներկայումս ՀՀ կա-
ռավարությունն իրականացնում է սոցիալական համակարգի տարբեր բարեփոխումներ: 
Սոցիալական ոլորտի ինովացիաներից են նաև սոցիալական կացարանները, ծերապար-
տեզները, սոցիալական ձեռնարկությունները, այլընտրանքային վճարովի տուն−ինտեր-
նատները և այլն: ՀՀ ազգային ինովացիոն համակարգի մեկնարկի հիմնական նպատա-
կը ենթակառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ հիմքերի ձևավորումն է:  

Սոցիալական ոլորտում ինովացիաների կիրառման խնդիրներն ավելի երկարաժամ-
կետ լուծումներ են պահանջում, դրանց արդյունքներն արագորեն չեն արտահայտվում և 
չունեն որոշակի ժամկետայնություն, ինչպես որ շատ հաճախ լինում է նյութատեխնիկա-
կան ինովացիաների կիրառման ժամանակ1:  
                                                            
1 Хотяшева О.М., Инновационный менеджмент, учебное пособие, Санкт-Петербург, изд. дом ՛՛Питер՛՛, 2006, с. 

59–67. 
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Վերը բերված դրույթներից ելնելով՝ առաջարկում ենք սոցիալական ոլորտի ինովա-
ցիաների առավել ընդգրկուն մեկնաբանում: Սոցիալական ինովացիան ավանդական 
մտածողության, մոտեցումների և գոյություն ունեցող կենսակերպի փոփոխություն է, որը 
մարմնավորվել է սոցիալական բնույթի ծառայությունների նկատմամբ նոր մոտեցման 
տեսքով և ընթանում է կյանքի որակի բարձրացման ու փոփոխվող պայմանների միտում-
ներով` նպատակ հետապնդելով իրականացնելու մարդկային կապիտալի զգալի որակա-
կան տեղաշարժեր և ապահովելու արդյունավետ վերափոխումներ սոցիալական համա-
կարգում:  

ЦОВИНАР КАРАПЕТЯН  
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

Ключевые слова: социальная политика, социальные иннова-
ции, социальное партнерство, неравенство, 
уязвимые группы, уязвимый класс  

Представлены современные особенности реализации мер социальной политики. Обсужда-
лись важность и возможности поиска новых путей социальной реформы и применения социаль-
ных инноваций. Прокомментированы некоторые особенности социальных процессов в Армении. 
Обоснована необходимость новых методов исследования социальных инноваций и представле-
на новая интерпретация социальных инноваций. 

 
TSOVINAR KARAPETYAN 
 

NECESSITY OF INNOVATIVE DIRECTION OF SOCIAL POLICY 
 

Key words:  social policy, social innovations, social partnership 
inequality, vulnerability groups, vulnerable groups 

  

Modern features of the implementation of social policy measures has been presented. The 
importance and possibilities of searching for new ways of social reform and application of social 
innovations were discussed. Some features of social processes in Armenia are commented on. The 
necessity of new methods for researching social innovations is grounded and a new interpretation of 
social innovations is presented. 
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ԼԻԼՅԱ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ - ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. տարածքային զարգացման անհամամասնու-
թյուններ, ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ, 
ՊՄԳ զարգացման ռազմավարություն, ՊՄԳ 
օրենսդրություն, հանրային պահանջմունք-
ներ, հանրային ծառայություններ 

  
Հոդվածում քննարկել են պետական և մասնավոր համագործակցության գործըն-

թացն արտահայտող հիմնահարցերը: Այդ համագործակցության անհրաժեշտության հիմ-
նավորման հիմքում դրվել են մասնավոր և պետական հատվածների նպատակների, շա-
հերի, խնդիրների ուղղվածության տարբերությունները և դրանց համատեղ իրագործման 
ու զարգացման կարևորությունը: ՊՄԳ-ն օգտագործում է մասնավոր հատվածի միջոց-
ներն ու խթանները և հնարավորություն է տալիս կառավարության ու մասնավոր հատվա-
ծի միջև բաժանելու իրականացվող ծրագրերի ռիսկերը և մասնավոր կապիտալն ուղղելու 
դեպի ենթակառուցվածքի ոլորտ:  

 

Ժամանակակից երկրներին բնորոշ է խառը տնտեսությունը, որտեղ համագործակ-
ցում են շուկայական և պետական հատվածները: Այստեղ, մասնավոր սեփականության և 
սեփականության այլ ձևերի հետ մեկտեղ, գոյություն ունի նաև պետական սեփականու-
թյունը, որը հանրային հատվածի հիմքն է: 

Ակնհայտ է, որ շուկան ստեղծում է օբյեկտիվ տնտեսական պայմաններ երկրի զար-
գացման համար, զերծ է պահում հասարակությանը ապրանքային պակասուրդից, խթա-
նում է ԳՏԱ-ն և այլն: Սակայն, այն չի լուծում հատկապես այնպիսի սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրներ, որոնք հնարավոր չէ չափել դրամական արտահայտությամբ և գնահատել շու-
կայական չափանիշներով: Նման խնդիրներին վերաբերում են պաշտպանությունը, 
միասնական էներգետիկ ցանցը, մշակույթի, կրթության և առողջապահության համա-
կարգը, խոշոր ներդրումային նախագծերը, որոնք կապված են մեծ ռիսկերի և միանվագ 
ծախսերի հետ: 

Հետևաբար՝ մասնավոր և պետական հատվածները կոչված են լուծելու որոշակի 
խնդիրներ տնտեսության կարգավորման ոլորտում, իսկ դրանց համագործակցությունը 
պետք է ապահովի ամբողջ երկրի սոցիալ-տնտեսական արդյունավետ զարգացումը: 

Պետության դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում, այլ գործոնների հետ 
մեկտեղ, պայմանավորված է, առաջին հերթին, հանրային բարիքների և ծառայություն-
ների ստեղծման ու տրամադրման անհրաժեշտությամբ: Այս գործառույթների իրակա-
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նացման ընթացքում հաճախ առաջանում են խնդիրներ՝ կապված ֆինանսական միջոց-
ների պակասի, տնտեսական արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտության 
հետ: Պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցությունը նշված խնդիրների 
համակողմանի լուծման կարևոր միջոց է: 

Պետական-մասնավոր համագործակցությունը (ՊՄԳ) հիմնականում ներակայաց-
նում է ենթակառուցվածքի զարգացման և պետությանն ու հասարակությանը ծառայու-
թյունների տրամադրման եղանակ: Այն օգտագործում է մասնավոր հատվածի միջոցներն 
ու խթանները ենթակառուցվածքի և ծառայությունների զարգացման ոլորտում: Միաժա-
մանակ, ՊՄԳ-ն ենթադրում է պետության կամ կառավարության առկայություն՝ իբրև 
պայմանագրի կողմ կամ կարգավորող մարմին, քանի որ ենթակառուցվածքի տրամա-
դրած ծառայություններն ունեն էական նշանակություն հասարակության և տնտեսության 
զարգացման գործում, իսկ ենթակառուցվածքների ոլորտին բնորոշ են մրցակցության նեղ 
շրջանակներ: 

ՊՄԳ-ների ձևավորման հիմքում կատարված ծախսերի և ստացված արդյունքների 
միջև եղած օպտիմալ հարաբերակցությունն է, որն արտահայտվում է արդյունավետու-
թյան և համախառն արդյունքի աճի միջոցով ու բաշխվում մասնավոր հատվածի և հասա-
րակության միջև: 

ՊՄԳ-ն ապահովում է օգուտներ, որոնք դրսևորվում են գործունեության երկարա-
տևության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագրերի փուլերի զուգակցման հնարավո-
րություններում: Ներդրողների ընդգրկումը տնտեսական գործընթացում նպատակ է հե-
տապնդում բարելավելու տնտեսական գործունեությունը՝ համակարգելով նախագծման և 
շինարարության փուլերը, ինչպես նաև ներդրումային և գործառնական տարրերը: 

«Խորացված» ՊՄԳ-ն ենթադրում է երկարաժամկետ ֆինանսավորում և որակյալ 
իրավաբանական և կարգավորման հիմնարկներ ու կազմակերպություններ: Նոր ձևա-
վորվող շուկայում, որտեղ չկան նշված նախադրյալները, հաճախ օգտագործվում են 
ՊՄԳ-ների առավել «մակերեսային» տարբերակներ, որոնք նախատեսվում են ավելի 
կարճ  ժամանակահատվածի  համար, և մասնավոր կազմակերպությունները ստանձնում 
են ներդրումների կատարման ոչ մեծ պարտավորություններ: 

ՊՄԳ-ների արդյունավետությունը ՀՀ-ում կախված է տնտեսական և ինստիտուցիո-
նալ զարգացման ընդհանուր մակարդակից: «Խորացված» ՊՄԳ-ներ հիմնվել են էներ-
գիայի բաշխման, հեռահաղորդակցության և քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտներում: 

ՊՄԳ ձևավորման բնորոշ կողմերը կարելի է դիտարկել հետևյալ ուղղություններով. 
 Այն երկրներում, որտեղ գոյություն ունի բյուջեի պակասուրդ կամ մեծ պետական 

պարտք և հետևաբար՝ պետական ծախսերի կրճատման անհրաժեշտություն, 
կան նաև նախադրյալներ պետական-մասնավոր համագործակցության համար: 

 ՊՄԳ-ն կարող է օգտագործվել նաև այն դեպքերում, երբ չկան լուրջ սահմանա-
փակումներ ֆինանսական ռեսուրսների գծով և տարվում է կառավարման մա-
կարդակի բարձրացման և ռիսկերի հիմնավորված բաշխման քաղաքականու-
թյուն: 
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 Եթե կառավարության մակրոտնտեսական քաղաքականությունը ներշնչում է 
վստահություն, կանխատեսելի է, ելնում է փողի արժեզրկման ցածր մակարդա-
կից և արտարժույթի կայունությունից, ապա այդ ամենը նպաստում է տնտեսա-
կան աճին: Այս դեպքում, ամենայն հավանականությամբ, կօգտագործվեն ենթա-
կառուցվածքի ֆինանսական, պետական-մասնավոր հատվածների համագոր-
ծակցության մեխանիզմները: 

Քանի որ ենթակառուցվածքի զարգացման նախագծերը կապված են զգալի ներ-
դրումների հետ, ապա մասնավոր հատվածը կընդգրկվի ՊՄԳ-ի մեջ՝ եկամուտ ապահո-
վելու դեպքում: ՊՄԳ նախագծերը զարգացնող և անցումային տնտեսություններում, իբրև 
կանոն, խրախուսվում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից, որոնք պահան-
ջում են տնտեսության ազատականություն, ներդրումների իրականացման և մակրո-
տնտեսական կայունության ապահովման համար բարենպաստ իրավիճակի ստեղծում, 
որոնք կարող են դառնալ ՊՄԳ ֆինանսական, տնտեսական աջակցության նախնական 
պայմանները1: 

Այսպիսով՝ ՊՄԳ ձևավորման առանձնահատկություններ արտահայտվում են մի 
շարք մակրոտնտեսական գործընթացներում. 

 Պահանջարկը և գնողունակությունը ծախսերի հետգնման չափանիշներ են, քա-
նի որ որքան լայն է շուկան և բարձր է դրա գնողունակությունը, այնքան ՊՄԳ 
իրացման և արդյունավետ գործունեության հնարավորությունները մեծ են: 

 ՊՄԳ-ն հիմնականում ձևավորվում է քաղաքականապես կայուն երկրներում, 
որոնք ունեն ամուր և արդյունավետ ինստիտուտներ և օրենսդրություն: Հետևա-
բար՝ ՊՄԳ հիմնավորման համար կարևոր նախադրյալ է տնտեսության կարգա-
վորման անկախ մարմնի առկայությունը: 

Պետական և մասնավոր հատվածների փոխադարձ գործունեությունը դրսևորվում 
է, երբ մասնավոր հատվածն իրականացնում է ենթակառուցվածքի օբյեկտների շինարա-
րության և զարգացման ֆինանսավորումը, ինչպես նաև տրամադրում է ծառայություններ 
պետական կարիքների համար, որոնք ավանդաբար եղել են պետության գերակայություն 
և համարվել նրա սեփականությունը: 

ՊՄԳ շրջանակներում տարբեր պայմանագրային հարաբերությունների առաջացու-
մը և զարգացումը ենթադրում են կարգավորման արդյունավետ մոդելների ընտրություն: 
Այդ մոդելները վերաբերում են ենթակառուցվածքի քանակական, որակական հատկա-
նիշներին, հասանելիությունը և արտահայտում, թե պայմանագրի կողմերը ինչ քայլեր 
պետք է ձեռնարկեն ներդրումների ու կառավարման ոլորտներում սպասվող արդյունքնե-
րին հասնելու համար: 

ՊՄԳ-ն, բացի արդյունավետության բարձրացման շուկայական խթաներից, հնարա-
վորություն է տալիս կառավարության և մասնավոր հատվածների միջև բաժանելու իրա-
կանացվող ծրագրերի ռիսկերը և մասնավոր կապիտալն ուղղելու դեպի ենթակառուցված-
քի ոլորտ: 
                                                            
1 Велисов М.В‚‚ Государственно- частное портнерство: политико-прововой аспект. “Власть”, 2006, N 7. 
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ՊՄԳ զարգացման ծրագրերի և ուղղությունների բացահայտումը, ինչպես նաև դրա 
համակարգված և մանրամասն ուսումնասիրությունը կառավարության գործառույթների 
ու կառուցվածքի գնահատման ու կատարելագործման, նրա կողմից իրականացվող ծա-
ռայությունների բազմակողմանի վերլուծության, ՊՄԳ-ին ծառայությունների մի մասի փո-
խանցման կարևոր պայմաններ են: ՊՄԳ հաստատումը ենթադրում է ծախսերի ու օգուտ-
ների վերլուծություն, նախատեսում է հնարավոր բիզնես տարբերակի ընտրություն, ցույց 
է տալիս համագործակցության առավելությունները տնտեսական խնդիրների իրակա-
նացման զուտ պետական սկզբունքների համեմատությամբ: 

ՀՀ տնտեսության ենթակառուցվածքի ոլորտում ՊՄԳ գործունեությունը գրանցել է 
որոշակի առաջընթաց: Դա արտահայտվել է ենթակառուցվածքի յուրաքանչյուր խոշոր 
հատվածում, այդ թվում՝ էներգետիկայում, հեռահաղորդակցությունում, փոստային ծառա-
յություններում, ջրամատակարարման, կոմունալ ծառայությունների, համապետական 
նշանակության մայրուղիների, ինչպես նաև հանրապետության տնտեսության այլ ոլորտ-
ների և ցանցերի վերականգնման և պահպանման գործընթացներում: Այստեղ գործում են 
ՊՄԳ մոդելների հիմնական տեսակները՝ կոնցեսիոն պայմանագիր, օտարում, նոր շի-
նարարության ծրագրեր, կառավարման և արենդավորման պայմանագրեր1: 

ՊՄԳ հնարավորություններն օգտագործվում են ոչ միայն ենթակառուցվածքի ա-
վանդական շրջանակներում, այլև այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կրթությունը, 
առողջապահությունը, գործարարության խրախուսման ծառայությունները, տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաները, հանրային ծառայությունների կառավարումը և այլն: 

Ժամանակակից պայմաններում ՊՄԳ ներուժն ամբողջովին չի օգտագործվում, և 
ընթացիկ ծրագրերն էականորեն հետ են մնում պետության և հասարակության պահանջ-
ներից՝ ենթակառուցվածքի զարգացման հարցերում:  

Դա մատնանշում է ՊՄԳ զարգացման ռազմավարության մշակման անհրաժեշ-
տությունը՝ որպես խթան մասնավոր հատվածը ենթակառուցվածքում և պետական 
լայնածավալ ծրագրերում ներգրավելու գործում:  

Իր հերթին, նման մոտեցումը կստեղծի բարենպաստ պայմաններ ՊՄԳ զարգաց-
ման և հավասարկշռված ու կայուն տնտեսական աճի ապահովման համար: 

Հանրապետության մարզերում կան ենթակառուցվածքների զարգացման հետ կապ-
ված խնդիրներ, որոնց լուծման գործում ՊՄԳ-ները կարող են կարևոր դեր խաղալ՝ 
նպաստելով տարածքային զարգացման անհամամասնությունների մեղմացմանը: Այդ 
խնդիրների լուծումը ենթադրում է իրավական, տնտեսական, կարգավորիչ և այլ ինստի-
տուցոնալ նախադրյալների ստեղծում: ՀՀ-ում տնտեսության կարգավորման գործընթացը 
սերտորեն առնչվում է ՊՄԳ զարգացման պլանի հետ: Այդ տեսակետից, կարևոր է նա-
խանշել ՊՄԳ ոլորտում պետության տնտեսական քաղաքականության ուղղությունները, 
նախատեսվող միջոցառումները, պատասխանատու մարմինների իրավասությունները և 
պարտականությունները: Իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունը կնպաստի 

                                                            
1 Հավելված ՀՀ կառավարության 2012 թ. սեպտեմբերի 20-ի N 1241 որոշման: 
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ՊՄԳ կարողությունների աճին ինստիտուցիոնալ, վարչարարական, ֆինանսական, մաս-
նավոր հատվածի, սոցիալական ոլոտներում: 

ՊՄԳ ոլորտում կառավարության իրականացրած քայլերը պետք է միտված լինեն. 
 ոլորտում կառավարության լիազոր՝ պատասխանատու մարմնի ճանաչմանը և 

դրա հովանու ներքո՝ ՊՄԳ ոլորտի զարգացմանն միջոցառումների իրականաց-
ման կառույցի ստեղծմանը, 

 ՊՄԳ եռամյա ազգային ծրագրի հաստատմանը, 
 ոլորտին վերաբերվող օրենսդրության վերանայմանը, 
 ՊՄԳ գործարքների թափանցիկության և ինստիտուցիոնալ հենքի բարելավմանը: 

ՊՄԳ զարգացման գործընթացները կստեղծեն բարենպաստ պայմաններ ՀՀ-ում 
ոլորտի ամրապնդման համար՝ մեղմելով ենթակառուցվածքներում մասնավոր հատվածի 
մասնակցության՝ դեռևս պահպանվող խոչընդոտները: Դա ոչ միայն մասնավոր ներդրող-
ների համար կապահովի վստահելի և նպաստավոր դաշտ, այլև մրցակցության և հան-
րությանը հաշվետու լինելու պայմաններում կտա համընդհանուր պահանջմունքների բա-
վարարման լրացուցիչ հնարավորություն: 

ՀՀ-ում ՊՄԳ ոլորտի ամրապնդմանն ուղղված քայլերը կընդարձակեն դրա ճյուղա-
յին, գործառութային և տարածքային ընդգրկման շրջանակներն ու կբարձրացնեն արդյու-
նավետությունը, կդառնան տնտեսության պետական կարգավորման ազդեցիկ գործիք-
ներից մեկը: 
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В статье рассмотрен процесс формирования и развития государственно-частного 
сотрудничества в инфраструктуре экономики. В основе обоснования необходимости такого 
сотрудничества положены различия целей, интересов и задач частного и государственного 
секторов, следовательно важность осуществления их совместной деятельности и эффектив-
ного сочетания. ГЧС использует средства и стимулы частного сектора и дает возможность 
разделить риски осуществляемых программ между правительством и частным сектором, а 
также направить частный капитал в инфраструктуру. 
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The basic problems, expressing the process of the state- private partnership are discussed in the 
article. In the basis of the substantiation of the need for this cooperation we can see the distinctions of 
the directions of the problems, interests and goals of the private and state sectors and importance of 
their mutual implementation and development. SPP uses private sector resources and gives an 
opportunity to separate risks of the programs between the government and the private sector and to 
direct the money-capital to substructure sphere. 

 
 

 
ՌՈԶԱ ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ  
Դասախոս, հայցորդ ՀՊՏՀ ԳՄ 

 

ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ   

Հիմնաբառեր.  փոխանցումային մեխանիզմ, կարճաժամ-
կետ տոկոսադրույք, դրամավարկային քա-
ղաքականություն, վերաֆինանսավորման 
դրույք 

  
Երկրների կենտրոնական բանկերը, իրականացնելով դրամավարկային քաղաքա-

կանություն, պետք է հստակ պատկերացում ունենան դրա ազդեցության լծակների մա-
սին: ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղաքականու-
թյան հիմքում ծավալային կարգավորման ռազմավարական ուղղությունն է: Իր գլխավոր 
նպատակի ապահովման ճանապարհին ՀՀ ԿԲ-ն գների ծրագրված մակարդակի ապա-
հովման հարցում փորձում է հատուկ հետևողականություն ցուցաբերել տոկոսադրույքնե-
րի փոփոխությունների նկատմամբ: Հոդվածում քննարկվել են դրամավարկային քաղա-
քականության փոխանցումային մեխանիզմներին, մասնավորապես՝ տոկոսադրույքի լծա-
կին առնչվող որոշ հարցեր:  

 

Դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման մեխանիզմներն այն ուղիներն 
են, որոնց միջոցով համապատասխան քաղաքականությունն ազդում է ձեռնարկություն-
ների, սպառողների և ֆինանսական միջնորդների՝ տնտեսական գործունեություն իրա-
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կանացնելու որոշումների վրա: Վերջիններս ուղղակի ազդեցություն ունեն տնտեսական 
ակտիվության և գների մակարդակի վրա: Մյուս կողմից՝ դրամավարկային քաղաքակա-
նության փոխանցումային մեխանիզմը ներկայացնում է այնպիսի տնտեսական պարա-
մետրերի ամբողջություն, որն ապահովում է դրամական ազդակների հաղորդում տնտե-
սության իրական հատվածին1: Փոխանցման մեխանիզմները տարբեր են՝ տոկոսադրույք, 
փոխարժեք, վարկերի ծավալ, ֆինանսական ակտիվների գների փոփոխություն, հարս-
տության էֆեկտ, կանխիկ հոսքեր, իրացվելիություն և այլն: 

Հոդվածում դիտարկվել է տոկոսադրույքի՝ որպես փոխանցումային մեխանիզմի 
գործողության կարգը:  

Մոնետարիստական տեսությունում տոկոսադրույքն առանձնահատուկ դեր չի խա-
ղում. փոփոխությունների դրամավարկային խթանը տրվում է փողի բազայի միջոցով, իսկ 
փոխարժեքի ուղին համարվում է դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային 
մեխանիզմի գլխավոր տարր բաց տնտեսություններում: Կապված ներդրումային գործիք-
ների այլընտրանքների առկայության, զարգացած կարճաժամկետ կապիտալի ֆինանսա-
կան շուկաների, նոր վճարային միջոցների տարածման հետ՝ ներառյալ էլեկտրոնային 
փողերը, միջազգային կապիտալի մեծ շարժունակությունը, արժութային, ինչպես նաև ֆի-
նանսական ակտիվների միջերկրային փոխարինումները նվազեցնում են տոկոսադրույքի՝ 
որպես փոխանցումային մեխանիզմի աշխատունակությունը փողի ագրեգատների նպա-
տակադրման ռազմավարության պարագայում: 

Անցնելով գնաճի նպատակադրման ռազմավարության փոխանցումային մեխա-
նիզմներին՝ նշենք, որ այս դեպքում առկա են այլ ուղիներ՝2 տոկոսադրույքի, կուտակված 
ֆինանսական ակտիվների (բարեկեցության), ֆինանսական աքսելերատորի, փոխարժե-
քի և գնաճային սպասումների: Դրանց օգնությամբ կարգավորվում են ոչ թե բանկային 
համակարգի պահուստները, այլ ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքները: Գնաճային 
սպասումների ուղին թույլ է տալիս կենտրոնական բանկին դրամավարկային քաղաքա-
կանության գնաճային կողմնորոշիչների փոփոխությամբ ազդել տնտեսական գործակալ-
ների գնային սպասումների վրա: Փողի ագրեգատների նպատակադրման դեպքում տվյալ 
ուղին փոխանցումային մեխանիզմում բացակայում է, քանի որ դրա մասին տեղեկատվու-
թյունը գործակալների համար ունի ցածր օգտակարություն՝ գների կանխատեսման տես-
անկյունից3: 

Տոկոսադրույքը, որպես դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման ուղի, 
կարող է արդյունավետ լինել մի շարք դեպքերում. երբ տնտեսությունում ձևավորվել է 
բաց և զարգացած ֆինանսական համակարգ՝ բարձր մրցակցությամբ, ֆինանսական 

                                                            
1 Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики: основные положения, “Вестник Приднестровс-

кого Республиканского банка”, №3, 2013, с. 25. 
2 Inflation Targeting and Monetary Policy Transmission Mechanisms in Emerging Market, Economies Sanchita 

Mukherjee and Rina Bhattacharya, 2011, International Monetary Fund, p. 5-11. 
3 Orphanides A. and Williams J. C., Imperfect knowledge, inflation expectations and monetary policy, NBER 

Working Paper no. 9884. 2003, p. 19-21. 
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պարտավորությունները կազմում են ՀՆԱ-ի մեծ մասը, կազմակերպությունների գործու-
նեության ընդլայնումն առավելապես իրականացվում է արտաքին ներդրումային աղբյուր-
ների հաշվին, վճարային հաշվեկշռի կապիտալի շարժի հետ կապված՝ բացակայում են 
էական սահմանափակումները և, ի վերջո փողի ագրեգատների նպատակադրման պայ-
մաններում գործակալները, տեղեկացված լինելով փողի զանգվածի որոշ չափով ավելաց-
ման մասին, գների շարժընթացի վերաբերյալ որոշակի եզրակացություններ անել չեն 
կարող:  

Գնաճի նպատակադրման դեպքում շուկայի ցանկացած մասնակից տեղեկացված է 
գնաճային կողմնորոշիչներին, որոնց համար կենտրոնական բանկերը պատասխանատ-
վություն են կրում: Այս ամենը բարձրացնում է տնտեսական որոշումների արդյունավե-
տությունը՝ խթանելով ՀՆԱ աճի տեմպերը1: 

Կարևոր է նշել, որ կարճաժամկետ տոկոսադրույքների փոփոխությունը, որը տեղի է 
ունենում կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության գործիքների կի-
րառմամբ (հիմնականում կարճաժամկետ ռեպո գործառնություններ), որոշակի ժամանա-
կահատվածում արտացոլվում է այլ տոկոսադրույքների վարքագծում: 

Տոկոսադրույքի՝ որպես փոխանցման մեխանիզմի արդյունավետ գործունեության 
համար անհրաժեշտ են որոշ նախապայմաններ: Դրանք են. 

1. կենտրոնական բանկի կողմից կարճաժամկետ կառավարվող և տնտեսությունում 
այլ տոկոսադրույքների փոխկապվածության բարձր աստիճանի առկայություն, 

2. տնտեսավարող սուբյեկտների՝ տոկոսադրույքներից կախված որոշումներ կա-
յացնելու զգայնության բարձր աստիճան:  

Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է ունենալ զարգացած ֆինանսական շուկա՝ ֆինան-
սական միջնորդության բարձր աստիճանով և ֆինանսական տարաբնույթ գործիքակազ-
մով: 

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի շեմի բարձրացման դեպքում նվազում է 
դրամաշրջանառությունը, արգելակելով պահանջարկի գնաճը, սակայն ավելի երկար 
կտրվածքով՝ խթանելով ծախսերի գնաճը: Այս գործոնն ունի հակառակ ազդեցություն 
շեմի իջեցման դեպքում: Նույնիսկ կատարյալ շուկայական պայմաններում վերաֆինան-
սավորման տոկոսադրույքի ազդեցությունը գնաճի վրա միանշանակ չէ: Այս պարագայում 
վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի աճն արդարացված է կարճ ժամանակահատ-
վածում, որը մեղմում է պահանջարկը և, հետևաբար, գնաճը: Որպես այդպիսին, կարճա-
ժամկետ կտրվածքով այն արդյունավետ միջոց է չնախատեսված, ճգնաժամային ռիսկերը 
հաղթահարելու համար, սակայն, զսպելով շուկան, երկարաժամկետ կտրվածքով կարող է 
հանգեցնել ծախքերի գնաճի: 

Անցում կատարելով փոխանցումային մեխանիզմների գնահատմանը՝ նշենք որ 
ներկայումս ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղա-
քականության հիմքում ծավալային կարգավորման ռազմավարական ուղղությունն է: Այս 
                                                            
1 Levin A. T., Natalucci F. M. and Piger, J. M. The macroeconomic effects of inflation targeting, Federal Reserve 

Bank of St. Louis Review, July/August, Vol. 86, No. 4. 
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համատեքստում, իր գլխավոր նպատակի ապահովման ճանապարհին, ՀՀ կենտրոնա-
կան բանկը փորձում է հատուկ հետևողականություն ցուցաբերել գների ծրագրված մա-
կարդակի ապահովման հարցում՝ տոկոսադրույքների փոփոխությունների տեսքով: 

 

Աղյուսակ 1 
Գնաճի և վերաֆինանսավորման դրույքի ու լոմբարդային ռեպո տոկոսադրույքի 

պատճառահետևանքային կապը ՀՀ-ում 
 

ՓՄ ՓՄ 
փոփոխություն Գնաճի փոփոխություն 

Գնաճի 1% փոփոխության 
հետևանքով ՓՄ 
փոփոխություն 

  1 ամիս անց 
Վերաֆինասավորման 
դրույք  1 %  -0.21%  0.02%  

Լոմբարդային ռեպո  1%  0.06%  0.008%  
 

Աղյուսակ 1-ի տվյալներից ելնելով՝ կարող ենք ասել, ՀՀ-ում վերաֆինանսավորման 
դրույքի 1% բարձրացումը մեկ ամիս անց հանգեցնում է գնաճի զսպման՝ -0.21 տոկոսով 
(p-value` 0.05): Մյուս կողմից՝ կարելի է նկատել, որ գնաճի՝ նախորդ ամսում 1%-ով ավե-
լացումը հանգեցնում է այսօրվա վերաֆինանսավորման դրույքի 0,02 տոկոսային կետով 
ավելացման: Այստեղ անհրաժեշտ է նշել, որ եթե չդիտարկենք լագային ազդեցությունը, 
ապա կարելի է նկատել՝ վերաֆինանսավորման դրույքը ավելի մեծ ներգործություն ունի 
գնաճի մակարդակի վրա. մասնավորապես՝ դրա փոփոխությունը հանգեցնում է գնաճի -
0,26 տոկոսային կետով փոփոխության՝ 0,01 նշանակալիությամբ: 

Ելնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղա-
քականության փոխանցումային լծակների՝ գնաճի վրա ազդեցության գնահատականնե-
րից, կարելի է ասել, որ վերաֆինանսավորման դրույքի օգտագործումը հաջողված է, 
սակայն ոչ երկարաժամկետ հատվածում, քանի որ դրա լագերի քանակի ավելացմանը 
զուգահեռ, նվազում է բացասական ազդեցությունը գնաճի վրա, մյուս կողմից՝ գնաճի 
տատանումների ընդամենը 10%-ն է բացատրվում վերաֆինանսավորման դրույքի փոփո-
խությամբ, քանզի առկա է դոլարայնացման բարձր մակարդակ և առևտրային հաշվեկշռի 
ճեղքվածքի պատճառով մեծ է ներմուծվող գների ազդեցությունը: Կարևոր է փաստել, որ 
փոխանցման մեխանիզմներն ավելի արդյունավետ կգործեն զարգացած՝ ֆինանսական 
միջնորդության բարձր աստիճանով ֆինանսական շուկայի պարագայում, քանի որ դրա 
սուբյեկտների որոշումներ ընդունելու զգայունությունը պայմանավորված է ֆինանսական 
շուկայում առկա գործիքակազմով:  
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РОЗА КУРГИНЯН 
 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МЕХАНИЗМОВ 
ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

 

Ключевые слова: механизм передачи, краткосрочная процент-
ная ставка, денежно-кредитная политика, 
ставка рефинансирования 

 

Для осуществления денежно-кредитной политики, центральные банки в странах, долж-
ны иметь четкое представление о влиянии политических рычагов. Денежная политика ЦБ Ар-
мении основана на стратегическом направлении обьемного регулирования. Для осуществления 
основной цели Центральный банк Армении (ЦБА) при обеспечении плановых уровней цены, пы-
тается обеспечить последовательный подход к изменению процентных ставок. В статье об-
суждались вопросы, связанные с механизмами передачи денежно-кредитной политики, в част-
ности рычагами процентной ставки. 

 

ROZA KURGHINYAN 
  

SОМЕ ISSUES OF THEORETICAL-METHODOLOGICAL MECHANISMS OF 
TRANSFER MONETARY POLICY OF RA 

 

Key words:  transmission mechanism, short-term interest rate, 
monetary policy, refinancing rate 

 

Central banks in the countries, by implementing monetary policy, must have a clear 
understanding of the leverage of policy. The monetary policy pursued by the Central Bank of Armenia 
is based on the strategic direction of regulation. The Central Bank of Armenia (CBA) is trying to provide 
a consistent approach to changes in interest rates for providing of planned levels of price. The article 
discussed issues related to monetary policy transfer mechanisms, in particular the interest rate levers. 
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ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՎՐԱ  

 

Հիմնաբառեր.  ներմուծում, մաքսային արժեք, գին, տնտե-
սություն, մաքսային կարգավորում 

 

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել ցույց տալու ՀՀ-ում ապրանքների 
մաքսային արժեքի կապը ներքին շուկայում այդ ապրանքների գների հետ: Բանաձևի 
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օգնությամբ բացահայտվել է, որ մաքսային մարմինների կողմից ուղղիչ գործակիցների 
կիրառումը հանգեցնում է շուկայում ապրանքների գների բարձրացմանը, որը խոչընդո-
տում է ազատ շուկայական հարաբերությունների զարգացումը և երկրի մասնակցությունը 
միջազգային ինտեգրմանը: Նշված խնդիրների լուծման նպատակով առաջարկում ենք 
մաքսային կարգավորման որոշակի միջոցառումներ, որոնց կիրառումը թույլ կտա արձա-
նագրել դրական արդյունքներ:  

 

ՀՀ-ում, ինչպես և ԱՀԿ անդամ այլ երկրներում, ընդունված է ներմուծվող և արտա-
հանվող ապրանքների մաքսային արժեքը հաշվարկել ԳԱՏՏ 7-րդ հոդվածի դրույթներին 
համապատասխան: Վերջինս ենթադրում է մաքսային արժեքի որոշման 6 մեթոդներ, 
որոնք կիրառվում են` ըստ հաջորդական հերթականության սկզբունքի1: Սակայն, ՀՀ-ում 
բյուջեի եկամտային մասի համալրման նպատակով մաքսային մարմինները հաճախ օգ-
տագործում են մաքսային արժեքի հաշվարկման ուղղիչ գործակիցներ, ներմուծվող ապ-
րանքները մաքսային արժեքի 4-րդ` ըստ շուկայում միավորի իրացման գնի մեթոդի հայ-
տարարագրելիս: Դրանք ունեն էական ֆիսկալային ազդեցություն, միաժամանակ, մեծա-
ծավալ ապրանքաշրջանառության դեպքում (արտահանում, ներմուծում) ուղղիչ գործակցի 
շատ փոքր փոփոխությունն անգամ հայտարարատուի համար հանգեցնում է հավելյալ 
դրամական ծախսերի:  

Օրինակ՝ եթե մաքսային արժեքի հաշվարկն իրականացվում է k=1.05 գործակցով, 
ապա կառաջանա հետևյալ տնտեսական հետևանքը: Շուկայական գինը կազմված է 
մաքսային արժեքից, փոփոխուն և հաստատուն ծախսերից, ենթադրյալ շահույթից: Փո-
փոխուն ծախսերն են մաքսատուրքը, ԱԱՀ-ը և այլն: Հաստատուն են վարձակալության, 
տրանսպորտային և այլ ծախսերը: Եթե նույնիսկ շուկայական գնի փոփոխությունը, գոր-
ծակից կիրառելու դեպքում, հաշվենք միայն որպես մաքսատուրքի և ԱԱՀ չափի փոփո-
խության հետևանք, կունենանք հետևյալ պատկերը. շուկայական գինը` M-ը, կկազմի. 

 

M = մաքսային արժեք + մաքսատուրքի տոկոսադրույք x մաքսային արժեք + ԱԱՀ 
տոկոսադրույք x մաքսային արժեք + այլ ծախսեր + շահույթ: 

 

k = 1.05 գործակից կիրառելու դեպքում շուկայական նոր գինը` Mk-ն, կկազմի.  
 

Mk = 1.05 x (մաքսային արժեք + մաքսատուրքի տոկոսադրույք x մաքսային արժեք+ 
ԱԱՀ տոկոսադրույք x մաքսային արժեք) + այլ ծախսեր + շահույթ: 

 

Մաքսային արժեքը նշանակենք v, մաքսատուրքի դրույքաչափը տոկոսներով՝ t, այլ 
ծախսերը՝ c: 
Շահույթը նշանակենք r և ընդունենք, որ այլ ծախսերն ու շահույթն անփոփոխ են. 

M=(v+tv+0.2v)+c+r   (1)  
Mk=k(v+tv +0.2v)+c+r   (2)  

                                                            
1  Մաքսային իրավունք, ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար: Սուքիասյան Գ.Ա., 

Սուքիասյան Ն.Գ.: Եր., հեղ. հրատ., 2016, 470 էջ: 
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Տեղադրելով k-ի արժեքը բանաձևի մեջ՝ կստանանք. 
Mk=1.05(v+tv+0.2v)+c+r=1.05v+1.05tv+0.21v+c +r   (3)  

Mk-M=1.05v+1.05tv+0.21v+c+r-v-tv–0.2v-c–r=0.05v+0.05tv+0.01v=0.06v+0.05tv1: (4)  
Հաշվարկներից ակնհայտ է, որ մաքսային արժեքի փոփոխությունը ցանկացած k>1 

գործակցով կբերի շուկայական գնի ավելի մեծ փոփոխության` որպես հետևանք թեկուզ 
հենց միայն մաքսատուրքի և ԱԱՀ չափի փոփոխության: Օրինակ` k=1.05 գործակցի 
դեպքում t=0% մաքսատուրքի դրույքաչափի դեպքում Mk–M=0.06v, այսինքն` 5%–ով 
ավելացնելով մաքսային արժեքը` շուկայական գինը կբարձրանա առնվազն 6%–ով` 
սկզբնական հայտարարագրված մաքսային արժեքի նկատմամբ2: 

Մեր կատարած վերլուծության արդյունքում կարող ենք փաստել.  
 եթե ԱԱՀ=0%, մաքսատուրք=0%, ապա մաքսային արժեքը 10%-ով բարձրաց-

նելիս նոր ստացվող արժեքը կբարձրանա 10%-ով,  
 եթե ԱԱՀ=20%, մաքսատուրք=0%, ապա մաքսային արժեքը 10%-ով բարձրաց-

նելիս նոր ստացվող արժեքը կբարձրանա 12%-ով, 
 եթե ԱԱՀ=20%, մաքսատուրք=10%, ապա մաքսային արժեքը 10%-ով բարձրաց-

նելիս նոր ստացվող արժեքը կբարձրանա 13%-ով: 
Սա, իհարկե, տնտեսավարողների համար առաջացնում է լրացուցիչ ֆինանսական 

ծախսեր, որոնք էլ նրանք հետագայում պիտի ներառեն ապրանքների շուկայական գնի 
մեջ, և, հետևաբար, շուկայում կունենանք ավելի թանկ վաճառվող ապրանքներ:  

  

 
Գծապատկեր 1.  Մաքսային արժեքի փոփոխությունը` կախված3 ուղղիչ գործակիցներից  
 
Մեր կազմած գծապատկերում (գծապատկեր 1) դիտարկել ենք 3 դեպք, որտեղ թե՛ 

ներմուծման մաքսատուրքն է հաստատուն` 10%, թե՛ ԱԱՀ-ն` 20%: 
                                                            
1  Հաշվարկները կատարել է հեղինակը: 
2  Հաշվարկել է հեղինակը: 
3  Գծապատկերը և հաշվարկները կատարել է հեղինակը: 
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K = 1  t = 10%  c + r = const 

M k =  v + 0.1 v + 0.2 v + const = 
=1.3 v + const 

K 1 = 1.1 t = 10%  c + r = const

MK1 = 1.1 * 1.3 v + const = 
= 1.43 v + const

K2 = 1.2 t = 10%  c + r = const

MK2 = 1.2 * 1.3 v + const = 
= 1.56 v + const 
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1. Երբ որպես մաքսային արժեք ընդունում ենք հաշիվ-ապրանքագրում ներկայաց-
վածը, ուղղիչ գործակից չենք կիրառում` k=1: Այս դեպքում նոր ստացվող մաք-
սային արժեքը սկզբնական հայտարարագրվածի նկատմամբ կբարձրանա 1.3 
անգամ: Այսինքն` 1 միավորը կդառնա 1.3, 2-ը` 2.6, 3-ը` 3.9, 4-ը՝ 5.2 և այսպես 
շարունակ: 

2. Երբ մաքսային արժեքը որոշվում է 4-րդ մեթոդով, կիրառվում են ուղղիչ գոր-
ծակիցներ, և որպես ուղղիչ գործակից ընդունենք սկզբնական մաքսային արժեքի 
նկատմամբ 10%-ով ավելացումը, այսինքն` k=1.1: Այս դեպքում նոր ստացվող 
մաքսային արժեքը սկզբնական հայտարարագրվածի նկատմամբ կբարձրանա 
1.43 անգամ: Այսինքն` 1 միավորը կդառնա 1.43, 2-ը` 2.86, 3-ը` 4.29, 4-ը՝ 5.72 և 
այսպես շարունակ: 

3. Երբ մաքսային արժեքը որոշվում է 4-րդ մեթոդով, կիրառվում են ուղղիչ գոր-
ծակիցներ, և որպես ուղղիչ գործակից ընդունենք սկզբնական մաքսային արժեքի 
նկատմամբ 20%-ով ավելացումը, այսինքն` k=1.2: Այս դեպքում նոր ստացվող 
մաքսային արժեքը սկզբնական հայտարարագրված արժեքի նկատմամբ կբարձ-
րանա 1.56 անգամ: Այսինքն` 1 միավորը կդառնա 1.56, 2-ը` 3.12, 3-ը` 4.68, 4-ը՝ 
6.24 և այսպես շարունակ: 

Մաքսային արժեքի փոփոխության ներկայացված 3 դեպքերը համադրելով, կու-
նենանք հետևյալ արդյունքը. 

 

 
 

Գծապատկեր 2.  Մաքսային արժեքի վրա ուղղիչ գործակիցների ազդեցությունը 
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Ներկայացված բանաձևի օգնությամբ բացահայտել ենք կապը հսկիչ և շուկայական 
գների միջև: Այսպես` եթե կիրառվի ուղղիչ գործակից մաքսային արժեքի 5%–ի չափով, 
ապա նոր ստացվող գինը կբարձրանա առնվազն 6%-ով` սկզբնական հայտարարագրված 
մաքսային արժեքի նկատմամբ: Սա այն դեպքում, երբ մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% է: 
Եթե մաքսատուրքի դրույքաչափը 10% է, ապա նոր ստացվող գինը կբարձրանա 6.5%-ով 
և այսպես շարունակ: Ընդհանրապես, երկրի ՀՆԱ–ում մաքսային եկամուտների բաժինը 
(զարգացմանը զուգահեռ) աստիճանաբար պետք է նվազի` իր տեղը զիջելով ներքին 
հարկային եկամուտներին: Դա է վկայում զարգացած երկրների փորձի ուսումնասիրումը: 

Հետազոտությունից կարող ենք կատարել այն հետևությունը, որ ՀՀ-ում մաքսային 
կարգավորումը դեռևս իրականացնում է հիմնականում ֆիսկալային գործառույթ, որը, 
փաստորեն, յուրովի խոչընդոտ է` ուղղված ազատ շուկայական հարաբերությունների 
զարգացմանը և միջազգային ինտեգրմանը մասնակցությանը` առաջացնելով հետևյալ 
բացասական հետևանքները` 

 տնտեսության ոչ արդյունավետ զարգացում, 
 ապրանքների շուկայական գների արհեստական բարձրացում, 
 սպառողների շահերի անտեսում և այլն1: 

Անվիճելի է միջազգային առևտրի դերը ցանկացած երկրի տնտեսական զարգաց-
ման գործում: Ըստ ամերիկացի հայտնի տնտեսագետ Ջ. Սաքսի՝ աշխարհի յուրաքանչ-
յուր երկրի տնտեսական հաջողություն ամենից առաջ պայմանավորված է արտաքին 
առևտրի շրջանակների ընդլայնմամբ: Նա ընդգծել է, որ ոչ մի երկրի դեռևս չի հաջողվել 
ստեղծել կայուն և զարգացած տնտեսություն` առանց համաշխարհային տնտեսությանն 
անդամագրվելու և միջազգային առևտրի ոլորտում իր մասնակցության շրջանակներն 
ընդլայնելու2: 

Քանի որ միջազգային առևտուրը մեծ կախվածություն ունի նաև մաքսային կարգա-
վորումից3, ՀՀ-ի համար ժամանակի հրամայական է դարձել մաքսային կարգավորման 
ֆիսկալային գործառույթից աստիճանաբար անցումը միջազգային տնտեսական հարա-
բերությունների զարգացմանը նպաստող կարգավորող գործառույթին` զուգահեռ կիրա-
ռելով ներմուծման արտոնյալ մաքսային կարգավորում նոր տեխնոլոգիաների, սարքա-
վորումների և արտադրական գործընթացը կազմակերպելու միջոցների նկատմամբ, և 
ստեղծել նպաստավոր ներդրումային միջավայր գիտատար և աշխատատար ճյուղերի 
զարգացման համար: Նշված արդյունքներին հասնելու համար, մեր կարծիքով, անհրա-
ժեշտ է`  

1. ՀՀ-ում առկա և շատ հեռանկարային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ար-
տադրության զարգացմանը, կենսաֆիզիկայի և կենսաքիմիայի նվաճումները դե-
պի արտադրություն և համաշխարհային շուկա հանելուն ուղղված գիտական և 

                                                            
1  Եզրահանգումները՝ հեղինակի: 
2  Руденко Л. В., Мировая экономика и Международные экономические отношения, М., “Юрайт”, 2008, 102 с. 
3  Steven M. Suranovic, International trade theory and policy (Chapter 40), Washington, 2015, 330 p. 
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գիտագործնական միջազգային կենտրոնների ստեղծմանը նպաստող գործըն-
թացներին օժանդակող միջոցառումների իրականացում, 

2. պետական համապատասխան լծակների և կառավարության ակտիվ աշխա-
տանքների շնորհիվ՝ կարողանալ միջազգային շուկայում տեղ ապահովել ՀՀ–ում 
արտադրված մրցունակ և հատկապես ինտելեկտուալ աշխատանքի արդյունք 
հանդիսացող ապրանքների համար (օր.` համակարգչային ծրագրեր), 

3. բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման և սպառողների շահերի պաշտ-
պանության նպատակով ապրանքների մաքսային արժեքը որոշել հիմնականում 
գործարքի գնի մեթոդով, որի արդյունքում չեն կիրառվի ուղղիչ գործակիցներ, 
կթեթևանա տնտեսավարողի հարկային բեռը, և շուկայում կարող է տեղի ունե-
նալ գների կարգավորում, նույնիսկ` նվազում,  

4. աստիճանաբար հասնել նրան, որ ԱԱՀ-ն ներմուծման դեպքում չգանձվի մաքսա-
յին սահմանի վրա, դուրս գա մաքսային եկամուտների մասնաբաժնից և դառնա 
որպես ներքին հարկ առևտրային գործընթացից, այսինքն` հարկ շրջանառու-
թյունից (անուղղակի հարկատեսակներ) կամ հարկ շահույթից (ուղղակի հարկա-
տեսակներ), քանզի այն արհեստականորեն նպաստում է ապրանքների գների 
աճին, ստեղծում է լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր և ազատ դրամական միջոց-
ների կորուստ տնտեսավարողների համար և այդ ձևով ազդում ներմուծումների, 
ինչպես նաև արտադրական գործունեության կրճատման վրա: 

Նման մոտեցումները և միջոցառումները, ինչպես նաև մաքսային կարգավորման՝ 
վերջին տարիների միտումները ՀՀ-ում աստիճանաբար կնվազեցնեն մաքսային կարգա-
վորման ֆիսկալ գործառույթը, իսկ բյուջեի համալրումը կկատարվի ներքին հարկերի 
հաշվին, ինչպես ընդունված է համաշխարհային փորձում: 

 
АРМЕН АКОПЯН  
МАРЕ ХАЧАТРЯН  

 

ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ НА ЦЕНЫ ТОВАРОВ ВО  
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

 

Ключевые слова: импорт, таможенная стоимость, цена, 
экономика, таможенное регулирование 

 

В рамках этой статьи сделана попытка показать связь таможенной стоимости това-
ров с ценами этих товаров на внутреннем рынке в РА. С помощью формулы было установ-
лено, что использование корректирующих коэффициентов таможенными органами приводит к 
росту цен на товары на рынке, что препятствует развитию свободных рыночных отноше-
ний и участию страны в международной интеграции. Для решения этих проблем мы предла-
гаем определенные меры по таможенному регулированию, применение которых позволит за-
фиксировать положительные результаты. 
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Within this article we tried to show the connection between customs value and prieces of goods in 
internal market in RA. By using resolution we found out that using corrective coefficients by the 
customs authorities leads to the rising of prices for goods in the market, which hampers the 
development of free market relations and the country's participation in international integration. In 
order to solve these problems, we are proposing certain measures for customs regulation, the 
application of which will allow to record positive results. 

 
 

 
ՄՈՒՇԵՂ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 

 

Հիմնաբառեր.  հանրային ծրագիր, կյանքի արժեք, հասա-
րակական նախապատվություն, արդյունա-
վետ բաշխում, բաշխվող կշիռ, սոցիալական 
արդարություն  

 

Հոդվածում կատարվել է հանրային ծրագրերի իրականացման ծախսերի ու ակն-
կալվող արդյունքների համադրություն՝ կարևորելով շուկայական գին չունեցող արդյունք-
ների գնահատման անհրաժեշտությունը: Քննարկվել են ժամանակի արժեքի կյանքի 
արժեքի, բնական բարիքների արժեքի գնահատման մեթոդները: Հոդվածում կատարվել 
է նաև հանրային ծրագրերի բաշխման էֆեկտի գնահատումը: 

 

Պետական ծրագրերի վերլուծության ժամանակ կարելի է առանձնացնել երկու կա-
րևորագույն բաժիններ: Առաջին հերթին դա պետական ծախսերի որակական վերլուծու-
թյունն է այս կամ այն ուղղությամբ, այդ ծախսերի հնարավոր հետևանքների գնահա-
տումը տնտեսական արդյունավետության և սոցիալական արդարության տեսանկյունից: 
Երկրորդ, պետական ծրագրերի ծախսերի և օգուտների քանակական վերլուծությունն է: 

Պետական ծախսերի ծրագրի որակական վերլուծությունը ներառում է հետևյալ 
ասպեկտները.1 

                                                            
1 Стиглиц Дж. Ю., Экономика государственного сектора (пер. с англ.). М., Изд-во МГУ, 1997.  
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• ծրագրի սկզբունքային անհրաժեշտության հիմնավորում, 
• շուկայի այն ձախողումների հայտնաբերում, որոնց կանոնավորմանն է ուղղված 

ծրագիրը, 
• տվյալ կոնկրետ դեպքում պետական միջամտության տարբեր ձևերի որոշում, 
• տնտեսության տվյալ ոլորտի արդյունավետության վրա ծրագրի ներգործության 

գնահատում, 
• սոցիալական արդարության, բաշխման վրա ծրագրի ազդեցության գնահատում: 
Պետական ծախսերի ծրագրի քանակական վերլուծությունը ենթադրում է ծրագրի 

գնահատում ծախսերի և օգուտների տեսանկյունից, դրանց համադրումը արժեքային 
արտահայտությամբ: 

Օրինակ՝ կարևոր է ոչ միայն ապացուցել գետի վրա կամուրջի շինարարության ան-
հրաժեշտությունը, այլ նաև որոշել կամուրջի շինարարության վրա հասարակական ծախ-
սերի մասշտաբները, ընտրել կամուրջի տարբեր նախագծերից ամենալավ տարբերակը: 

Սկզբունքերեն պետական հատվածի ծախսերի և օգուտների վերլուծությունը 
հիմնված է համընդհանուր մոտեցումների վրա: Այն ենթադրում է. 

• ընդհանուր և սահմանային ծախսերի արժեքային գնահատում, 
• ընդհանուր և սահմանային օգուտների գնահատում, 
• ծախսերի և օգուտների համադրում, 
• օպտիմալ տարբերակի ընտրություն՝ կողմնորոշվելով դեպի սահմանային ծախ-

սերի և սահմանային օգուտների հավասարությունը, 
• օպտիմալ տարբերակի ընտրություն՝ կողմնորոշվելով դեպի ընդհանուր օգուտ-

ների և ընդհանուր ծախսերի տարբերության մաքսիմալացում: 
Պետական ծախսերի և օգուտների վերլուծության դեպքում առանձնահատուկ 

դժվարություն է ներկայացնում այնպիսի ծախսերի և օգուտների գնահատումը, որոնք 
չունեն շուկայական գին: Օրինակ՝ դժվարություն է ներկայացնում հանրային առողջապա-
հության ոլորտում այս կամ այն նախագծի վերլուծության դեպքում փրկվող կյանքի ար-
ժեքը կամ շրջակա միջավայրի պահպանության նախագծի քննարկման դեպքում պահ-
պանվող կենդանական աշխարհի արժեքի, հազվագյուտ բուսատեսակների արժեքի գնա-
հատումը, խնայված ժամանակի արժեքը և այլն: Այս առումով առանձնացվում են.1 

• ժամանակի արժեքի գնահատումը, 
• կյանքի արժեքի գնահատումը, 
• բնական բարիքների արժեքի գնահատումը: 
Ժամանակի արժեքի գնահատումը կատարվում է խնայված ժամանակի գնահատ-

մամբ: Խնայված ժամանակի գինը անհրաժեշտ է ներառել օգուտների գնահատման մեջ, 
երբ վերլուծվում են այնպիսի պետական ծրագրեր, որոնք ուղղված են ավտոմոբիլային և 
երկաթուղային ճանապարհների, մետրոպոլիտենի կամ ճանապարհների շինարարությա-
նը: Այդպիսի օգուտների հաշվարկման տարբերակներից մեկը վերավերում է ժամանակի 

                                                            
1 Пономаренко Е. В., Исаев В. А., Экономика и финансы общественного сектора. Учебник, М., 2007. 
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գնահատմանը, որպես բաց թողած կամ ձեռք բերված եկամտի համարժեք: Ժամանակի 
արժեքի գնահատմանն են վերաբերում. 

1) աշխատանքի և ազատ ժամանակի (հանգստի) միջև ընտրությունը, 
2) ժամանակի արժեքի գնահատումը ազատ ժամանակի (բաց թողնված աշխատա-

վարձի) այլընտրանքային ծախսերի չափով, 
3) մարդկանց մոտ աշխատանքի և հանգստի միջև ընտրության ազատության հա-

ճախ բացակայումը, 
4) ժամանակի արժեքի ինչպես թերագնահատման, այնպես էլ դրա գերագնահատ-

ման հնարավորությունները: 
Նմանատիպ մոտեցում է կիրառվում նաև կյանքի արժեքի գնահատման դեպքում: 

Սկզբունքորեն կյանքը անգին է, մեզանից ոչ ոք չէր ցանկանա նույնիսկ մտածել այն մա-
սին, թե որքան արժե իր մտերիմ մարդկանց կյանքը: Բայց հասարակությունը շատ դեպ-
քերում ստիպված է գնահատել այն: Դրա վառ օրինակ է հանդիսանում փրկված կյանքի 
արժեքի գնահատման անհրաժեշտությունը, երբ վերլուծվում է այնպիսի ծրագրերի ծախ-
սերը և օգուտները, ինչպիսիք են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մա-
կարդակի նվազեցման, հասարակական առողջապահության, հիվանդացության և մահա-
ցությանն ուղղված ծախսերը: Այդ անհրաժեշտությունն առաջանում է կապված հասա-
րակական ռեսուրսների սահմանափակության և այդ ռեսուրսների օգտագործման տար-
բերակների բազմազանության հետ: Նույնիսկ այն նախագծերի դեպքում, որոնք ուղղված 
են մարդկային կյանքի պահպանմանը, դրական արդյունքի հավանականությունը կարող 
է լինել շատ փոքր: Այդ դեպքում նվազում է նախագծի տնտեսական նպատակահարմա-
րությունը: Հիմնականում կյանքի արժեքի գնահատման ժամանակ կիրառվում են հե-
տևյալ մեթոդները. վերագրված եկամտի մեթոդ և դրսևորված նախապատվությունների 
մեթոդ1: 

Վերագրված եկամտի մեթոդը գլխավորապես կիրառվում է կյանքի արժեքի գնա-
հատման համար կենսացիկլի աշխատանքային ժամանակահատվածում: Այն հիմնված է 
այն բանի գնահատման վրա, թե մարդը որքան գումար կարող է վաստակել, եթե նա 
կենդանի մնա և հեռանկարում մահանա բնական մահով: Նրա անցյալ եկամուտները 
վերարտադրվում են ապագայում: 

Այս մեթոդը ունի իր թերությունները: Դրանցից մեկն այն է, որ գոյատևման միջոց-
ների արժեքը և կյանքի արժեքը նույնացվում են, գոյատևման միջոցները և կյանքը հա-
վասարեցվում են: Եկամտի ստեղծումը շատ մարդկանց համար չի հանդիսանում կյանքի 
իմաստը, այդ պատճառով այն չի կարող հիմք հանդիսանալ կյանքի արժեքի գնահատ-
ման համար: 

Վերագրված եկամտի մեթոդի մյուս թերությունը հանդիսանում է կենսացիկլի 
այնպիսի կարևոր փուլի անտեսումը, ինչպիսին է կյանքը թոշակի անցնելուց հետո: Այդ 
ժամանակահատվածում մարդը գումար չի վաստակում: Ստացվում է, որ այս մեթոդի 
շրջանակներում թոշակի անցնելուց հետո կյանքը արժեք չունի: 
                                                            
1 Տե՛ս նույն տեղը: 
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Դրսևորված նախապատվությունների մեթոդը այլ կերպ է մոտենում կյանքի արժեքի 
գնահատմանը: Մեթոդի անվանումը կապված է մասնագիտության ընտրության ժամա-
նակ նախապատվությունների որոշման հետ: Ռիսկի բարձր աստիճանը համապատաս-
խանեցվում է առավել բարձր աշխատավարձի հետ: Բարձր ռիսկ և բարձր աշխատա-
վարձ, աննշան ռիսկ և ցածր աշխատավարձ – սրանք նախապատվություններ են, որոնք 
դրսևորվում են աշխատանքի և մասնագիտության ընտրության ժամանակ:  

Բնական բարիքների արժեքի գնահատումը նույնպես իրենից ներկայացնում է 
խնդիր պետական նախագծերի ծախսերի և օգուտների վերլուծության մեջ: Կապված 
շրջակա միջավայրի աղտոտման հետ, հասարակությունը կատարում է զգալի ծախսեր 
նրա պահպանության և վերականգնման համար: Շրջակա միջավայրի պահպանության 
ցանկացած նախագիծ ենթադրում է հնարավոր արդյունքների գնահատում արժեքային 
ձևով այն պայմաններում, երբ շուկան չի ապահովում անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 
Բացի այդ, բնական բարիքների արժեքի գնահատման խնդիրը, ծագում է վնասների 
գնահատման ժամանակ, օրինակ, մաքուր օդը, չաղտոտված ջուրը, ծաղկող մարգագե-
տինը և այլն: Գործնականում, բնական բարիքների գնահատման ժամանակ կարող է կի-
րառվել այսպես կոչված «պայմանական գնահատման» մեթոդը: Այս մեթոդը դիտարկում 
է ընտրանքային հարցում տարածաշրջանի բնակիչների կամ ամբողջ երկրի բնակիչների 
շրջանում, եթե խոսքը գնում է շրջակա միջավայրի պահպանության համազգային նա-
խագծի մասին: Հարցումը պետք է ի հայտ բերի, թե ինչպես են մարդիկ գնահատում այս 
կամ այն բարիքը, ինչպես են գնահատում վնասները, որոնք հասցվում են շրջակա միջա-
վայրին: Այս առումով առաջանում է հատուկ տերմին, որով արտահայտվում է մարդու 
գոյության միջավայրի հետ կապված բնական բարիքների գինը՝ «կեցության արժեքը»:  

Հասարակական ծրագրերի ծախսերի և օգուտների գնահատումը ենթադրում է նաև 
օգուտների բաշխման վրա հասարակական նախագծի ազդեցությունը: Բանն այն է, որ 
պետական ծախսերից օգուտները բաշխվում են ոչ հավասարաչափ: Մասնավորապես՝ 
ջրամբարի շինարարությունից օգուտները, որը կարգավորում է ջրի քանակությունը ջրհո-
րում (իսկ ջրհորի ջուրը օգտագործվում է որոշակի քաղաքի բնակիչներին ապահովելու 
համար), բաշխվում են գլխավորապես քաղաքի բնակչությանը: Զբաղվածության ծառա-
յության կողմից որակավորման բարձրացման համակարգի ֆինանսավորումից օգուտնե-
րը բաշխվում են գլխավորապես գործազուրկների միջև, որոնք գրանցված են զբաղվա-
ծության ծառայությունում: 

Հասարակական նախագծի բաշխման էֆեկտի գնահատումը ենթադրում է վերա-
բաշխման կարևորագույն ասպեկտների որոշում: Դա առաջին հերթին եկամուտների վե-
րաբաշխումն է նախագծում ներգրավված բնակչության խմբերի միջև, օգուտներ ստացող 
խմբերի որոշումը և կորուստներ կրող խմբերի որոշումը (միջխմբային վերաբաշխում): 
Երկրորդ՝ դա օգուտների վերաբաշխումն է տարածաշրջանների միջև, որոնք ներառված 
են տվյալ նախագծում, այն տարածաշրջանների որոշումը, որոնք քիչ թե շատ շահում են 
կոնկրետ նախագծի իրականացումից (միջտարածաշրջանայինային վերաբաշխում): 



245 

Այդ առումով կիրառվում է բաշխման վրա նախագծի ազդեցության գնահատման 
երկու հիմնական մեթոդ.1 

1) բաշխվող կշիռների մեթոդ, 
2) ընդհանուր անհավասարակշռության փոփոխության գնահատման մեթոդ: 
Բաշխվող կշիռների մեթոդի դեպքում առաջին հերթին ելնում են այն բանից, որ 

եկամուտների բաշխումը շուկայական տնտեսությունում ի սկզբանե համարվում է անհա-
վասարաչափ: Երկրորդ հերթին այն բանից, որ լրացուցիչ եկամտի սահմանային օգտա-
կարությունը աղքատ մարդու համար գերազանցում է հարուստ մարդու համար լրացուցիչ 
եկամտի սահմանային օգտակարությանը: Երկրորդ ենթադրությունը հիմնվում է նվազող 
սահմանային օգտակարության օրենքի և օգտակարության ֆունկցիայի վրա, որը ձևա-
վորվում է այդ օրենքի հիման վրա: Բացի այդ, այս մեթոդը ենթադրում է տարբեր եկա-
մուտների մակարդակով բնակչության տարբեր խմբերի միջև նախագծի օգուտների 
բաշխման կշիռների որոշման անհրաժեշտությունը: Բաշխվող կշիռները նաև անվանում 
են նախագծի ներգործության սոցիալական կշիռներ: Դրանք պայմանական հաշվար-
կային միավորներ են, որոնք բնութագրում են սահմանային օգտակարության առաձգա-
կանությունը ըստ եկամտի՝ նախագծում ներառված յուրաքանչյուր խմբի համար: Բաշխ-
վող կշիռները պետական նախագծի ազդեցությունն է բնակչության խմբերի միջև նախա-
գծերի օգուտների բաշխման վրա, դրանք իրենցից ներկայացնում են պայմանական հաշ-
վարկային միավորներ, որոնք բնութագրում են յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանային 
օգտակարության առաձգականությունը ըստ եկամտի: Սահմանային օգտակարության 
առաձգականությունը ըստ եկամտի իրենից ներկայացնում է գործակից, որը ցույց է տա-
լիս մարդկանց խմբի սահմանային օգտակարության ավելացման մակարդակը նրանց 
եկամտի 1% ավելացման դեպքում: Բաշխվող կշիների որոշումից հետո անհրաժեշտ է 
յուրաքանչյուր խմբի համար նախագծից օգուտը կամ կորուստը բազմապատկել այդ 
սոցիալական կշիռներով: Ստացվում են կշռված սոցիալական օգուտներ կամ կորուստներ 
ըստ խմբերի: Գումարելով այդ օգուտները և կորուստները՝ կարելի է ստանալ նախագծի 
զուտ կշռված սոցիալական օգուտը: Նախագծերի տարբերակների համեմատման դեպ-
քում ընտրում են ամենամեծ զուտ կշռված օգուտով նախագիծը: Այդպիսի մոտեցումը թույլ 
է տալիս գնահատել նախագծի ազդեցությունը բնակչության տարբեր խմբերի միջև 
օգուտների բաշխման վրա: 

  Հասարակական նախագծի բաշխման վրա ազդեցության գնահատման երկրորդ 
մեթոդը դա ընդհանուր անհավասարակշռության փոփոխության գնահատման մեթոդն է: 
Այն կիրառվում է համազգային նախագծերի օգուտների բաշխման գնահատման ժամա-
նակ, օրինակ՝ սոցիալական արտոնությունների համակարգում փոփոխությունների նա-
խագիծը, եկամտահարկի փոփոխությունների նախագիծը: Սրանք նախագծեր են, որոնք 
ունեն զգալի բաշխող էֆեկտ: Համեմատվում են եկամուտների բաշխման մեջ անհավա-
սարության ցուցանիշները հասարակական նախագծի իրականացումից առաջ և հետո: 
Այդ առումով եկամուտների բաշխման մեջ կիրառվում են անհավասարության տարբեր 
                                                            
1 Безденежных М. М.,  Экономика общественного сектора. Учеб. пособие. Новосибирск, 2003. 
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ցուցանիշներ, մասնավորապես՝աղքատության ինդեքս, աղքատության ճեղքվածք, Լորեն-
ցի բաշխում և Ջինիի գործակից, Դալտոն-Ատկինսոնի ցուցանիշ1: 

Աղքատության ինդեքսը բնակչության այն մասն է, որոնց եկամուտները ցածր են 
նվազագույն կենսամինիմումից: «Աղքատության ճեղքվածքը» ազգային եկամտի այն բա-
ցարձակ մեծությունն է, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի աղքատ բնակչության եկամուտները 
բարձրացվեն մինչև նվազագույն կենսամինիմումը: Լորենցի բաշխումը և Ջինիի գոր-
ծակիցը արտահայտում են եկամուտների անհավասար բաշխման աստիճանը: Դալտոն-
Ատկինսոնի ցուցանիշը ցույց է տալիս ազգային եկամտի այն մասը, որից հասարակու-
թյունը կնախընտրի հրաժարվել, որպեսզի հասարակությունում տեղի ունենա եկամտի 
հավասարաչափ բաշխում: Այստեղ ենթադրվում է, որ հասարակությունը նախընտրում է 
հավասարաչափ բաշխում: Դալտոն-Ատկինսոնի ցուցանիշը տալիս է այն հարցի պատաս-
խանը, թե որքան միջոցներ հասարակությունը կհամաձայներ տալ, որպեսզի փաստացի 
բաշխման կորը տեղաշարժեր դեպի հավասարաչափ բաշխումը, այսինքն իրական բաշխ-
ման կորը համընկներ նորմալ բաշխման կորի հետ: Ակնհայտ է, որ տարբեր մարդիկ 
տարբեր կերպ են ընկալում Դալտոն-Ատկինսոնի ցուցանիշը: Ընդհանրապես, այն կախ-
ված է բարեկեցության այն ֆունկցիայից, որը նախընտրում է հասարակությունը: Օրինակ՝ 
բարեկեցության ռոուլսյան ֆունկցիայի դեպքում այն ավելի բարձր է, քան ուտիլիտար 
ֆունկցիայի դեպքում: Որոշ գնահատումներով այն տատանվում է ընդհանուր եկամտի 
1/4-ից մինչև 1/3՝ կախված երկրի զարգացման մակարդակից: 

Հանրային ծրագրերը դրական են ազդում հասարակության մեջ եկամուտների 
բաշխման վրա, եթե աղքատության ինդեքսը փոքրանում է, «աղքատության ճեղքվածքը» 
նվազում է, նոր Լորենցի բաշխումը գտնվում է հնի ներսում, Ջինիի գործակիցը նվազում է 
և ձգտում է 0-ի, Դալտոն-Ատկինսոնի ցուցանիշը մեծանում է: 

Հանրային ծրագրերի գնահատման ժամանակ կարևորագույն խնդիր է հանդիսա-
նում ստացվող օգուտների արժեքային գնահատումը, որը հաճախ շատ դժվար է, ուստի 
կիրառվում ծախսերի արդյունավետության վերլուծությունը մեթոդը որով գնահատվում է 
պետական նախագծերի տարբերակների արդյունավետությունը, որոնց արդյունքները 
համադրվում են ոչ արժեքային ցուցանիշների հետ: Ծախսերի արդյունավետության վեր-
լուծությունը ավելի հեշտ է «ծախսեր-արդյունքներ» վերլուծությունից, քանի որ թույլ է 
տալիս խուսափել նախագծից օգուտների արժեքային գնահատումից: Բայց, այդուհան-
դերձ, պահպանվում են դժվարությունները կապված նախագծի ծախսերի արժեքային 
գնահատման հետ: Այս խնդիրների լուծումը ենթադրում է ստվերային գների, հասարա-
կական տոկոսադրույքի, կողմնակի ծախսերի մասնագիտական գնահատման կիրառում: 
Դրա հետ մեկտեղ, նույնիսկ ծախսերի գնահատման ոչ կատարյալ մեթոդը վերահսկում է 
նրանց, ովքեր հասարակական ընտրության գործընթացում որոշումներ են ընդունում, 
նրանց դրդում է հասարակական միջոցների արդյունավետ օգտագործմանը և հնարավոր 
ծախսերի բազմակողմանի գնահատմանը: 
                                                            
1 Аткинсон Э., Стиглиц Д., Лекции по экономической теории государственного сектора. М.: Аспект-Пресс, 

1995. 
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МУШЕГ АКОПЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Ключевые слова: общественная программа, жизненная цен-
ность, общественное предпочтение, эффек-
тивное распределение, распределенный вес, 
социальная справедливость 

 

Эта статья представляет собой комбинацию затрат на реализацию государственных 
программ и ожидаемых результатов, что подчеркивает необходимость оценки цен на основе 
результатов, не основанных на рыночных ценах. Обсуждались методы оценки ценности жизни, 
ценности природного богатства и т.д. В статье также была оценена эффективность 
распределения государственных программ. 

 

MUSHEGH HAKOBYAN 
 

PUBLIC PROGRAM ANALYSIS AND ASSESSMENT ISSUES 
 

Key words:  public program, life value, public preference, 
effective distribution, distributed weight, social 
justice 

 

The article is a combination of the cost of implementing public programs and anticipated 
outcomes, highlighting the need to assess non market-based outcomes prices.There have been discussed 
the methods for evaluating the value of life, the value of natural wealth ect. The article also assessed 
the effectiveness of the distribution of public programs. 

    

 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ 

 

ՀԱՐԿԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր.  hարկեր, հարկման արդյունավետություն, 
ուղղակի հարկեր, անուղղակի հարկեր, հար-
կային քաղաքականություն, հարկային մար-
մին, շահութահարկ եկամտահարկ, ակցի-
զային հարկ 

 

Հոդվածում վերլուծվել են հարկերի դասակարգման հատկանիշները և բնորոշվել 
դրանց տեսակներն ու գործառույթները։ Բացի այդ, հիմնավորվել է, որ արդյունավետ 
հարկային քաղաքականությամբ հնարավոր է խթանել տնտեսական ակտիվությունը՝ 
գործնականում իրականացնելով արդարացիության համապատասխան գործառույթներ։ 
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Հարկերի դասակարգումը դրանց խմբավորումն է ըստ մի շարք էական հատկանիշ-
ների: Հարկերի դասակարգման շնորհիվ՝ յուրաքանչյուր հարկատեսակ «հայտնվում» է 
տարբեր խմբում, որի արդյունքում ստանում է տարբեր գնահատականներ, ենթարկվում 
բազմակողմանի ուսումնասիրության, և բացահայտվում է դրա իրական էությունը: Այդ 
ամենը նպաստում է հարկերի հաշվարկման ու գանձման գործընթացի արդյունավետության 
մակարդակի բարձրացմանը:  

Հետևաբար՝ հարկերի դասակարգումը ներգործում է հարկային քաղաքականության 
արդյունավետության վրա՝ ունենալով ոչ պակաս կարևոր նշանակություն: 

Հարկերը, որպես կանոն, դասակարգվում են ըստ մի քանի հատկանիշների (չա-
փանիշների): Դրանք են. 

1. Ըստ հարկման եղանակի, որի դեպքում հարկերը բաժանվում են ըստ ուղղակիի 
և անուղղակիի:  

Այս բաժանման հիմքում սպառողների վրա հարկային բեռի տեղափոխման հնարա-
վորության չափանիշն է: Ուղղակի հարկերի դեպքում հարկային բեռն անմիջականորեն 
հարկ վճարողների վրա է, իսկ անուղղակիի պարագայում հարկ վճարողները դա տեղա-
փոխում են այլ անձանց վրա՝ այն ապրանքի կամ ծառայությունների գնի մեջ ներառելով:  

Այլ կերպ ասած, հարկերն ըստ ուղղակիի և անուղղակիի բաժանման հիմքում եկա-
մտածախսային հատկանիշն է: Ընդ որում, ուղղակի են դիտարկվում այն հարկերը, որոնց 
հաշվարկման ու գանձման հիմքում եկամտի կամ ունեցած գույքի մեծությունն է, իսկ ան-
ուղղակի հարկերի հաշվարկման ու գանձման հիմքում ապրանքի կամ մատուցված ծա-
ռայության գինն է: Բացի դրանից, հարկերի հաշվարկման ժամանակակից մեթոդաբանու-
թյունը փաստում է, որ բոլոր տեսակի հարկերը հաշվարկվում են օրենսդրությամբ սահ-
մանված հարկադրույքները հարկվող օբյեկտի նկատմամբ կիրառելու միջոցով, իսկ վեր-
ջինս տարբեր հարկատեսակների գծով հանդես է գալիս տարբեր դրսևորումներով, 
որոնք կարելի է բաժանել երեք խմբի. 

առաջին՝ ապրանքների կամ ծառայությունների արժեք, 
երկրորդ՝ սեփականության իրավունքով (ներառյալ նվիրատվածները և ժառանգ-

վածները) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց պատկանող գույքի 
արժեք, 

երրորդ՝ ֆիզիկական անձի եկամուտ կամ իրավաբանական անձի հարկվող շահույթ: 
Հարկման օբյեկտի նշված բոլոր խմբերին համապատասխան՝ տարբեր անվանումնե-

րով հարկեր վճարողները հարկվող օբյեկտի սեփականատերերն են՝ միայն մեկ տարբե-
րությամբ, որ հարկման օբյեկտի երկրորդ և երրորդ խմբերի հարկատեսակները գանձվում 
են հարկման օբյեկտի ուղղակի կամ անմիջական սեփականատերերից, իսկ առաջին 
խմբինը՝ հարկման օբյեկտի անուղղակի կամ ոչ անմիջական սեփականատիրոջից, այ-
սինքն՝ ապրանքների ու ծառայությունների վերջնական սպառողներից, որոնք կարող են 
լինել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք: Ինչ վերաբերում է ապ-
րանքը կամ ծառայությունը վերջնական սպառողին տրամադրող անձին, ապա նա ընդա-
մենը հարկը հարկվող օբյեկտի անուղղակի կամ անմիջական սեփականատիրոջից պետու-
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թյանը փոխանցող միջնորդ օղակ է: Հետևաբար՝ հարկերն ուղղակիի և անուղղակիի1 բա-
ժանվում են ըստ հարկվող օբյեկտի սեփականատիրոջ պատկանելության աստիճանի: Ուղ-
ղակի հարկերին են վերաբերում շահութահարկը, եկամտահարկը և գույքային հարկերը, 
իսկ անուղղակի հարկերին՝ ավելացված արժեքի հարկը, ակցիզային հարկը և մաքսերը2: 

Ակցիզային հարկ: Այն կիրառվել է դեռևս Հին Հռոմում՝ աղի և սպառման այլ ապ-
րանքների նկատմամբ, XIV դարում՝ Ֆրանսիայում աղի և գինու նկատմամբ, XVIII դարում՝ 
Անգլիայում աղի նկատմամբ: 

Ռուսաստանում արդեն XIX դարի վերջերին, երբ սկսվեց հարկային համակարգի ձևա-
վորումը, և 1881-1885 թթ. իրականացվեցին հարկային ռեֆ որմներ, վերացվեցին աղի հար-
կը և գլխահարկը՝ մեծ տեղ տալով ակցիզային հարկերին: 

ԽՍՀՄ ձևավորման սկզբնական շրջանում ակցիզային հարկի կիրառման շրջանակ-
ները նեղացվեցին, իսկ 1930 թվականին վերացվեցին բոլոր տեսակի ակցիզային վճար-
ներն ու հարկերը:  

Ներկայումս ողջ աշխարհում ակցիզային հարկով, որպես կանոն, հարկվում է ապ-
րանքատեսակների երեք խումբ` ալկոհոլային խմիչքներ, վառելիք և ծխախոտի արտադ-
րանք:  

Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ընտրված ապրանքները ներառում են հե-
տևյալ չափանիշներից մեկը կամ մի քանիսը. նախ՝ դրանց արտադրությունն ու վաճառքը 
հարկվում են կառավարության կողմից, երկրորդ` դրանք բնութագրվում են գնային պա-
հանջի գրաֆիկով, երրորդ` դրանք ճոխության պարագաներ կամ ծառայություններ են, 
չորրորդ` կառավարության կողմից դրանց սպառումը համարվում է բացասական արդյունք 
առաջացնող: 

 ՀՀ-ում ակցիզային հարկի հարցերն առաջին անգամ կանոնակարգվել են ՀՀ նախա-
գահի 27.01.1992 թ. հրամանագրով, այնուհետ 06.06.1992 թ. ընդունված և 01.07.1992 թ. 
գործողության մեջ դրված «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքով: Ներկայումս ակցի-
զային հարկի հետ կապված հարցերը կանոնակարգվում են ըստ 07.07.2000 թ. ընդուն-
ված և 01.08.2000 թ. գործողության մեջ դրված «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի, 
դրանում կատարված փոփոխությունների ու լրացումների:  

                                                            
1  Հարկերի տարանջատումն ըստ ուղղակիի և անուղղակիի առաջին անգամ կատարել է անգլիացի 

փիլիսոփա Ջ. Լոկը 1692 թվականին: 
2  Հին Հունաստանում պետական պաշտոնները համարվում էին հեղինակավոր, սակայն պետական պաշտոն 

զբաղեցնողները չէին վարձատրվում պետության կողմից: Դեռ ավելին, երբեմն հարկ էր լինում պետական 
կարիքների համար ծախսել սեփական միջոցները: Շինարարությունն ու այլ մեծածավալ աշխատանքներ 
կատարվում էին ստրուկների կամ քաղաքացիների կողմից: Այդ իսկ պատճառով ուղղակի հարկման անհրա-
ժեշտություն այն ժամանակ առանձնապես չէր էլ զգացվում: Այդ ժամանակներում հարկը դիտվում էր որպես 
հաղթողին տուրք, պարգև, նվիրատվություն: Սակայն, այլ էր մաքսերի պարագայում: Դրանք գանձվում էին 
օտարերկրացի վաճառականներից և առևտրականներից քաղաքային դռների մոտ, շուկաներում և այլ տեղե-
րում: Եվ որպեսզի իրենք վնաս չկրեին, վաճառականներն ու առևտրականները մաքսերը ներառում էին ապ-
րանքի գնի մեջ: Այլ կերպ ասած, օտարերկրացիների համար նախատեսված մաքսերը սեփական ժո-
ղովրդի համար դառնում էին անուղղակի հարկեր:  
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Ավելացված արժեքի հարկ: Ավելացված արժեքի հարկով հարկվում է ավելացված 
արժեքը, որի գաղափարը 1919 թ. առաջ է քաշել գերմանացի գիտնական Վիլհելմ ֆոն 
Սիմենսը՝ այն անվանելով «շրջանառությունից բարելավված հարկ»: Սակայն, պետք է փաս-
տել, որ ավելացված արժեքի հարկը հարկային համակարգ «ներմուծելու» գաղափարը 
տվել է  ֆրանսիացի Մ. Լորերը դեռևս 1954 թ., և առաջինն այն կիրառվել է Ֆրանսիայի 
հարկային համակարգում՝ 1958 թ.: 

Ավելացված արժեքի հարկը եվրոպական տնտեսական գոտի «ներմուծվել է» դեռևս 
1970 թ. (ԱԱՀ-ի 1-ին և 2-րդ դետեկտիվներով)՝ փոխարինելով մինչ այդ գործող արտադրա-
կանին և սպառողականին: Ներկայումս ավելացված արժեքի հարկը լայն տարածում է ստա-
ցել աշխարհի շատ երկրներում: Սակայն, կան նաև երկրներ, որոնց հարկային համակար-
գերում այն չի կիրառվում: Այդ երկրներից են, օրինակ, ԱՄՆ-ը1, Ավստրալիան, Շվեյցա-
րիան:  

ՀՀ-ում ավելացված արժեքի հարկի հարցերն առաջին անգամ կանոնակարգվել են ՀՀ 
նախագահի 04.01.1992 թ. հրամանագրով: Ներկայումս ավելացված արժեքի հարցերը 
կարգավորվում են ըստ 14.05.1997 թ. ընդունված և 01.07.1997 թ. գործող «Ավելացված արժե-
քի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի, դրանում կատարված փոփոխությունների ու լրացումների:  

Անուղղակի հարկերը վճարվում են սպառողների, իսկ ուղղակիները՝ հարկվող օբյեկ-
տի սեփականատերերի ու դրանց տնօրինողների կողմից և ուղղակիորեն ազդում են վեր-
ջիններիս տնտեսական գործունեության վրա: Այլ կերպ ասած, ուղղակի հարկերը յուրովի են 
արտահայտում պետության և հարկատուների փոխհարաբերությունները: Ընդ որում, եթե 
շահութահարկի ու եկամտահարկի մեծությունը կախված է հարկատուների տնտեսական 
գործունեության արդյունքներից, այսինքն՝ հարկատուի ստացած շահույթի ու եկամտի չա-
փից, ապա գույքային հարկերի մեծությունը կախված չէ հարկատուի տնտեսական գոր-
ծունեության արդյունքներից: 

Գույքահարկ: Գույքահարկի ծագումն ունի հազարամյակների պատմություն. այն 
գանձվում էր դեռևս մ.թ.ա. IV դարում: Այդ ժամանակներում Հին Հռոմում գանձվում էին 
գույքահարկին նմանվող այնպիսի հարկեր, ինչպիսիք էին ժառանգություն անցած գույքինը, 
բնակարանայինը2: Ֆեոդալական ժամանակաշրջանում գույքահարկ գանձվում էր գյուղացի-
ներից և արհեստագործներից: 1863 թ. Ռուսաստանում ներդրվեց քաղաքային շինության սե-
փականատերերից գանձվող հարկը՝ փոխարինելով մինչև այդ գանձվող գլխահարկին կամ 
շնչահարկին, իսկ XIX դարի վերջին քաղաքային շինության սեփականատերերից գանձ-
վող հարկը փոխարինվեց անշարժ գույքի սեփականատերերից գանձվող հարկով: ԽՍՀՄ-
ում և սոցիալիստական ճամբարի մյուս երկրներում գործում էր տրանսպորտային միջոցնե-
րի և անասունների սեփականատերերից գանձվող հարկը, հիմնական արտադրական 

                                                            
1  Ավելացված արժեքի հարկին նմանվող հարկ կիրառվել է ԽՍՀՄ-ում և անվանվել «շրջանառության հարկ», 

իսկ ԱՄՆ-ում կիրառվող և ավելացված արժեքի հարկին նմանվող հարկատեսակ է համարվում վաճառքի 
հարկը, որը գանձվում է լայն սպառման ապրանքների և ծառայությունների համար կատարվող սպառողական 
ծախսերից: 

2  Липсиц И., Экономика без тайн. М.: Дело ЛТД, 1993, с. 300-301. 
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ֆ ոնդերի օգտագործման դիմաց գանձվող ֆոնդավճարը, իսկ Շվեդիայում, Դանիայում և 
այլուր գանձվում էր ունեցվածքի հարկ: 

ՀՀ-ում գույքահարկը ներդրվել է 1995 թ.՝ փոխարինելով մինչ այդ գործող  ֆոնդա-
վճարին և շինությունների ու տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերից գանձվող 
հարկերին: Ներկայումս գույքահարկի հարցերը կարգավորվում են 26.12.2002 թ. ընդուն-
ված և 01.01.2003 թ. գործողության մեջ դրված «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքով, դրա-
նում կատարված փոփոխություններով ու լրացումներով:  

Ներկայումս գույքային հարկերը շատ երկրներում միասնականացվել և հանդես են 
գալիս մեկ հարկատեսակի` գույքային հարկերի անվան տակ: Այդ մոտեցումը կիրառվում 
է ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Ավստրալիայում, Շվեյցարիայում և այլն1: 
Հայաստանում այն հանդես է գալիս երկու հարկատեսակի` գույքահարկի և հողի հարկի 
տեսքով, որոնց դերն ու նշանակությունը կարևորվում է ոչ միայն որպես բյուջեի եկամուտ-
ների ձևավորման աղբյուր, այլև որպես եկամուտների անարդարացի բաշխման վերացման, 
գույքի օգտագործման և հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման 
միջոց: 

Հողի հարկ: Այս հարկատեսակը կիրառվել է դեռևս Հին Եգիպտոսում, Պարսկաս-
տանում, Հունաստանում ու Հին Հռոմում, տարածում ու զանգվածային բնույթ է ստացել մի-
ջին, իսկ իր վերջնականապես ձևավորվել է XVII-XIX դարերում: 

1920-ական թվականների սկզբներին ԽՍՀՄ-ում ներդրվել է հողային ռենտան, որը 
գանձվում էր հողօգտագործողներից՝ նրանց կողմից գյուղացիական տնտեսության վարման 
արդյունքում ստացված հավելյալ եկամտից: Դրան զուգընթաց, գործում էր նաև միասնա-
կան գյուղատնտեսական հարկը, որը 1923 թ. փոխարինվեց միասնական բնամթերային 
հարկով2: Այնուհետև 1953 թ. ընդունված «Գյուղատնտեսական հարկի մասին» օրենքով 
հողօգտագործողներից օժանդակ տնտեսության համար հատկացված տնամերձ հողա-
մասերի համար գանձվում էր գյուղատնտեսական հարկ: ԽՍՀՄ-ում հողօգտագործողնե-
րից գանձվող հողահարկի տեսակներ էին համարվում նաև անտառային եկամուտը և կոլ-
տնտեսություններից գանձվող հարկը:  

ՀՀ-ում 1981 թ. ներդրվել են հողահարկն ու գյուղատնտեսական հարկը՝ փոխարինելով 
մինչ այդ գործող հողային վճարին ու այլ հարկատեսակների: Սակայն, 1994 թ. «Հողի 
հարկի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ դադարեցվեց մինչ այդ գործող հողահարկի ու 
գյուղատնտեսական հարկի գանձումը՝ սահմանելով հողի հարկ վճարողների շրջանակը 
(հողի սեփականատերեր, պետական սեփականություն հանդիսացող հողի մշտական ու ժա-
մանակավոր օգտագործողներ):  

Եկամտահարկ: Եկամտահարկը ֆ իզիկական անձանց կողմից բյուջե վճարվող 
հարկատեսակ է: Այն առաջինը ներդրվել է Անգլիայում դեռևս 1798 թ.: XVIII-XIX դարերում 
եկամտահարկի ներդրման ձևի վրա էական ազդեցություն ունեցան բանվորական շար-

                                                            
1 Рускова И.Г., Кашин В.А.,Толкушин А.В. и др., Налоги и налогообложение-М., ЮНИТИ, 2000, с. 432-434. 
2 «Справочник налогового работника». Под. ред. Бурмистрова Д.В., М., 1951. 
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ժումները, որոնց քաղաքական պահանջներն ուղղված էին նաև հարկային «բեռի» թե-
թևացմանը: 

Ցարական Ռուսաստանում եկամտահարկը օրենսդրորեն ընդունվել է ընդամենը 
1916 թ. ու պետք է գործողության մեջ դրվեր 1917 թ. հոկտեմբերից: Սակայն, այդ օրենքը 
չունեցավ գործնական կիրառում՝ կապված այդ ամսին հեղափոխական հայտնի դեպքերի 
հետ: 

ԽՍՀՄ-ում եկամտահարկը ներդրվել է ըստ ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի նախագա-
հության 30.04.1943 թ. հրամանագրի, ապա 23.04.1990 թ. ընդունված «ԽՍՀՄ քաղաքա-
ցիներից, օտարերկրյա քաղաքացիներից ու քաղաքացիություն չունեցող անձանցից 
գանձվող եկամտահարկի մասին» ԽՍՀՄ օրենքի: 

ՀՀ-ում եկամտահարկի հարցերն առաջին անգամ կանոնակարգվել են ՀՀ նախա-
գահի 04.01.1992 թ. «Ձեռնարկություններից, կազմակերպություններից ու քաղաքացիներից 
գանձվող հարկերի մասին» թիվ ՆՀ49 հրամանագրով, իսկ կարգավորվում են 27.12.1997 
թ. ընդունված և 01.01.1998 թ. գործողության մեջ դրված «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ 
օրենքով, դրանում կատարված լրացումներով ու փոփոխություններով:  

Շահութահարկ: Շահութահարկն իրավաբանական անձանց կողմից բյուջե վճար-
վող հարկատեսակ է, որի մեծությունը կախված է հարկատուի տնտեսական գործունեու-
թյան արդյունքներից: Այն շատ երկրներում ընդունված է անվանել «ընկերությունների 
(կորպորացիաների) հարկ»: 

ՀՀ-ում շահութահարկի հարցերն առաջին անգամ կանոնակարգվել են ՀՀ նախա-
գահի 04.01.1992 թ. թիվ ՆՀ49 հրամանագրով, իսկ ներկայումս դրանք կարգավորվում են 
30.09.1997 թ. ընդունված և 01.01.1998 թ. գործողության մեջ դրված «Շահութահարկի մա-
սին» ՀՀ օրենքով, դրանում կատարված փոփոխություններով ու լրացումներով:  

Ըստ համապատասխան մակարդակի բյուջեներ մուտքագրման հատկանիշի: Այս 
հատկանիշով կամ չափանիշով հարկերը բաժանվում են պետականի (կենտրոնականի), 
նահանգայինի (մարզայինի) և տեղականի (համայնքայինի)՝ կախված այն բանից, թե 
տվյալ երկրում բյուջետային ինչպիսի (երկմակարդա՞կ, թե՞ եռամակարդակ) համակարգ է 
գործում: 

Պետական հարկերը մուտքագրվում են պետական բյուջե և գանձվում իշխանության 
վերադաս մարմինների կողմից, իսկ մնացած երկուսը մուտքագրվում է համապատաս-
խան բյուջեներ և գանձվում իշխանության տվյալ մակարդակի մարմինների կողմից:  

ՀՀ-ում գործում են պետական և տեղական հարկեր: Ընդ որում, այսպիսի դասա-
կարգման պարագայում գույքահարկն ու հողի հարկը վերագրվում են տեղական հարկե-
րին, իսկ մնացածը՝ պետական հարկերին: 

Ըստ վճարողների հատկանիշի: Այսպիսի դասակարգման դեպքում հարկերը նե-
րառվում են վճարողների երեք խմբերում.  

ա) հարկեր իրավաբանական անձանցից,  
բ) հարկեր  ֆիզիկական անձանցից,  
գ) հարկեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից: 
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2. Ըստ հարկվող օբյեկտի: Այս դեպքում հարկերը ներառվում են չորս խոշորաց-
ված խմբերում. 

ա) հարկեր եկամուտներից (եկամտահարկ, շահութահարկ, հարկ շահաբաժիններից),  
բ) հարկեր կապիտալից (գույքահարկ, հողի հարկ, ոչ նյութական ակտիվներից 

գանձվող հարկեր),  
գ) հարկեր շրջանառությունից (ավելացված արժեքի հարկ, ակցիզային հարկ, մաք-

սավճարներ, վաճառքի հարկ),  
դ) հարկեր ռեսուրսներից, որոնք հիմնականում գանձվում են հանքարդյունահանող և 

բնական ռեսուրսներ օգտագործող  ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից 
(բնօգտագործման վճար, լիցենզիայի վճար և այլն): 

Շրջանառությունից հարկերը դինամիկ զարգացողն ու ամենատարածվածն են (ավե-
լացված արժեքի հարկ, վաճառքի հարկ, եկամտահարկ ֆիզիկական անձանցից, ակցիզա-
յին հարկ և այլն), որոնք ակտիվ ներգործություն են ունենում երկրի տնտեսական ակտի-
վության, տնտեսավարող սուբյեկտների եկամտաբերության աստիճանի և, ի վերջո, 
նրանց շահույթի ու շահութահարկի մեծության վրա: Շրջանառության հարկերի դրույքաչա-
փերի մեծացումը, որպես կանոն, հանգեցնում է տնտեսավարող սուբյեկտների ազատ դրա-
մական միջոցների նվազմանը, որն էլ, իր հերթին, սահմանափակում է ձեռնարկատերերի 
գործարար ակտիվությունը, նվազեցնում է շահույթը կամ խթանում ծախսերի մեծացումը:  

Շրջանառության հարկերի դրույքաչափերի մեծացումը տնտեսավարող սուբյեկտնե-
րին մղում է կիսալեգալ գործունեության կամ ստվերային դաշտ, իսկ դրանց իջեցումը 
խթանում է շրջանառության ծավալների մեծացումը և ներդրումների աճը: 

Շահույթից հարկերը գանձվում են տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության արդյուն-
քում ստացված շահույթից, որի մեծության արհեստական նվազեցման հնարավորությունները 
համեմատաբար շատ են: Այս հարկատեսակի հաշվարկումը խնդիրներ է ստեղծում ինչպես 
հարկային մարմինների, այնպես էլ տնտեսավարող սուբյեկտների համար, մանավանդ, որ 
վերջիններս (շահութահարկի հաշվարկմամբ պայմանավորված) կրկնակի (հարկային և հաշ-
վապահական) հաշվառում են վարում: Այս հարկատեսակը, հարաբերական առումով, ավելի 
շատ է մղվում ստվերային դաշտ, և դրանով են բացատրվում խոշոր բիզնեսով զբաղվող 
տնտեսավարող սուբյեկտների ծաղկումն ու դրանց հաշվեկշռային խրոնիկական վնասի կամ 
«չնչին շահույթի» ձևավորումը: Շահույթից հարկերի դրույքաչափից է կախված շահույթի այն 
մեծությունը, որը մնում է տնտեսավարող սուբյեկտների տրամադրության տակ, որի չափից 
են կախված նրանց ներդրումների մեծությունը, գործարար ակտիվությունը, կախվածությունը 
բանկային համակարգից: 

Կապիտալից հարկերն առավել կայուն և ստվերային դաշտից ապահովագրված հար-
կերն են, քանի որ տնտեսավարող սուբյեկտների համար շատ դժվար է դրանց հարկման 
բազան արհեստականորեն նվազեցնելը: Կապիտալից հարկերի դրույքաչափերի մեծա-
ցումը կանխորոշում է տնտեսավարող սուբյեկտի տրամադրության տակ մնացած շահույ-
թի ծախսման ուղղությունը: Նման դեպքում ազատ դրամական միջոցներն արտահոսում են 
առավել բարենպաստ հարկային ռեժիմ ունեցող երկրների տնտեսություններ, կամ ազատ 
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դրամական միջոցները մնում են երկրում, սակայն ուղղվում են ոչ թե դեպի արտադրու-
թյուն, այլ դեպի սպառում: Կապիտալից հարկերի դրույքաչափերի բարձրացման հետևան-
քով կրճատվում են հիմնական միջոցների նորացմանն ուղղվող և ֆոնդազինվածության 
աճ ապահովող ներդրումները, մեծանում է հիմնական կապիտալի բարոյական մաշված-
քը (որն էլ, իր հերթին, հանգեցնում է ծախսերի աճին և արտադրվող ապրանքների մրցու-
նակության կորստին): Այդպիսի բացասական հետևանքներով հանդերձ, կապիտալից 
հարկերի բարձր դրույքաչափերը կատարում են «սանիտարական» գործառույթ՝ ստիպե-
լով տնտեսավարող սուբյեկտներին ազատվելու հնացած արտադրական հզորություննե-
րից և առավել արդյունավետ օգտագործելու մնացած հիմնական միջոցները, որպեսզի 
չվճարեն «ավելորդ» հարկեր:  

Սակայն, միշտ չէ, որ կապիտալից հարկերի ցածր դրույքաչափերը, խթանելով հիմ-
նական միջոցների նորացմանն ուղղվող և ֆոնդազինվածության աճ ապահովող ներ-
դրումները, հանգեցնում են ֆոնդահատույցի աճին, քանի որ տնտեսությունում կուտակ-
ված արտադրական կապիտալը երբեմն չի համապատասխանում տնտեսության գործա-
րար ակտիվությանը՝ նվազեցնելով երկրի մրցունակությունը համաշխարհային շուկայում: 
Եվ, հատկապես, շրջանառության հարկերի բարձր դրույքաչափերի դեպքում իրեն զգալ է 
տալիս հիմնական միջոցների ոչ ռացիոնալ օգտագործելու վախը կամ ռիսկը, իսկ կապի-
տալից հարկերի ցածր դրույքաչափի պայմաններում ձեռնտու է դառնում սեփական մի-
ջոցների պահպանումը գույքի ձևով: 

3. Ըստ վճարման նշանակության, որի դեպքում հարկերը ներառվում են երկու 
խոշորացված խմբերում. 

ա) ընդհանուր նշանակության հարկեր,  
բ) հատուկ նշանակության հարկեր, օրինակ՝ սոցիալական վճարներ: 
Բացի վերոհիշյալ և համընդհանուր ճանաչում ստացած դասակարգումից` հարկերն 

անհրաժեշտ է դասակարգել նաև ըստ հարկվող օբյեկտի և միջին հարկադրույքի փոփո-
խության հարաբերակցության1:  

Այդ փոփոխությունների հարաբերակցությունից կախված` փոփոխվում է նաև հար-
կի մեծությունը:  

Եթե հարկի մեծությունը նշանակենք Հ-ով, հարկվող օբյեկտինը՝ ՀՕ-ով, հարկման 
միջին դրույքաչափը (վերածված գործակցի)՝ Գ-ով (Գ≥0, Գ<1), ապա հարկի մեծությունը 
բոլոր հարկատեսակների դեպքում կարելի է ներկայացնել հետևյալ հավասարումով.  

Հ=ՀՕ2Գ           (1) 
Եթե ՀՕ-ի փոփոխված մեծությունը նշանակենք ՀՕ1-ով, իսկ Գ-ի փոփոխվածը՝  

Գ1-ով, ապա Հ-ի փոփոխված մեծությունը (Հ1) կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 
Հ1=ՀՕ12Գ1:  

Հետևաբար՝ հարկի մեծության փոփոխությունը (Հ1–Հ)-ը կարելի է արտահայտել 
հետևյալ հավասարումով. 
                                                            
1  Տ.Վ. Հարությունյան, Հարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի 

Հանրապետությունում, Եր., «Զանգակ-97», 2006, էջ 22-26: 
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Հ1–Հ=ՀՕ12Գ1–ՀՕ2Գ          (2) 
Փորձենք վերծանել այս հավասարումը: Եթե հարկվող օբյեկտի փոփոխության 

գործակիցը նշանակենք ՀՕ2-ով, իսկ գործակցի վերածված միջին հարկադրույքի փոփո-
խության գործակիցը՝ Գ2-ով, ապա կարող ենք ստանալ հետևյալ հավասարումները. 
ՀՕ1=ՀՕ2ՀՕ2 և Գ1=Գ2Գ2: Դրանք տեղադրելով (2) հավասարման մեջ` ստացվում է, որ. 

Հ1–Հ=ՀՕ2ՀՕ22Գ2Գ2–ՀՕ2Գ         (3) 
կամ 
Հ1–Հ=ՀՕ2Գ2 (ՀՕ22Գ2–1)         (4) 
Հավասարումից պարզ է դառնում, որ հարկի մեծության փոփոխությունը կախված է 

(ՀՕ22Գ2–1) տարբերությունից: Բանաձևից (4) հետևում է, որ առկա են հարկի մեծության 
փոփոխության երեք խոշորացված տարբերակներ. 

առաջին՝ հարկի մեծությունը մնում է անփոփոխ (Հ1=Հ),  
երբ ՀՕ22Գ2=1, 

երկրորդ՝ հարկի մեծությունը նվազում է (Հ1<Հ),  
երբ ՀՕ22Գ2<1, 

երրորդ՝ հարկի մեծությունն աճում է (Հ1>Հ),  
երբ ՀՕ22Գ2>1: 

Քննարկենք նշված տարբերակներն առանձին-առանձին: 
Առաջին տարբերակի պարզագույն ընկալմամբ հարկի մեծությունը չի փոփոխվում, եթե 

անփոփոխ են մնում հարկվող օբյեկտի ծավալներն ու միջին հարկադրույքի չափերը, այ-
սինքն՝ երբ ՀՕ2=1 և Գ2=1: Սակայն, երբ խորանում ենք երևույթի էության մեջ, տեսանելի 
են դառնում ՀՕ2-ի և Գ2-ի այն բազմաթիվ կոմբինացիաները, որոնց դեպքում հարկի մե-
ծությունը մնում է անփոփոխ: Այդ բազմաթիվ կոմբինացիաներից է, օրինակ, երբ 
ՀՕ2=0.5, Գ2=2 կամ ՀՕ2=0.2, Գ2=5, կամ ՀՕ2=2.5, Գ2=0.4 և այլն:  

Երկրորդ տարբերակի դեպքում հարկի մեծությունը նվազում է, երբ 1) ՀՕ2=1, Գ2<1, 
2) ՀՕ2<1, Գ2=1, 3) ՀՕ2<1, Գ2<1 և այլն: 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ հարկի մեծության անփոփոխության կամ 
նվազման հարցերը տնտեսության զարգացման և հարկային քաղաքականության խնդիր-
ների համատեքստում գործնական հետաքրքրություն չեն ներկայացնում, անհրաժեշտ 
ենք համարում առաջին և երկրորդ տարբերակների դեպքում սահմանափակվել կատար-
ված դիտարկումներով: 

Երրորդ տարբերակի դեպքում հարկի մեծությունն աճում և նպաստավոր դաշտ է 
ստեղծում պետության առջև դրված խնդիրները լուծելու համար: Ահա թե ինչու, երրորդ 
տարբերակի մանրամասն քննարկումը պետք է դառնա հարկային քաղաքականության 
առանցքը՝ տնտեսության կայունացումն ու զարգացումը երկարաժամկետ հատվածում ա-
պահովելու հպատակով: Սակայն, մինչ այդ հարցադրումներին ու դրանց լուծումներին 
անդրադառնալը, փորձենք երրորդ տարբերակի դեպքում տեսանելի դարձնել հարկի 
ավելացման միտումները: 

Երրորդ տարբերակի դեպքում հարկերի մեծությունն աճում է այն դեպքերում, երբ.  
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1) ՀՕ2=1, Գ2>1: Այս դեպքի ժամանակ, փաստորեն, հարկվող եկամտի ծավալը կամ 
հարկման օբյեկտը մնում է անփոփոխ, իսկ միջին հարկադրույքի գործակիցն աճում է: 
Միաժամանակ, հարկի մեծությունը որոշվում է միջին հարկադրույքի աճի գործակցի բազ-
մապատկիչի չափով, այսինքն՝ հարկի աճն ուղիղ համեմատական է միջին հարկադրույքի 
աճի գործակցին:  

Այլ կերպ ասած, հարկի մեծությունն աճում է միջին հարկադրույքի աճի գործակցին 
համամասնորեն: Սակայն, այս դեպքը զարգացող տնտեսության պայմաններում, առավել 
ևս երկարաժամկետում, գործնական կիրառություն չի կարող ստանալ, քանի որ. մի կող-
մից՝ հարկվող օբյեկտի ծավալը դիտարկվում է որպես անփոփոխ մեծություն, իսկ մյուս 
կողմից՝ միջին հարկադրույքը, որպես աճող փոփոխական, կարող է հանգեցնել հարկվող 
օբյեկտի (ՀՕ) նվազեցմանը: 

2) ՀՕ2<1, Գ2>1, երբ միջին հարկադրույքի աճի տեմպը գերազանցում է հարկվող 
եկամտի նվազման տեմպը: Այս դեպքում հարկի մեծությունը կարող է աճել այն էլ միայն 
կարճաժամկետ հատվածում, իսկ երկարաժամկետում այս դեպքի քննարկումը դառնում է 
անիմաստ: 

3) ՀՕ2>1, Գ2=1: Այս դեպքում միջին հարկադրույքի մեծությունը մնում է անփոփոխ, 
իսկ հարկվող օբյեկտի (ՀՕ) մեծությունը դիտարկվում է որպես աճող փոփոխական, որոնց 
միաժամանակյա գործողության պայմաններում հարկի մեծությունը (Հ) ուղիղ համեմատա-
կան կամ համամասնական է հարկվող օբյեկտի աճի գործակցին (ՀՕ2): Այս դեպքը բնորոշ է 
զարգացող տնտեսությանը ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ հատվածում: 
Ուստի այն հետաքրքրության և ուշադրության արժանի դեպք է հարկային քաղաքակա-
նության հիմնախնդիրների տեսանկյունից:  

4) ՀՕ2>1, Գ2<1, երբ հարկվող օբյեկտի փոփոխության գործակցի (ՀO2) աճի տեմ-
պը գերազանցում է միջին հարկադրույքի փոփոխության գործակցի նվազման տեմպը, 
որոնց միաժամանակյա գործողության պայմաններում հարկի մեծությունն աճում է: Այս 
պայմաններում հարկը ձեռք է բերում աճողական բնույթ: Սակայն, միջին հարկադրույքի 
փոփոխության գործակցի նվազման տեմպը գերազանցում է հարկվող օբյեկտի փոփո-
խության գործակցի աճի տեմպը. գերազանցելու դեպքում հարկի մեծությունը թեպետ 
բացարձակորեն աճում է, սակայն հարաբերականորեն ձեռք է բերում նվազման միտում: 

5) ՀՕ2>1, Գ2>1: Այս դեպքում հարկի մեծությունն ավելանում է, երբ. 
ա) Հարկվող օբյեկտի և միջին հարկադրույքի փոփոխության գործակիցները (ՀՕ2, 

Գ2) ունենում են աճի հավասար տեմպեր: Այս իրավիճակում հարկի մեծությունն 
առավել աճողական բնույթ է ձեռք բերում:  

բ) Հարկվող օբյեկտի փոփոխության գործակցի (ՀՕ2) աճը գերազանցում է միջին 
հարկադրույքի փոփոխության գործակցի աճը: Հարկի մեծությունն այս իրավիճա-
կում ևս աճողական է:  

գ) Միջին հարկադրույքի փոփոխության գործակցի (Գ2) աճը հարկվող օբյեկտի 
փոփոխության գործակցի (ՀՕ2) աճը գերազանցելու պայմաններում նույնպես 
աճողական է: 
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Այսպիսով՝ պարզ է դառնում, որ վերոհիշյալ խնդիրները զարգացող տնտեսության 
պայմաններում և երկարաժամկետ հատվածում անհրաժեշտ է քննարկել ու լուծումներ 
որոնել հարկի մեծության փոփոխության միայն երրորդ տարբերակում և այն էլ՝ միայն եր-
րորդ, չորրորդ և հինգերորդ դեպքերի համար: Պարզվում է նաև, որ հարկի աճողականու-
թյունը, համամասնականությունը և նվազողականությունը հանդես են գալիս որպես դրա 
ծավալի փոփոխության աստիճանի վարք, որը ձևավորվում է տնտեսական որոշակի իրա-
վիճակում և կախված է հարկման գործող մեխանիզմներից: Ուստի սխալ կլինի հարկա-
տեսակի անվանումը ելակետ դարձնելով այն վերագրել աճողականի, համամասնականի 
կամ նվազողականի, քանի որ նույն հարկատեսակը վերոհիշյալ փաստարկների արդյուն-
քում կարող է ձեռք բերել մի դեպքում՝ աճողական, մեկ այլ դեպքում՝ համամասնական, իսկ 
երրորդ դեպքում՝ նվազողական բնույթ: 

Հարկերի դասակարգումը, ըստ վերոհիշյալ հատկանիշի, սխեմատիկ ձևով կարելի է 
ներկայացնել հետևյալ կերպ (աղյուսակ 1): 

 

Աղյուսակ 1 
Հարկերի դասակարգումն ըստ հարկվող օբյեկտի և միջին հարկադրույքի փոփոխության 

հարաբերակցության աստիճանի 
 

№ Դասակարգման պայմաններ Աճողական Համամաս-
նական Նվազողական 

1. ՀՕ2>1, Գ2=1   Ε  
2. ՀՕ2>1, Գ2<1: ՀՕ2-ի աճի տեմպը գերա-

զանցում է Գ2-ի աճի տեմպը Ε   

3. ՀՕ2>1, Գ2<1: Գ2-ի աճի տեմպը 
գերազանցում է ՀՕ2-ի աճի տեմպը   Ε 

4. ՀՕ2>1, Գ2>1 Ε   
 
Ծանոթություն`  
ՀՕ2-ը հարկվող օբյեկտի փոփոխության գործակիցն է, իսկ Գ2-ը՝ գործակցի վերածված 

միջին հարկադրույքի փոփոխության գործակիցը:  
Այսպիսով, հարկվող օբյեկտի և միջին հարկադրույքի փոփոխության հարաբերակ-

ցությունից կախված, հարկերն աճողական բնույթ են ձեռք բերում, երբ.  
ա) հարկվող օբյեկտի և միջին հարկադրույքի փոփոխության գործակիցները գերա-

զանցում են մեկը և  
բ) հարկվող օբյեկտի փոփոխության գործակիցը գերազանցում է մեկը, միջին հար-

կադրույքի1 փոփոխության գործակիցը փոքր է լինում մեկից, իսկ հարկվող 
օբյեկտի փոփոխության գործակցի աճի տեմպը գերազանցում է միջին հարկա-
դրույքի աճի տեմպը:  

Հարկերը նվազողական բնույթ են ձեռք բերում, երբ հարկվող օբյեկտի փոփոխու-
թյան գործակիցը գերազանցում է մեկը, միջին հարկադրույքի փոփոխության գործակիցը 

                                                            
1  Հարկվող օբյեկտի տարբեր միջակայքերում դրանք լինում են տարբեր: 
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փոքր է լինում մեկից, իսկ միջին հարկադրույքի փոփոխության գործակցի աճի տեմպը 
գերազանցում է հարկվող օբյեկտի փոփոխության գործակցի աճի տեմպը:  

Այսպիսով՝ հարկերի դասակարգումը կարելի է ներկայացնել ըստ գծապատկեր 1-ի: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1.  Հարկերի դասակարգման հատկանիշները 
 

Հարկերը համամասնական բնույթ են ձեռք բերում, երբ հարկվող օբյեկտի փոփո-
խության գործակիցը գերազանցում է մեկը, իսկ միջին հարկադրույքի փոփոխության 
գործակիցը հավասարվում է մեկի: 

 

ВЛАДИМИР АРУТЮНЯН  
ТИГРАН АРУТЮНЯН 

 

ТИПЫ НАЛОГОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Ключевые слова: налоги, налоговая эффективность, прямые 
налоги, косвенные налоги, налоговая политика, 
подоходный налог. налог на прибыль, акцизный 
налог 

 

В статье анализируются особенности налоговой классификации, а также типы и виды 
налогов. Кроме того, подтверждено, что эффективная налоговая политика может способ-
ствовать стимулированию экономической активности путем практики налоговых льгот и 
равноправия. 
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The article analyzed the peculiarities of tax classification, as well as types and types of taxes. In 
addition, it has been confirmed that the effective tax policy could facilitate economic activity by applying 
the incentive and fair functions of taxes. 
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ՎԱՐՍԻԿ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, 
ՀՊՏՀ  

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. ինտեգրման գործընթացներ, համախառն 
խնայողություններ, ներքին ներդրումներ, 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, վերազ-
գային կորպորացիաներ, բարձր արդյունա-
վետություն, քիմիական արդյունաբերություն 

 

Հայաստանը` որպես փոքր բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, բավական մեծ կախ-
վածություն ունի համաշխարհային տնտեսությունից: ՀՀ-ում ներդրումների ֆինանսավոր-
ման հատկապես ներքին աղբյուրները չափազանց սահմանափակ են: Այս իմաստով, ժա-
մանակակից տնտեսությունների միջև շուկաների բաժանման և վերաբաժանման շնորհիվ 
ձևավորվող տնտեսական, քաղաքական, սոցիալ-մշակութային նոր տիպի հարաբերու-
թյունները նախադրյալներ են ստեղծում ինտեգրացիոն նոր միավորումների համար: 
Կարծում ենք՝ լրացուցիչ ներդրումների ներգրավման նպատակով ՀՀ տնտեսության հա-
մար կիրառելի են վերազգային կորպորացիաների հետ ինտեգրման հնարավորություն-
ները մի շարք ոլորտներում, այդ թվում՝ քիմիական արդյունաբերության մեջ:  

 

Ժամանակակից տնտեսությունների միջև, շուկաների բաժանման և վերաբաժան-
ման շնորհիվ, ձևավորվում են տնտեսական, քաղաքական, սոցիալ-մշակութային նոր տի-
պի հարաբերություններ` նախադրյալներ ստեղծելով ինտեգրացիոն միավորումների բազ-
մազանեցման համար: Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման գործընթացների 
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զարգացումը մեծապես պայմանավորված է երկրների բնաաշխարհագրական, տնտեսա-
կան զարգացվածության և գիտատեխնիկական մակարդակների տարբերություններով, 
ինչպես նաև արտաքին կապերի, կենցաղավարման ձևերով ու բնույթով, նաև վերազգա-
յին կորպորացիաների տնտեսական էքսպանսիայով։ Արդյունքում, երկրների տնտեսա-
կան զարգացումն էլ մեծապես պայմանավորվում է ինտեգրման գործընթացներով, որոնք 
ենթադրում են արտադրողական ուժերի, արտադրության միջոցների, տեխնոլոգիական 
գիտելիքի և աշխատուժի միջազգային փոխանակումներ, մասնագիտացում և կոոպերա-
ցում, ֆինանսների, արտադրական ռեսուրսների, առևտրի և ծառայությունների միջազ-
գային տեղաշարժեր, գլոբալ հիմնախնդիրների (բնապահպանություն, Համաշխարհային 
օվկիանոսի և տիեզերքի յուրացում, զարգացող, աղքատ երկրներին օգնություն) լուծում-
ներ: 

Այս համատեքստում ազգային տնտեսությունները դառնում են համաշխարհայինի 
բաղկացուցիչ մաս, սակայն տնտեսական իրավիճակը կառավարող ինստիտուտները 
մնում են որպես ազգային: Հայաստանը, իբրև փոքր բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, 
բավական մեծ կախվածություն ունի համաշխարհային տնտեսությունից: Ուստի ՀՀ-ի 
համար արտաքին շուկաներ ներթափանցելու ժամանակակից ձևերը կարող են ընդունելի 
լինել և արդյունավետ կիրառվելու դեպքում, ելնելով ՀՀ և տարածաշրջանային տնտեսա-
կան, քաղաքական, ազգային առանձնահատկություններից, մեծապես պայամանավորել 
ՀՀ ազգային անվտանգությունը:  

Նշենք, որ ՀՀ փոքր տարողությամբ շուկան սահմանափակում է ներքին ընկերու-
թյունների ներդրումներ կատարելու հնարավորությունները: Խիստ սահմանափակ են 
ներդրումների ֆինանսավորման ներքին աղբյուրները՝ ձեռնարկությունների սեփական 
միջոցներ, ֆինանսական շուկայի միջոցներ, բյուջետային ներդրումային ֆինանսավորում, 
համախառն խնայողություններ: Ի վերջո, քանի որ պետական բյուջեն մշտապես պակա-
սուրդով է, Հայաստանում պետական խնայողություններ չկան: Ազգային խնայողություն-
ները ձևավորվում են բացառապես մասնավոր խնայողությունների հաշվին: Ավելին, բյու-
ջեում նախատեսվող պետական ներդրումները ևս իրականացվում են մասնավոր խնայո-
ղությունների հաշվին:  

ՀՀ-ում ներքին ներդրումների հիմնական աղբյուր հանդիսացող համախառն խնա-
յողությունները ճգնաժամային՝ 2009 թ. 2008 թ. համեմատ կրճատվել են 51.5%-ով և որո-
շակի տատանումներով շարունակել են ցածր մնալ մինչև 2014 թ. (գծապատկեր 1): Սա-
կայն, 2015 թ. 2014 թ. համեմատ էական աճ է արձանագրվել՝ 42.7%: Այնուամենայնիվ, 
համախառն խնայողությունները 2015 թ. ծավալային արտահայտությամբ ցածր են դեռևս 
2008 թ. ցուցանիշից 18.8%-ով:  

Դիտարկվող ժամանակահատվածում համախառն ներդրումները (կուտակում) նույն-
պես կրճատվել են՝ 2009 թ. կազմելով 2008 թ. մակարդակի 74.7%-ը, և որոշակի տատա-
նումներով մինչ օրս շարունակում են ցածր մնալ: 2016 թ. ներդրումները կազմել են 934.7 
մլրդ ՀՀ դրամ, այսինքն՝ դեռևս ցածր են նախաճգնաժամային՝ 2008 թ. մակարդակից 
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35.9%-ով: Նշենք նաև, որ դրանք 10.5%-ով կրճատվել են նաև 2015 թ. համեմատ: 2016 թ. 
ներդրումներ/ՀՆԱ ցուցանիշը կազմել է 18.4%՝ 2015 թ. 20.7% փոխարեն:  

 

 
Գծապատկեր 1.  ՀՀ ներդրումների և համախառն խնայողությունների զարգացման 

միտումները 2008−2016 թթ. 1 
 

  Դիտարկենք նաև համախառն խնայողությունների կշիռը ՀՀ ներդրումներում: 2008 թ. 
այն կազմել է 78.3%: Ճգնաժամային՝ 2009 թ. համախառն խնայողությունների կշիռը ՀՀ 
ներդրումներում կտրուկ նվազել է՝ մինչև 50%, որն ըստ էության շարունակվել է մինչև 
2014 թ.: 2015 թ. համախառն խնայողությունների կշիռը ՀՀ ներդրումներում կազմել է 
88.6 %: Թեպետ և՛ ներդրումները, և՛ համախառն խնայողությունները 2015 թ. ծավալային 
արտահայտությամբ ցածր են 2008 թ.-ի մակարդակից, այնուամենայնիվ 2015 թ. խնայո-
ղությունների տեսակարար կշիռը ՀՀ ներդրումներում գերազանցել է 2008 թ. մակար-
դակը 10.3 տոկոսային կետով: Կարելի է ասել, որ 2015 թ. նույնիսկ կրճատված ներդրում-
ների ավելի մեծ բաժինն է ֆինանսավորվել ազգային (կարելի է ասել՝ մասնավոր) խնայո-
ղություններով: 

                                                            
1  Տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տարեգրքեր, http://minfin.am, ՀՀ տնտեսությունը բնութա-

գրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ (եռամսյակային):Համախառն խնայողությունների 
վերաբերյալ ՀՀ ԱՎԾ վերջին տվյալները վերաբերում են 2015 թ.: 
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Ներդրումների և խնայողությունների տատանողական վարքագծի պայմաններում, 
բնականաբար, զարգացող երկրների համար չափազանց կարևոր են ներդրումների ֆի-
նանսավորման արտաքին աղբյուրները` օտարերկրյա ներդրումներ, վարկեր, փոխառու-
թյուններ: 

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈԻՆ) կարող են համալրել ներքին ռեսուրս-
ները` ընդլայնելով արտադրական հնարավորույթուններն ու շուկաները: ՀՀ-ում 
ՕՈԻՆ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 2012−2015 թթ. կազմել է 2.8%, մինչդեռ 2005−2008 
թթ.՝ 6.6%: Նշենք, որ, ըստ Համաշխարհային բանկի 2017 թ. հունիսի համակարգված 
գնահատման, Հայաստանը կարող է գրավել ՕՈՒՆ փնտրող շուկաների զգալի հե-
տաքրքրվածությունը հատկապես ԵԱՏՄ-ում, քանի որ վերջինիս անդամ մյուս երկրների 
համեմատ այստեղ ներդրումային միջավայրն ավելի գրավիչ է:  

Նշենք, որ գլոբալ մրցունակության համաթվով ՀՀ-ն բարելավել է դիրքերը` 2009-
2010 թթ. 97-րդ տեղից 2016−2017 թթ. հասնելով 79-րդին1: ՀՀ գլոբալ կապակացվածու-
թյան խորացման համար, արտահանելի ապրանքների և ծառայությունների մասով, ներ-
ուժ ունեն թեթև արդյունաբերության, ՏՏ, զբոսաշրջության ոլորտները, որոնք կարող են 
բարձր արտադրողականություն և մրցունակ ապրանքներ ու ծառայություններ ապահովել 
և դրանով գրավիչ լինել ՕՈՒՆ-երի համար:  

Նկատի ունենանք, որ ներկայում` վերազգային կորպորացիաների միջոցով կապի-
տալի կենտորնացման պայմաններում, լայն տարածում է գտել միջազգային արտադրու-
թյունը, որը նպաստում է տնտեսական և սոցիալական մի շարք դրական փոփոխություն-
ների2: Վերազգային կորպորացիաների ժամանակակից գործելաոճը ընդունող երկրնե-
րում հանգեցնում է գիտատեխնիկական առաջընթացի, ապրանքների և ծառայություն-
ների որակական փոփոխությունների, արտադրողականության բարձրացման, կառավար-
ման մեթոդների կատարելագործման, ազգային եկամտի, համախառն ազգային արդյուն-
քի մեծացման, ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծման:  

ՀՀ փոքր տարողությամբ ներքին շուկան և դրա անկատարությունը, փակ սահման-
ները, տրանսպորտային մեծ ծախսերը սահմանափակում են ներքին արտադրողի հնա-
րավորությունները, մինչդեռ այդ սահմանափակումները հեշտությամբ կարող են հաղթա-
հարել վերազգային կորպորացիաները:  

Ժամանակակից վերազգային կորպորացիայի մոդելը ձևավորվել է 1960-ական 
թվականներին՝ ըստ որի դրանք դուրս են եկել առանձին ազգային տնտեսությունների 
տնտեսական տարածքներից` օգտագործելով իրենց մասնավոր կապիտալը: 2016 թ. վեր-
ազգային կորպորացիաների աշխարհագրությունը ներկայացված է 63 երկրի միջոցով: 
                                                            
1 World bank group, Հայաստան. Երկրի համակարգված գնահատում «Ապագայի Հայաստանը», Հիմնական 

բացահայտումներ, 2017 թ. հունիս, էջ 19-21, 30: 
2 Վերազգային կորպորացիաները մասնաճյուղեր պետք է ունենան երկու կամ ավելի երկրներում, արտաքին 

ակտիվները պետք է կազմեն ընդհանուրի 25-30%-ը: Կարող են հանդես գալ տարբեր ձևերով. արտադրա-
կան, հեռահաղորդակցման, ապահովագրական, աուդիտորական ընկերություններ, ինչպես նաև վերազ-
գային բանկեր, ներդրումային և կենսաթոշակային ֆոնդեր: Ընկերությունների գլխամասային գրասենյակը 
գտնվում է ծագման երկրում, իսկ ընդունող երկրներում տեղակայված է դրանց սեփականությունը:  
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Դրանց թվով առաջին տեղում ԱՄՆ-է` 587, երկրորդում Ճապոնիան` 219, իսկ երրորդում՝ 
Չինաստանը` 2001: 2017 թ. մարտ ամսվա դրությամբ վերազգային կորպորացիաների աշ-
խարհագրությունը ներկայացված է 58 երկրի միջոցով: Առաջին տեղում ԱՄՆ-է` 565, երկ-
րորդ տեղում՝ Չինաստանը` 263 ընկերություն2: 

Վերազգային կորպորացիաները, օգտագործելով ընդունող երկրի առավել էժան 
կամ առավել որակյալ տնտեսական ռեսուրսները, գիտատեխնիկական ներուժը, սեփա-
կան արտադրական հնարավորություններն ու ֆինանսական ռեսուրսները, արտադրու-
թյան մեծ ծավալներով պայմանավորված բարձր տնտեսական արդյունավետությունը, 
կարող են դրական ազդեցություն ունենալ ընդունող երկրի մակրոտնտեսական իրավի-
ճակի վրա: Նշենք նաև, որ ճգնաժամային իրավիճակներում, ֆինանսական կայունության 
շնորհիվ, այս կորպորացիաները կարող են լինել առավել ճկուն և դիմացկուն:  

Այնուամենայնիվ ներկայում, ազգային տնտեսությունների տնտեսական զարգաց-
ման և ընդունող երկրների անվտանգության վրա վերազգային կորպորացիաների ազդե-
ցության առումով, տարակարծություններ կան: Մի կողմից՝ դրանք համարվում են տնտե-
սության հիմնական կառուցվածքային տարր, առաջատար ուժ, մյուս կողմից՝ տվյալ երկրի 
տնտեսական գործընթացները կապվում են գործող վերազգային կորպորացիաների շա-
հերի պաշտպանության սեփական շարժառիթների հետ3: 

Կարծում ենք՝ ի լրումն վերը նշված ոլորտների, ՀՀ տնտեսության համար կիրառելի 
են վերազգային կորպորացիաների հնարավորությունները նաև քիմիական արդյունաբե-
րության մեջ: Երբեմնի հզոր ոլորտը ներկայիս բարդ արտաքին հարաբերություններում 
կարող է արագ ոտքի կանգնել նման կորպորացիաների խոշոր ներդրումների և ունեցած 
շուկաների հաշվին: Հատկապես այս ոլորտի վերագործարկումը կապահովի ՀՀ աշխա-
տաշուկայում աշխատանքային «մոռացված» հմտությունների նկատմամբ պահանջարկ և 
կնպաստի գործազրկության մակարդակի կրճատմանը: Եթե ընդունենք, որ միջազգային 
չափանիշներով աշխատունակ է համարվում 15−75 տարեկան բնակչությունը, ապա կա-
րող ենք ասել, որ ՀՀ-ում այս ոլորտում կարող են աշխատանք գտնել նաև ՀՀ-ի համար 
աշխատանքային միջին տարիքից` 43-ից (2015 թ.), բարձր տարիք ունեցողները, ինչը 
կմեղմի աշխատանքի շուկայի լարվածությունը4: Այսինքն՝ ՀՀ քիմիական արդյունաբերու-
թյան ոլորտում առկա աշխատուժն ու կապիտալը փոխանցելով բարձր արտադրողակա-
նություն ունեցող կորպորացիաներին, կարելի է բարելավել այս ոլորտի արդյունավետու-
թյունը:  

Արդյունքում, արդարացված կդառնա գործունեությունը գլոբալ մասշտաբներում: Ի 
դեպ, քիմիական արդյունաբերության ոլորտում գործող արտադրական վերազգային կոր-

                                                            
1  http://www.forbes.ru/rating-photogallery/321313-reiting-krupneishikh-publichnykh-kompanii-mira-forbes: 
2  https://ain.ua/2017/05/25/krupnejshie-kompanii-mira-rejting-forbes:  
3 https://moluch.ru/archive/145/40719/, Адам Ш.М., Место и роль транснациональных корпораций в совре-

менной мировой экономике // Молодой ученый. 2017, №11, с. 183−186. 
4 World bank group, Հայաստան. Երկրի համակարգված գնահատում, «Ապագայի Հայաստանը», Հիմնական 

բացահայտումներ, 2017թ. հունիս, էջ 36: 
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պորացիաներն այնքան էլ շատ չեն1: Այստեղ հիմնական դերակատարում ունեն «DuPont», 
«Dow Chemical» և «Basf» գերհզոր ընկերությունները:  

Այնուամենայնիվ, վերազգային կորպորացիաների մասնակցության ակտիվացման 
գործում կարևորվում է պետության դերակատարումը` համապատասխան ինստիտուտ-
ների կայացմամբ և ենթակառուցվածքների ձևավորմամբ: Կարծում ենք՝ ՀՀ կառավա-
րությունը պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնի ոչ միայն առանձին պետությունների և 
միջազգային կազմակերպությունների հետ շփումների վրա, այլև անմիջական բանակցու-
թյուններ վարի որոշակի ոլորտներում գործող վերազգային կորպորոցիաների հետ՝ 
նրանց հետաքրքրող տնտեսական պայմանների շուրջ, անհրաժեշտության դեպքում 
առաջարկելով որոշակի արտոնյալ պայմաններ: 

ՀՀ-ում վերը նշված գործընթացների ապահովման համար անհրաժեշտ է բազմա-
զանեցնել, բարելավել տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, արդիականացնել այս 
ոլորտում մատուցվող ծառայությունները: Քանի որ ՀՀ-ն ցամաքով շրջափակված, ծո-
վային տարածքներ անմիջական ելք չունեցող երկիր է, և առևտուրը հիմնականում կախ-
ված է երրորդ երկրներից` Վրաստանից և Իրանից, ուստի առավել քան կարևորվում է 
ավտոճանապարհների վիճակի համապատասխանեցումը միջազգային չափանիշներին: 
Այս համատեքստում կարևորվում է նաև ՀՀ տնտեսական ինտեգրման ձևերի բազմազա-
նեցումը` հատկապես ազատ առևտրի գոտիների ստեղծումը, որոնց շնորհիվ կապահով-
վեն իրացման նոր, գրավիչ շուկաներ: 

 
АЙКАЗ ОГАНЕСЯН 
ВАРСИК ТИГРАНЯН 

 

ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

Ключевые слова:  интеграционные процессы, валовое сбереже-
ние, внутренние инвестиции, прямые ино-
странные инвестиции, транснациональные 
корпорации, высокая эффективность, хими-
ческая промышленность 

 

Армения как страна с малой открытой экономикой, сильно зависит от мировой экономи-
ки. Внутренние источники финансирования инвестиций в Армении очень ограничены. В этом 
смысле возникновение новых экономических, политических, социокультурных отношений, бла-
годаря разделению и перераспределению рынков между современной экономикой, создает пред-
посылки для новых интеграционных союзов. Мы считаем, что с целью привлечения дополни-
тельных инвестиций, в ряде сфер, в том числе в химической промышленности может быть 
применена интеграция транснациональных корпораций в экономику Армении. 

 
 

                                                            
1 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/203109 
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HAYKAZ HOVHANNISYAN   
VARSIK TIGRANYAN  

 

WAYS OF ATTRACTING INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

Key Words:  integration Processes, gross savings, domestic 
investment, foreign direct investment, transnational 
corporations, high efficiency, chemical industry 

 

Armenia, as a small open economy, depends heavily on the world economy. Internal sources of 
investment financing in Armenia are very limited. In this sense, the emergence of new economic, 
political, socio-cultural relations, thanks to the division and redistribution of markets between the 
modern economy, creates prerequisites for new integration unions. We believe that with the purpose of 
attracting additional investments, integration of transnational corporations into the Armenian economy 
can be applied in a number of spheres, including in the chemical industry. 

 
 

 
ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  
 

ՏԱԹԵՎԻԿ ԱԶԱՏՅԱՆ 
Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՏՀ 
 

ԴՐԱՄԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ 
(ԵԱՏՄ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

 

Հիմնաբառեր.  ԵԱՏՄ, դրամական ագրեգատներ, դրամայ-
նացում, ՀՆԱ, Ազգային բանկ, առևտրային 
բանկեր, արժույթ, համակարգ,  

 

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել ներկայացնելու ԵԱՏՄ անդամ 
երկրների տնտեսական իրավիճակի վրա դրամայնացման ազդեցությունը: Մասնավորա-
պես՝ բացահայտվել են դրամավարկային քաղաքականության դերը և հիմնական ուղղու-
թյունները, դրամական միջավայրի կայունությունը և դրա ազդեցությունը մակրոտնտեսա-
կան ցուցանիշների վրա: Դիտարկվել է ԵԱՏՄ անդամ երկրների դրամավարկային քաղա-
քականությունը, բերվել են տվյալ երկրների դրամական ագրեգատների վերաբերյալ 
տվյալներ: Հաշվարկվել են վերջին տարիներին ԵԱՏՄ անդամ երկրների դրամայնացման 
մակարդակները, որոնք թույլ են տալիս համեմատել դրամական ագրեգատները և որոշել, 
թե որքան է դրամական հոսքերի ծավալի ապահովման աստիճանը ՀՆԱ իրացման հա-
մար: 

 

Եվրասիական տնտեսական միությունը տարածաշրջանային տնտեսական ինտե-
գրման միջազգային կազմակերպություն է՝ օժտված միջազգային իրավասուբյեկտությամբ 
և հիմնադրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրով, որը ստո-
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րագրվել է 2014 թ. մայիսի 29-ին Աստանայում: ԵԱՏՄ-ն ստեղծվել է Բելառուսի, Ղազախ-
ստանի ու Ռուսաստանի Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի 
հիմքի վրա: Մաքսային միությունը սկսել է գործել 2010 թ. հունվարից, իսկ 2011 թ. դեկ-
տեմբերին որոշում է կայացվել Միասնական տնտեսական տարածքը ձևավորող միջազ-
գային պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու մասին, ինչն էլ նախանշել է 2012 թ. հունվարի 1-
ից ՄՏՏ ձևավորող համաձայնագրերի կիրառումը՝ մինչև 2015 թ. Եվրասիական տնտե-
սական միության ստեղծման վերջնական նպատակով: ԵԱՏՄ-ն հիմնադրվել է ազգային 
տնտեսությունների բազմակողմանի արդիականացման, համագործակցության, մրցունա-
կության բարձրացման և անդամ պետությունների բնակչության կենսամակարդակի 
բարձրացմանն ուղղված կայուն զարգացման համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով: 
ԵԱՏՄ-ում ապահովվում է ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի 
ազատ տեղաշարժը, ինչպես նաև համակարգված, համաձայնեցված կամ միասնական 
քաղաքականության վարումը տնտեսության ոլորտներում՝ ԵԱՏՄ պայմանագրի դրույթնե-
րին համապատասխան1: Ուստի հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել բացահայտելու 
ԵԱՏՄ անդամ երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա դրամավարկային քա-
ղաքականության ազդեցությունը:  

Դրամավարկային քաղաքականությունը կարող է սահմանվել որպես մի գործըն-
թաց, որի միջոցով կենտրոնական բանկը վերահսկում է դրամական զանգվածը, փողի 
առկայությունը և գումարի արժեքը, տոկոսադրույքի մակարդակը՝ մի շարք նպատակների 
հասնելու համար, որոնք ուղղված են ֆինանսական կայունության ապահովմանը2: 

Դիտարկենք ԵԱՏՄ անդամ երկրների դրամավարկային քաղաքականությունը և 
դրա գործիքները հետճգնաժամային փուլում՝ օգտվելով ստորև բերված աղյուսակի 
տվյալներից: Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական միտում-
ները չեզոքացնելու գործողություններում ՌԴ ԿԲ հիմնական խնդիրն է եղել նվազեցնել 
գնաճի մակարդակը և զսպել սպառողական գների աճը: Դինամիկայի առումով, գնաճը և 
դրա հետ կապված ռիսկերը եղել են շատ փոփոխական՝ պայմանավորված դրամական 
ագրեգատների շարունակական աճով: Մասնավորապես՝ ՌԴ-ում M0 դրամական ագրե-
գատը հետճգնաժամային 2013−2016 թթ. ընկած ժամանակահատվածում աճել է 10,4%-
ով, M1-ը՝ 13,54%-ով, M2-ը՝ 22,33%-ով: Համակարգային իրացվելիության անբավարարու-
թյունը մեծապես ազդել է դրամավարկային կարգավորման գործընթացի վրա: Ռուսաս-
տանի Դաշնության կենտրոնական բանկը ավելի շատ է դիմել վերաֆինանսավորման 
գործիքների մատչելիության և դրամական շուկայում տատանումների նվազեցման հա-
մար միջոցներ տրամադրելուն3: Տարեկան գնաճը 2016 թ. եղել է 5,4%-ի սահմաններում: 

 

                                                            
1  www.eaeunion.org 
2  Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. May 2011. Vol. 3. 1 Impact of Monetary Policy on 

Gross Domestic Product (GDP) by Irfan Hameed. URL: http://www.academia.edu/639 117/ 
Impact_of_Monetary_Policy_on_Gross_ Domestic_Product_GDP_. 

3 Годовые отчеты Национального банка Республики Беларусь за 2012-2016, Национального Банка Республики 
Казахстан за 2012-2016 , Центрального банка Российской Федерации за 2012-2016 г. 
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Աղյուսակ 1  
ԵԱՏՄ անդամ երկրների դրամական ագրեգատների ծավալը (մլրդ, ազգային արժույթ) 1 

 

2005 2009 2013 Դրամական 
ագրե-

գատներ M0 M1 M2 M0 M1 M2 M0 M1 M2 

ՌԴ 2009 4022 6032 4038 11 229.5 15 268 6986 15 537 31 405 
ԲՀ 2016 4945 8594 3647 11305 20 737 12 302 37 099 79 331 
ՂՀ 385 714 749 574 1478 931 874 577 2 536 665 5 394 164 1 397 708 3 489 766 8 852 632
Ղ 13,0 15,0 15.9 33,8 40,1 44,4 60,9 79,7 90,6 
ՀՀ 0,144 311 0,202 061 0,224 802 0,282 441 0,386 7950,450 8780,384 467 0,583 369 0,848 046

2014 2015 2016 Դրամական 
ագրե-

գատներ M0 M1 M2 M0 M1 M2 M0 M1 M2 

ՌԴ 7 172 15 341 32 111 7 239 16 515 6 35 809 7 714 17 642 38 418 
ԲՀ 13 924 41 764 90 845 14 236 42 733 90 496 17 900 53 240 108 070 
ՂՀ 1 035 712 2 800 476 7 631 962 1 174 178 2 971 351 8 567 539 1 619 063 4 310 015 12 098 181
Ղ2 51,9 69,2 82,3 53,1 70,4 82,2 69,3 97,6 115,4 
ՀՀ 0,348 3590, 531 245 0, 818 2770,345 507 0,555 621 0,860 4770,390 918 0,655 705 1, 073 73
 
ԵԱՏՄ անդամ մեկ այլ երկրում՝ Բելառուսի Հանրապետությունում բելառուսական 

ռուբլու փոխարժեքը ձևավորվել է ներքին շուկայում արտարժույթի պահանջարկի և առա-
ջարկի հիման վրա` Ազգային բանկի սահմանափակ միջամտությամբ: Հետճգնաժամային 
փուլում Բելառուսի Ազգային բանկը լայնորեն կիրառեց տոկոսադրույքը` որպես դրամա-
վարկային քաղաքականության վրա ազդելու գործառնական գործիք: Որպես իրացվելիու-
թյան ձեռքբերման հիմնական գործիքներ են կիրառվել Ազգային բանկի ավանդները և 
աճուրդի միջոցով կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխումը: Տարեկան գնաճը 
2016 թ. 10,6%-ի սահմաններում էր: 

Դիտարկենք Բելառուսի դրամավարկային ցուցանիշները հետճգնաժամային շրջա-
նում: 2013−2016 թթ. ընկած ժամանակահատվածում M0-ն աճել է 45.5%-ով, M1-ը՝  
43.5%-ով, M2-ը՝ 36.2%-ով: 

Բելառուսական ռուբլու գնման ինտենսիվությունը կանխելու և գնողունակությունը 
պահելու համար երկրի Ազգային բանկն իրացվելիության պակասուրդի ժամանակահատ-
վածում իրականացրել է բանկերի վերաֆինանսավորում` շուկայական պայմաններով, 

                                                            
1 Աղբյուրը՝ կազմել է հեղինակը՝ URL: http://www.cbr.ru/statistics/c reditstatistics/ms.asp URL: http://www.cbr.ru 

URL:http://www.nationalbank.kz/?docid=289&switch=russian 
URL:http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryStat/BroadMoney; URL: http://eec.eaeunion.org/hy/Pages/library.aspx, 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/ms.asp URL: http://www.cbr.ru  

  URL:http://www.nationalbank.kz/?docid=289&switch=russian 
URL:http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryStat/BroadMoney  

URL:http://eec.eaeunion.org/hy/Pages/library.aspx URL: http://www.cba.am URL: http://stat.kg/ru/ URL: 
http://www.nbkr.kg  

2 2014 թ. դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում պայմանագիր է ստորագրվել Ղրղզական Հանրապետության՝ 
ԵԱՏՄ-ին միանալու մասին (Ղրղզստանը ԵԱՏՄ անդամ է 2015 թ. օգոստոսի 12-ից):  
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նվազագույն ծավալներով և երկու անգամ ավելացրել է պահանջվող պահուստի հարաբե-
րակցությունը1։ 

ԵԱՏՄ անդամ երկրներից Ղազախստանում Ազգային բանկի դրամավարկային քա-
ղաքականության գործիքները նպատակաուղղված են երկրում գների կայունության և 
տարեկան գնաճի՝ 8,96%-ի սահմաններում զսպմանը (2016): Այստեղ 2013−2016 թթ. 
ընկած ժամանակահատվածում M0-ն աճել է 15,8%-ով, M1-ը՝ 23,5%-ով , M2-ը ՝ 36,6%-ով: 

ԵԱՏՄ անդամ երկրներից Ղրղզստանում Ազգային բանկի դրամավարկային քա-
ղաքականության գործիքները նպատակաուղղված են երկրում գների կայունության և 
տարեկան գնաճի՝ 2,9%-ի (2016) սահմաններում զսպմանը: 2013−2016 թթ. ընկած ժա-
մանակահատվածում երկրում M0-ն աճել է 1,14%-ով, M1-ը՝ 1,22%-ով , M2-ը՝ 1,27%-ով: 

ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ՀՀ-ում ԿԲ-ի դրամավարկային քաղաքականության գոր-
ծիքները նույնպես նպատակաուղղված են երկրում գների կայունության և տարեկան 
գնաճի՝ 4%-ի սահմաններում զսպմանը: 2013-2016 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 
M0-ն աճել է 1,6%-ով, M1-ը՝ 12,23%-ով, M2-ը ՝ 26,6%-ով:  

Դրամական ագրեգատների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
2013−2016 թթ. ընկած ժամանակահատվածում ամենաբարձր աճը M0 և M1 ագրեգատ-
ների գծով եղել է Բելառուսում, իսկ M2 ագրեգատի գծով՝ Ղազախստանում: 

Ամբողջական գնահատման համար աղյուսակ 2-ում ներկայացրել ենք ԵԱՏՄ ան-
դամ երկրների դրամական ագրեգատների մաթեմատիկական տրենդների հաշվարկված 
արժեքները 2005−2016 թթ.: 

Աղյուսակ 2 
ԵԱՏՄ անդամ երկրների դրամական ագրեգատների մաթեմատիկական տրենդների 

համեմատականը 2005−2016 թթ. 
  

R2 Y Երկրները 
M0 M1 M2 M0  M1 M2 

ՌԴ 0.7 0.2 0.8 33341.6  
ln(x)+2195.4 42137 ln(x)-8049.9 18980 

ln(x)+5694.4 

ԲՀ 0,89 0,89 0,86 9168,1 
ln(x)+618,66 27844 ln(x)+1316,9 59326 

ln(x)+1292,8 

ՂՀ 0,69 0,68 0,83 571663 
ln(x)+454307 

2 E+06 
ln(x)+1E+06 

5E+06 
ln(x)+2E+06 

Ղ 0,70 0,79 0,79 28,502 
ln(x)+6,7462 41,701 ln(x)+16,274 58,535 

ln(x)+4,9644 

ՀՀ 0.6 0.7 0.8 0,1269 
ln(x)+0,1769 

0,2361 
ln(x)+0,2269 

0,4547 
ln(x)+0,2141 

 

Մակրոտնտեսական իրավիճակի վրա ազդելու համար օգտագործվում են դրամա-
վարկային քաղաքականության միջոցները, որոնց իրականացման համար պետք է հաս-
կանալ դրամավարկային փոխանցման մեխանիզմը: Դրամավարկային քաղաքականու-

                                                            
1 Годовой отчет Национального банка Республики Беларусь за 2012 год, Национального Банка Республики 

Казахстан за 2012 год, Центрального банка Российской Федерации за 2012 год. 
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թյան որոշ գործիքներ փոխում են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են տոկոսադրույք-
ները, որոնք, իրենց հերթին, ազդում են տնտեսության տնտեսավարող սուբյեկտների 
վարքագծի վրա1։ 

Դրամայնացման մակարդակը ցույց է տալիս փողի զանգվածի և ՀՆԱ հարաբե-
րակցության աճը: Պետք է հասկանալ, որ փողի պահանջարկի վերլուծությունը նույնպես 
ազդում է դրամայնացման վրա: ԵԱՏՄ անդամ երկրներում, որտեղ ֆինանսական միջոց-
ները բաղկացած են փողից, կարելի է նաև ուշադրություն դարձնել գնաճի մակարդակի 
վրա: Գոյություն ունեն դրամայնացման մակարդակի հաշվարկման մի քանի եղանակներ: 
Օրինակ է համարվում այն մոդելը, որտեղ դրամայնացման մակարդակը հաշվարկվում է 
որպես դրամական զանգվածի և անվանական ՀՆԱ հարաբերակցություն՝ հաշվի առնե-
լով մակրոտնտեսական և ժողովրդագրական գործոնները և ֆինանսական հատվածի 
բարեփոխումների վիճակը: 

Անկախ փոփոխականներն ընտրվում են այս հարցի բազմաթիվ ուսումնասիրու-
թյունների հիման վրա` մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն՝ կախված տնտեսական զարգացվածու-
թյունից, տոկոսադրույքները, որոնք խթանում են բանկերի ավանդների ավելացումը, 
գնաճային սպասումները և իրական գնաճի մակարդակը, գյուղական բնակչության բա-
ժինն ընդհանուր բնակչության մեջ, որը արտացոլում է ֆինանսական ակտիվների ներ-
գրավման հակումը, ֆինանսական հատվածի զարգացման մակարդակը2։ 

Աղյուսակ 2-ի տվյալները փաստում են, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներում դրամայնաց-
ման մակարդակը ցածր է, ինչը վկայում է տնտեսավարող սուբյեկտների՝ ազգային ար-
ժույթի նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակի մասին: Սակայն, Ռուսաստանի 
Դաշնությունում այս ցուցանիշի մակարդակը բարձրացնելու կայուն միտում կա, որը կա-
րելի է համարել տնտեսական զարգացման դրական գործոն: 

2016 թ. տվյալներով դրամայնացման ցուցանիշով առաջատարը Ռուսաստանի 
Դաշնությունն է՝ 44.7%, գնաճի ցուցանիշով՝ Բելառուսի Հանրապետությունը՝ 10,6%: Ինչ 
վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա ԵԱՏՄ անդամ երկրների մեջ 
դրամայանցման ցուցանիշով երկրորդն է՝ 42,9%, իսկ գնաճի ցուցանիշով՝ 4%, չորրորդը: 

Դրամավարկային քաղաքականության ուղղության ընտրությունն ազդում է ՀՆԱ 
իրացման համար դրամական ապահովության կամ փողի զանգվածի բացակայության 
վրա: Պետք է նաև հասկանալ, որ դրամայնացման գործոնն ազգային դրամական պա-
հանջարկի գործառույթ է: ԵԱՏՄ անդամ ամեն մի երկրում և յուրաքանչյուր ժամանակա-
հատվածում դրամայնացման գործակիցների արժեքներն անհատական են, քանի որ ազ-
գային արժույթի պահանջարկի նկատմամբ տնտեսավարող սուբյեկտների վստահության 
աստիճանը տարբեր է: Բացի այդ, ԵԱՏՄ անդամ երկրների ազգային տնտեսության 
տարբեր հատվածներում պայմանները կախված են դրամայնացման մակարդակից և 
դրամավարկային համակարգի վիճակից:  

                                                            
1  Леонтьева Е.А., Моделирование влияния кредитно-денежной политики на макроэкономические показатели. 

URL: http://economy-lib.com/modelirovanie-vliyaniya-kreditno-denezhnoy-politikina-makroekonomicheskie-pokazateli  
2  IMF wp/12/160 Cameron McLoughlin and Noriaki Kinoshita, Monetization in Low- and MiddleIncome Countries 
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Աղյուսակ 3 
ԵԱՏՄ անդամ երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշների դինամիկան 2005−2016 թթ․1 

Տարի Մակրոտնտեսական 
ցուցանիշներ Ռուսաստան Բելառուս Ղազախստան Ղրղզստան Հայաստան 

Դրամայանացում, % 25,07 11,63 19,97 16,8 15,12 
Գնաճ, % 10,91 8 7,87 4,3 0,6 2005 

ՀՆԱ ազգային 
արժույթով, մլրդ 21 609,8 65 067,0 7 590, 5 94,1 2 242, 880 9 

Դրամայանացում, % 35,34 14,09 31,37 22 19,84 
Գնաճ, % 8,8 10,1 6,2 6,8 3,4 2009 

ՀՆԱ՝ ազգային 
արժույթով, մլրդ 38 807,2 137 442,0 17 007, 6 201,2 3 141, 651 0 

Դրամայանացում, % 39,44 14,98 30,12 24,3 25,94 
Գնաճ, % 8,78 9,9 7,8 7,8 8,2 2010 

ՀՆԱ՝ ազգային 
արժույթով, մլրդ 46 308,5 164 476,0 21 815, 5 220,3 3 460, 202 7 

Դրամայանացում, % 41, 01 14,5 25,9 21,7 26,34 
Գնաճ, % 6,10 108,7 7,4 16,6 7,7 2011 

ՀՆԱ՝ ազգային 
արժույթով, մլրդ 59 698,1 297 157,7 27 571,9 285,9 3 777, 945 6 

Դրամայանացում, % 40, 95 12,5 28.1 24,9 29,83 
Գնաճ, % 6,58 21,8 6 2,7 2,6 2012 

ՀՆԱ՝ ազգային 
արժույթով, մլրդ 66 926,9 530 355,5 30 347,0 310,4 4 000, 7220 

Դրամայանացում, % 47,04 12,27 24,60 25,5 36,1 
Գնաճ, % 6,45 16,5 4,8 6,6 5,8 2013 

ՀՆԱ՝ ազգային 
արժույթով 71 016,7 636 784,00 35 275,1 355,2 4 555, 638 2 

Դրամայանացում, % 39,32 11,3 20,06 20,5 37,3 
Գնաճ, % 11,36 16,2 7,5 7,5 3,0 2014 

ՀՆԱ՝ ազգային 
արժույթով, մլրդ 79 199,7 778 455,5 38 033,1 400,7 4 828, 626 3 

Դրամայանացում, % 44,53 10,2 21,5 16,3 36,8 2015 
Գնաճ, % 12,9 12 13,9 6,5 3,7 

 ՀՆԱ՝ ազգային 
արժույթով, մլրդ 83 232,6 86 9701,7 39 675,8 430,5 5 043, 633 2 

Դրամայանացում, % 44,7 11,4 29,5 25,1 42.9 
Գնաճ, % 5,4 10,6 8.9 2,9 4,0 2016 

ՀՆԱ՝ ազգային 
արժույթով, մլրդ 86 043,6 94 300,0 40 884,1 458,0 5 079, 864.6

                                                            
1 Հաշվարկել և կազմել է հեղինակը՝ հետևյալ վիճակագրության հիման վրա՝ URL: http://уровень‐инфляци‐

и.рф/таблица_инфляции.aspx;  
URL:http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/natsionalnyescheta/osnovnye-pokazateli-za-

periodspogody_2/proizvodstvovalovogovnutrennegoprodukta; 
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#URL:http://myfin.by/info/infly
aciya URL:http://www.stat.gov.kz URL: http://www.cba.am  
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Այս առումով, ԵԱՏՄ անդամ երկրներում ենթադրվող և առաջիկա գնաճային թիրա-
խավորման անցումը կբարելավի դրամավարկային քաղաքականության արդյունավե-
տությունը (դրան հասնելու համար Ռուսաստանի ԿԲ-ն, օրինակ, ներկայացրել է հիմնա-
կան դրույքը, բոլոր երկրներում փոխվել է կենտրոնական բանկերի մոտեցումը փոխար-
ժեքի նկատմամբ): 

Դրամավարկային համակարգի փոխկապակցվածությունը տնտեսության այլ ֆունկ-
ցիոնալ համակարգերի հետ, որոնք բացահայտվել են հետազոտության արդյունքում, 
ապացուցում են մակրոտնտեսական վիճակի կարգավորման գործում սիներգետիկ ազդե-
ցության հասնելու և դրամավարկային ոլորտի կարգավորման գործընթացի նոր պարա-
դիգմի ձևավորման անհրաժեշտությունը՝ երկրի ֆինանսական քաղաքականությամբ 
միասնական պետական դրամավարկային քաղաքականության համաձայնեցման հիման 
վրա և միջին ու երկարաժամկետ հեռանկարում միջազգային քաղաքականության ար-
դիականացման նպատակով1։  
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В рамках текущей статьи было намечено представить влияние монетаризации на эко-
номическую ситуацию стран-членов Евразийского экономическего союза. 

В частности, была раскрыта роль денежно-кредитной политики и ее основные области, 
стабильность денежной сферы и ее влияния на макроэкономические показатели. Была рас-
смотрена денежно-кредитная политика стран-членов Евразийского экономическего союза и 
представлены данные о денежных агрегатах. Были рассчитаны уровни монетаризации стран-
членов Евразийского экономическего союза, которые позволяют сравнивать денежные агрега-
ты и выявить степень обеспечения объема денежной массы для реализации ВВП.  
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Within the framework of the current article it has been intended to present the impact of 
monetarizatioan on the economic situation of Eurasian Economic Union member countries. 

In particular, the role of monetary policy and its main areas, the environment of monetary 
sustainability and its impact on macroeconomic indicators was revealed. Monetary policy of Eurasian 
Economic Union member countries was reviewed and the data of monetary aggregates were presented. 
The monetization levels of Eurasian Economic Union member countries were calculated, which allows 
to compare the monetary aggregates and determine the extent to which the volume of cash flows is 
provided for the liquidity of GDP. 

 
 

   
ՖԻՐՈՒԶԱ ՄԱՅԻԼՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԱՃՈՂ ՀԱՏՈՒՅՑԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, մարդկային կապիտալ, 
աճող հատույց, նվազող սահմանային օգ-
տակարություն, մարդկային կապիտալի 
իրացում 

 

Հոդվածում քննարկված է էնդոգեն տնտեսական աճի մոդելների էմպիրիկ հետազո-
տությունների արդյունքում դրսևորվող աճող հատույցի հիմնախնդիրը: Ներկայացված են 
այդ երևույթի հնարավոր պատճառներն ու տնտեսագիտական գրականության մեջ գոյու-
թյուն ունեցող մեկնաբանությունները: Հեղինակը տնտեսական աճի մոդելների էմպիրիկ 
հետազոտությունների արդյունքում դրսևորվող աճող հատույցի բացատրության համար 
առաջարկել է նոր մոտեցում՝ հիմնված մարդկային կապիտալում կատարվող ներդրում-
ների աճող հատույցի կանխադրույթի վրա:  

 

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի փուլում առանձնակի նշանա-
կություն են ստանում մարդկային կապիտալի ձևավորումը և իրացումը՝ որպես տնտեսա-
կան աճի կարևոր գործոններ: Աշխարհի բոլոր երկրների զարգացման մակարդակը, 
տեմպը և հեռանկարները գնալով էլ ավելի են կանխորոշվում կուտակված մարդկային 
կապիտալի մեծությամբ և որակով, քանզի XX դարի տեղեկատվական հեղափոխությունը 
նոր պահանջներ է ներկայացնում գիտելիքների գեներացման, փոխանցման, ներդրման 
գործընթացներին, և այս առումով, հետարդյունաբերական տնտեսության կարևորագույն 
ռեսուրս է դառնում մարդկային կապիտալը՝ որպես նոր գիտելիքի ստեղծող, փոխանցող 
և կիրառող: Դա իր արտացոլումը գտավ մարդկային կապիտալի տեսության, իսկ հետա-
գայում նաև զարգացած երկրների տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթու-
թյունների մեջ, որտեղ առանձնակի ուշադրություն է դարձվում կրթության, գիտության և 
առողջապահության զարգացմանը: Մարդկային կապիտալի ձևավորման վրա կատար-
վող ծախսերը սկսեցին ընկալվել որպես ներդրումներ, որոնք, ֆիզիկական կապիտալի 
համեմատ, ապահովում են ավելի մեծ հատույց: Ներկայումս գրեթե համընդունելի է դար-
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ձել այն մոտեցումը, որ ներդրումները մարդկային կապիտալում կայուն տնտեսական աճի 
կարևոր աղբյուր են: 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում լայնածավալ հետազոտություններ են իրակա-
նացվում՝ միտված մարդկային կապիտալում ներդրումների և տնտեսական աճի միջև 
եղած կապի բացահայտմանն ու քանակական գնահատմանը: Սկսած նախորդ դարի 60 
ական թվականներից՝ իրականացվեցին բազմաթիվ էմպիրիկ հետազոտություններ, 
որոնց հիմնական նպատակն էր Ռ.Սոլոուի մոդելի հավաստիության գնահատումն ու 
հետագա կատարելագործման ուղիների որոնումը: Տեխնիկական առաջընթացի էկզոգեն 
բնույթն ի սկզբանե եղել է մոդելի լուրջ թերություններից մեկը, որը հետագա ուսումնա-
սիրությունների դրդապատճառ դարձավ և 1980-ական թթ. կեսերին ծագեցին տնտեսա-
կան աճի, այսպես կոչված, նոր տեսությունները, որոնք առայսօր բուռն զարգացում են 
ապրում: Այդ ժամանակաշրջանում իրականացված տեսական և գործնական հետազո-
տությունները բավական լայնածավալ էին, ընդգրկում էին աշխարհի գրեթե բոլոր 
երկրները և հիմնված էին վիճակագրական տվյալների հսկայական բազայի վրա: Արդ-
յունքում պարզվեց, որ տարբեր երկրներում տնտեսական աճի պատճառները, տիպերը, 
տեմպերը և բնույթը էականորեն տարբերվում են միմյանցից, և ստացված արդյունքներն 
էլ իրարամերժ ու հակասական էին և չէին կարող բացատրվել նորդասական տեսության 
շրջանակներում՝ զուտ տնտեսական գործոններով: Այդ իսկ պատճառով շատ հետազո-
տողներ փորձեցին գնահատել տնտեսական աճի վրա ազդող բազմաթիվ այլ գործոններ, 
ինչպիսիք են կոռուպցիան (Маuro,1995), ժողովրդավարությունը (Barro, 1997), կրթու-
թյունը (Barro Lee, 1994), ֆինանսական շուկաները (Easterly (1997), Sala-I Martin, 1997), 
պետական ծախսերի դինամիկան (Кormendi Mequine 1985, Levine, Renelt 1992), եկամ-
տային անհավասարությունը (Alensia, Rodrik 1994), քաղաքացիական ազատությունը 
(Barro Lee, 1994), պատերազմները (Easterly, Kremer, Pritchett, 1993) և այլն: Նշենք, որ 
որոշ հետազոտողներ քննարկում էին կրթության և տնտեսական աճի միջև եղած կապը 
(Barro, Lee և այլք), ինչը հետագայում մարդկային կապիտալի հաշվառմամբ տնտեսական 
աճի մոդելների ստեղծման հիմք հանդիսացավ: Նշված ժամանակակից էմպիրիկ հե-
տազոտությունների արդյունքներն ամփոփեցին Վ. Իսթեռլին և Ռ. Լևինը՝1 ներկայացնե-
լով հետևյալ տիպային փաստերը (stylized facts). 

 Տարբեր երկրների տնտեսական աճի մակարդակների տարբերությունները պայ-
մանավորված են ոչ թե արտադրության գործոնների կուտակման մակարդակով, 
այլ ընդհանուր գործոնային արտադրողականությամբ: 

 Երկար ժամանակահատվածում երկրների տնտեսական աճի տեմպերը զուգա-
մետ չեն, ավելին՝ առկա է տարամիտում, տնտեսական աճը կայուն չէ. տարբեր 
երկրներում առկա են տնտեսական աճի տարբեր տիպեր, բայց կապիտալի կու-
տակման տեմպերը կայուն են և բավականաչափ հաստատուն: 

                                                            
1  Easterly W., Levine R., It’s Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models: World Bank Working 

Papers. 2001. https://williameasterly.files.wordpress.com/2010/08/33_easterly_levine_ itsnotfactoraccumulation_prp.pdf 
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 Արտադրության բոլոր գործոններն աճում են միաժամանակ՝ փոխներգործելով և 
առաջացնելով արտաքին էֆեկտներ: 

 Տնտեսական քաղաքականությունն ազդում է երկարաժամկետ տնտեսական աճի 
վրա: 

Ըստ էության, նշված փաստերը վկայում են այն մասին, որ անհրաժեշտ է փնտրել 
տնտեսական աճի նոր բացատրություններ, մշակել նոր մոդելներ ու տեսություններ, 
որոնք համարժեք կլինեն տնտեսական իրականությանը: Այս առումով, հետաքրքրություն 
են ներկայացնում աճի էնդոգեն տեսությունները, որոնք տնտեսական աճի չբացատրվող 
փոփոխականը՝ Սոլոուի մնացորդը, փորձում են բացատրել այնպիսի գործոններով, 
որոնք կապված չեն գիտատեխնիկական առաջընթացի հետ: Նրանք կասկածի տակ են 
առնում կապիտալի նվազող սահմանային արտադրողականության դրույթը. այսինքն՝ ողջ 
տնտեսության մասշտաբով կարող է դրսևորվել մասշտաբից աճող հատույցը՝ պայմա-
նավորված արտաքին էֆեկտներով: Արտաքին դրական էֆեկտների առկայությունն էնդո-
գեն տեսությունների կարևոր կանխադրույթներից է, որը դրսևորվում է հետևյալում.  

1.  արտադրական գործընթացում ընդգրկված աշխատողների ուսուցման արդյուն-
քում (learning by doing) առաջացող արտաքին էֆեկտները գիտատեխնիկական 
առաջընթացի էնդոգեն բնույթի հիմնավորման կարևոր գործոն են, 

2. արտաքին դրական էֆեկտները հակազդում են կապիտալի սահմանային ար-
դյունքի նվազմանը՝ նպաստելով կայուն, երկարաժամկետ տնտեսական աճին, 

3. արտաքին դրական էֆեկտների կարևոր առանձնահատկություններից է այն, որ 
գիտական, տեխնոլոգիական նորարարություններից ստացվող աճող հատույցը 
բաժին է ընկնում ոչ միայն այդ նորարարությունների հեղինակներին, այլև ողջ 
հասարակությանը: 

Տնտեսական աճի նոր մոդելները, ընդհանուր առմամբ, արտացոլում են մարդկային 
կապիտալի կարևոր նշանակությունը տնտեսական աճի ապահովման գործում և առավել 
հիմնավորված են ներկայացնում երկրների զարգացման տեմպերի միջև եղած տարբե-
րությունները՝ պայմանավորելով դրանք մարդկային կապիտալի մակարդակների միջև 
եղած տարբերություններով: Այդուհանդերձ, նշված բոլոր մոդելները զերծ չեն որոշ թե-
րություններից: Նախ և առաջ՝ դրանք հիմնված են մարդկային կապիտալի նվազող սահ-
մանային արտադրողականության կանխադրույթի վրա, ինչը չի ապացուցվում գոյություն 
ունեցող փորձնական տվյալներով: Էմպիրիկ տվյալները հերքում են նաև մասշտաբից 
կայուն հատույցի կանխադրույթը: Փորձագիտական տվյալները վկայում են երկարաժամ-
կետ հատվածում աճող հատույցի փաստի մասին:  

Կարծում ենք՝ նշված մոդելների գործնական գնահատման ժամանակ դրսևորված 
աճող հատույցը պայմանավորված է երկարաժամկետում հենց մարդկային կապիտալի 
աճող հատույցով, ինչը դրսևորվում է ոչ թե առանձին անհատների, այլ ողջ հասարակու-
թյան կտրվածքով:  

Հայտնի է, որ մարդկային կապիտալի կուտակմանը զուգընթաց դրա եկամտա-
բերությունն աճում է մինչև որոշակի սահման (ակտիվ աշխատանքային գործունեության 
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վերին տարիքային սահման), որից հետո կտրուկ նվազում է: Այսինքն՝ գործում է նվազող 
սահմանային հատույցի օրենքը: Բայց, կարծում ենք, որ նշված օրինաչափությունը բնո-
րոշ է միայն միկրոմակարդակում մարդկային կապիտալում կատարված ներդրումներին: 
Այսինքն՝ երբ որպես ներդրման օբյեկտ են դիտարկվում առանձին մարդիկ: Եթե մակրո-
մակարդակով քննարկենք մարդկային կապիտալում կատարվող ներդրումները, ապա 
կարող ենք ենթադրել, որ դրանց վրա չի տարածվում նվազող սահմանային հատույցի 
օրենքը: Բանն այն է, որ մարդկային կապիտալն անընդհատ վերարտադրվում է, այ-
սինքն՝ ապահովվում է սերնդափոխության կանոնավոր գործընթացը, ինչը հիմք է տալիս 
եզրակացնելու, որ մակրոմասշտաբով մարդկային կապիտալը չի ենթարկվում ֆիզիկա-
կան մաշվածության (կամ աննշան է մաշվում), և մարդկային կապիտալում կատարվող 
ամբողջական ներդրումները ապահովում են աճող, այլ ոչ թե նվազող հատույց, քանի որ 
մակրոմակարդակում մարդկային կապիտալն առանձին անհատների մարդկային կապի-
տալի պարզ հանրագումար չէ: Մարդկային կապիտալի ձևավորման և օգտագործման 
գործընթացն ինքնին առաջացնում է լուրջ դրական արտաքին էֆեկտներ՝ էքստերնալներ, 
որոնք ապահովում են ոչ թե նվազող, այլ աճող հատույց: Վերջին տասնամյակների էմպի-
րիկ հետազոտությունների արդյունքները (Մ. Թոդարո, Փ. Ռոմեր, Ի. Բենհաբիբ, Մ. Շպի-
գել, Ռ. Նելսոն, Է. Ֆելպս, Գ. Բարո, Հ. Սելա, Գ. Մարտին և այլք) վկայում են այն մասին, 
որ տնտեսական աճի մոդելների փորձարկման ժամանակ գործնականում դրսևորվում է 
մասշտաբից կայուն կամ աճող հատույց: Այսպես՝ Մ. Թոդարոն նշում է, որ ամբողջ 
տնտեսության կտրվածքով աճի էնդոգեն մոդելների փորձարկումը բավարարում է նվա-
զող հատույցի օրենքը, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ մակրոմակարդակում գործում է 
կապիտալի աճող հատույցը՝ պայմանավորված արտաքին դրական էքստերնալիաներով1: 
Փ. Ռոմերը նույնպես չի բացառում, որ ագրեգացված արտադրական ֆունկցիան կարող է 
դրսևորել մասշտաբից աճող հատույց, բայց դա հնարավոր է միայն գիտական նվաճում-
ների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման արդյունքում2: Նշված հետազոտությունների ար-
դյունքները թույլ են տալիս ենթադրել, որ աճող հատույցը պայմանավորված է ոչ թե ֆիզի-
կական, այլ մարդկային կապիտալի աճող հատույցով: Պարզապես, մարդկային կապի-
տալի աճող հատույցը հնարավոր է միայն ողջ տնտեսության կտրվածքով և երկար ժա-
մանակահատվածի առումով: Բանն այն է, որ մարդկային կապիտալը օգտագործման ըն-
թացքում ոչ միայն ինքնաճում, կատարելագործվում է, այլև փոխանցվում փորձի փոխա-
նակման, վերապատրաստման և այլ ձևերով: Այսինքն՝ ապահովվում են լուրջ արտաքին 
դրական էքստերնալիաներ: Մարդկային կապիտալի աճող հատույցը ապահովվում է նոր 
գիտելիքների համադրման, կուտակման, ներդրման և փոխանցման մեխանիզմներով: 
Նշված օրինաչափության դրսևորման համար անհրաժեշտ է գիտելիքների կուտակում 
որոշակի «կրիտիկական» սահմանի վրա, որն ապահովում է տնտեսության թռիչքաձև 
զարգացում: Կարծում ենք՝ հենց դրանով էլ բացատրվում է աճող հատույցի փաստը՝ 

                                                            
1 Тодаро М. П., Экономическое развитие. Перевод с англ. под ред. Яковлева С. М., Зевина Л. З., М.: 

Экономический факултет МГУ, ЮНИТИ, 1997, с. 95. 
2 Romer P. M., Increasing returns and long-run growth, Journal of political economy, 1986, Vol. 94(5), p. 1013. 
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տնտեսական աճի մոդելների փորձարկման ժամանակ: Ն.Դ. Կոնդրատևն իր «Տնտեսա-
կան դինամիկայի հիմնախնդիրները» աշխատության մեջ նշում է. «Ընդհանուր աճը և 
զարգացումն անշրջելի են, քանի որ դրանց հիմքում գիտելիքի կուտակման անընդհատ 
գործընթացն է, որի վրա որևէ տնտեսական իրադրություն էական ազդեցություն չի թող-
նում: Ընդհակառակը, գիտելիքի կուտակման ինտենսիվությունը պայմանավորում է 
տնտեսական իրավիճակը՝ լուծելով տնտեսության զարգացման փուլերի հիմնախնդիրնե-
րը, նպաստում է, որ տնտեսությունը երբեք մեկ անգամից ավելի չլինի միևնույն մակար-
դակում կամ փուլում»1: 

Եթե միավորենք առանձին անհատների՝ մարդկային կապիտալում կատարված 
ներդրումները և դրանցից ստացվող հատույցը մակրոմակարդակում (մասնավոր և սո-
ցիալական հատույցների հանրագումար), ապա երկրի մասշտաբով, երկար ժամանա-
կահատվածի կտրվածքով, կստանանք մարդկային կապիտալ ներդրումներից ՀՆԱ կախ-
վածության ֆունկցիա, որն ըստ էության կարտահայտի աճող հատույց: Ընդ որում, այդ 
աճող հատույցի կորը կարող է ունենալ խզումներ, որոնք պայմանավորված են գիտելիք-
ների կուտակմամբ, որոնք հասնելով որոշ կրիտիկական սահմանի, հանգեցնում են գի-
տատեխնիկական հեղափոխությունների: Այս համատեքստում մեծ հետաքրքրություն է 
ներկայացնում գիտելիքի կուտակման և դրա գիտական հեղափոխության վերածման 
գործընթացի կորը՝ տնտեսական մեծ պարբերաշրջանների կորի համադրմամբ2: Այս հա-
յեցակարգի շրջանակներում ենթադրվում է, որ տեխնոլոգիական տնտեսական հայտ-
նագործությունների, արտադրության նոր մեթոդների ներդրման հիմք են գիտելիքի վճռո-
րոշ զանգվածի ստեղծումը (գիտություն), տարածումը (կրթություն) և արդյունավետ կիրա-
ռումը: Եթե անվերարտադրելի ռեսուրսները նվազում են, ապա գիտելիքի ռեսուրսները, 
ընդհակառակը, մեծանում են: Նախորդ ժամանակահատվածի գիտելիքը ստանում է նոր 
կիրառություն՝ համադրելով նոր գիտելիքի հետ: Գիտելիքների արդյունավետ կիրառու-
թյան համար անհրաժեշտ է լուրջ ներդրումներ իրականացնել մարդկային կապիտալում՝ 
համապատասխանեցնելով ողջ կրթական համակարգը նոր պահանջներին, ապահովելով 
մարդկային կապիտալում ներդրումներ իրականացնելու խթաններ (ընտանիքի, ֆիրմայի 
մակարդակով), ստեղծելով անհրաժեշտ նախադրյալներ մարդկային կապիտալի արդյու-
նավետ իրացման համար: Այս շղթայի որևէ բաղադրիչի «անտեսումը» կարող է խախտել 
նոր գիտելիքների սինթեզման գործընթացը:  

      
ФИРУЗА МАИЛЯН  

 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ ОТДАЧА В МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

Ключевые слова:  человеческий капитал, экономический рост, 
отдача от масштаба, инновационная экономи-
ка, модели роста, убывающая предельная 

                                                            
1 Кондратьев Н. Д., Проблемы экономической динамики, М.: “Экономика”, 1989, с.62. 
2 Գ.Ի.Վարդանյան, Գիտելիքահենք տնտեսություն, Եր., ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն», 2008, էջ 137: 
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производительность, положительные экстер-
налии образования 

 

В статье рассмотрены возможные причины возрастающей отдачи при эмпирической 
проверке моделей экономического роста с учетом человеческого капитала. Автором предложен 
новый подход к оценке роли человеческого капитала в экономическом росте стран. В частнос-
ти, рассмотрена предпосылка возрастающей отдачи человеческого капитала. 

 

FIRUZA MAYILYAN  
 

ACCEDING EFFECT IN MODELS OF ECONOMIC GROWTH 
 

Key words:  human capital, economic growth, return to scale, 
innovation economy, model of growth, decreasing 
marginal productivity and positive externalizes of 
education 

 

In this article were found out reasons of acceding effects of models of economic growth by using 
empiric test by considering the human capital. The author suggests a new way to value the role of 
human capital in the economic growth of countries. There were considered, particularly, premises of 
acceding effect of human capital. 

 
 

 
ԿԱՐԻՆԵ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. հարկային քաղաքականություն, բարեփո-
խումներ, հարկային համակարգ, ֆիսկալ 
գործառույթ, տնտեսության զարգացում, 
հարկային օրենսգիրք 

 

Հարկային քաղաքականությունը, որպես սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության 
բաղկացուցիչ, սահմանում է ձևավորվող հարկային համակարգի նպատակները: 

Տնտեսական բարձր աճն ապահովում է գործարարների ավելի մեծ եկամուտներ, 
որոնք, իրենց հերթին, ապահովում են ավելի մեծ հարկային եկամուտներ: Եվ հակառա-
կը, տնտեսական աճի ցածր մակարդակը հանգեցնում է հարկերի ավելի ցածր մակար-
դակի և կառավարության կողմից տրամադրվող սոցիալական աջակցության և օժանդա-
կության ավելի մեծ պահանջարկի: 

 

Հարկային քաղաքականությունը, որպես սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության 
բաղկացուցիչ, սահմանում է ձևավորվող հարկային համակարգի նպատակները: Հարկա-
յին քաղաքականությունն իշխանության և կառավարման մարմինների իրավական գործո-
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ղությունների համալիր է, որը որոշում է հարկային օրենքների նպատակային կիրառումը: 
Հարկային ճիշտ քաղաքականության վարումը, ճկուն հարկային համակարգի մեխանիզ-
մի մշակումն ու իրագործումն ունեն ինչպես տնտեսական, այնպես էլ կարևոր սոցիալա-
կան և քաղաքական նշանակություն: 

Հարկային քաղաքականության իրականացման ժամանակ մեծ նշանակություն ու-
նեն մակրոտնտեսական իրավիճակի ճիշտ գնահատումն ու կանխատեսումները, մակրո-
տնտեսական ցուցանիշների արժանահավատությունը, երկրի ներսում և դրանից դուրս 
իրականացվող տնտեսական ու քաղաքական գործընթացները: Արդյունավետ հարկային 
քաղաքականության իրականացման համար անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել տնտեսության 
պետական կարգավորման ուղղվածությունը կամ տեսությունը և հստակ ձևակերպել 
տնտեսության զարգացման գերակայություններն ու առանձնահատկությունները: 

Պետության հարկային քաղաքականությունը նշանակալիորեն ազդում է զբաղվա-
ծության և գների մակարդակների վրա, ինչը տարբեր երկրների կառավարությունները 
օգտագործում են տնտեսության վրա ազդելու և այն ցանկալի հունով զարգացնելու հա-
մար: Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ զարգացած երկրներում հարկային քա-
ղաքականության միջոցով պետություններն ուղղակի և անուղղակի ձևով ազդում են ամ-
բողջական պահանջարկի և առաջարկի վրա` կարգավորելով մակրոտնտեսական իրավի-
ճակը: Տնտեսական անկման փուլում հարկաբյուջետային լծակներն օգնում են ակտիվաց-
նել տնտեսական կյանքը, իսկ տնտեսության վերելքի փուլում կիրառվում է զսպող հար-
կաբյուջետային քաղաքականություն: Տնտեսության կայունացման անհրաժեշտության 
դեպքում պետությունը, ամբողջական պահանջարկի և առաջարկի վրա ազդելով, երկրի 
համախառն արդյունքը մոտեցնում է իր ներուժային մակարդակին` ապահովելով զբաղ-
վածության բարձր մակարդակ՝ առանց գնաճի թույլատրելի սահմաններից շեղումների: 

Հենց հարկային քաղաքականության միջոցով էլ պետությունը կարող է ուղղակիո-
րեն ազդել ամբողջական առաջարկի և պահանջարկի վրա, եթե անմիջականորեն մաս-
նակցում է արտադրական գործընթացին1: Ամբողջական ծախսերում պետական ծախ-
սումները զգալի մաս են կազմում, մասնավորապես՝ զարգացած երկրներում այդ բաժինը 
հասնում է համախառն արդյունքի 10-20 տոկոսին, ինչը հնարավորություն է տալիս ազ-
դելու ամբողջական պահանջարկի վրա: Ամբողջական պահանջարկի մնացած բաղադ-
րիչների վրա պետությունն անուղղակի կերպով նույնպես կարող է ազդել հարկային քա-
ղաքականության մյուս գործիքների միջոցով: Օրինակ՝ սպառողական պահանջարկի վրա 
պետությունը կարող է ազդել եկամտային հարկի դրույքաչափերի փոփոխմամբ: Եթե 
արդյունքում կրճատվում է անձնական տնօրինվող եկամուտը, ապա եկամտից սպառ-
մանն ուղղված մասը ևս կփոքրանա: Սպառողական պահանջարկի վրա ազդում է նաև 
ավելացված արժեքի հարկը` չնայած այն գանձվում է վաճառողից: Սա պայմանավորված 
է նրանով, որ արտադրողներն ու ծառայություններ մատուցողները ավելացված արժեքի 
հարկը ներառում են իրենց ծախսերի մեջ և իրականում հանդես են գալիս որպես հարկի 

                                                            
1 Մ. Մելիքյան, Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները, Եր., 2013, էջ 84−86: 
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սկզբնական հասցեատերեր, իսկ հարկ կրողները դառնում են սպառողներ: Ուստի ԱԱՀ 
ավելացումը կարող է հանգեցնել սպառողական պահանջարկի փոքրացման:  

Գործնականում ոչ միայն եկամտային հարկի և ԱԱՀ-ի, այլև մյուս հարկերի կրճա-
տումն ավելացնում է տնօրինվող եկամուտները, որն էլ բերում է սպառման մեծացման: 

Հարկային քաղաքականությամբ պետությունը կարող է ազդել նաև ներդրումային 
պահանջարկի վրա: Այսպես՝ ներդրումները խթանող հարկային քաղաքականությունը 
հիմնականում հանդես է գալիս հարկային արտոնությունների, մասնավորապես՝ նվազեց-
ված դրույքաչափերի, ներդրումային հարկային վարկերի, ներդրումային նվազեցումների 
և արագացված ամորտիզացիայի տեսքով:  

Ինչ վերաբերում է զուտ արտահանման պահանջարկի փոփոխություններին, ապա 
այստեղ ևս պետությունը կարող է ազդել արտահանման և ներմուծման վրա մաքսերի մի-
ջոցով: Մաքսը, ըստ էության, հարկ է, որը պետությունը գանձում է ապրանքների և նյու-
թական այլ արժեքների արտահանման և ներմուծման համար` համաձայն սահմանված 
դրույքաչափերի:  

Բացի ամբողջական պահանջարկից, պետությունը հարկային քաղաքականությամբ 
կարող է ազդել նաև ամբողջական առաջարկի վրա: Ամբողջական առաջարկի վրա հար-
կային լծակների ազդեցության մասին քննարկումները հիմք են հանդիսացել առաջարկի 
տնտեսագիտության ձևավորման համար: Առաջարկի տեսությունը կառուցված է հարկերի 
կրճատման անհրաժեշտության հիմնավորման վրա՝ ըստ որի կարող է արձանագրվել 
բնակչության և կազմակերպությունների եկամուտների աճ` միաժամանակ խրախուսելով 
ներդրումները: Այս տեսության համաձայն` հարկերի կրճատումը մեծացնում է ամբողջա-
կան առաջարկը և եկամուտները, ինչը ոչ միայն չի կրճատում բյուջեի մուտքերը, այլև 
երկարաժամկետ հատվածում խթանում է գործարար ակտիվությունը և ընդլայնում հարկ-
ման բազան:  

Հարկային քաղաքականության հիմքում պետք է լինի հարկերի ֆիսկալ և կարգա-
վորիչ գործառույթների զուգակցումը: ՀՀ հարկային համակարգի դիտարկումը ցույց է 
տալիս, որ հարկային քաղաքականության մեջ, հիմնական հարկատեսակների առումով, 
գերակշռում է ֆիսկալ գործառույթը1: Սրա մասին են վկայում նաև ՀՀ հարկային պրակ-
տիկայում այնպիսի հարկատեսակների հաճախակի կիրառումը, ինչպիսիք են հաստա-
տագրված վճարը, շրջանառության հարկը, արտոնագրային վճարը: Նման հարկատե-
սակները թեև ունեն հաշվարկման պարզություն և վերահսկման ավելի մեծ հուսալիու-
թյուն, սակայն դրանցում չեն պահպանվում այնպիսի կարևոր սկզբունքներ, որպիսիք են 
ըստ ստացած օգուտների հարկման սկզբունքը, արդարության սկզբունքը և այլն: Մինչ-
դեռ զարգացած երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ հարկատուների օրինապահության 
մակարդակը բարձր է հատկապես այն երկրներում, որտեղ հարկերի մյուս գործառույթնե-
րը ևս ունեն առաջնակարգ դեր: Այսինքն` այն երկրներում, որտեղ հարկային համակար-
գում գերակշռում են հարկման մյուս` խթանիչ, կարգավորիչ, սոցիալական և այլ գործա-
ռույթները, հարկատուների շրջանում ձևավորվում է այն գիտակցությունը, որ հարկերն 
                                                            
1 Բ. Մարտիրոսյան, Հարկեր և հարկագանձում, Եր., 2015, էջ 168: 
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այն վճարն են կամ գինը, որն իրենց համար ապահովում է պետական աջակցության 
երաշխիքներ: 

Ներկայումս ՀՀ-ում հարկային քաղաքականությունում առկա հարկատեսակները 
կարգավորվում են «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքով: Ստորև բերված աղյուսակում ներ-
կայացված են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից ՀՀ պետական բյուջե հավաքագրված եկամուտները 
2013−2016 թթ.: Ինչպես կարելի է նկատել աղյուսակից, ՀՀ ներկա հարկային քաղաքա-
կանության իրականացման պարագայում գանձված մուտքերից առավել խոշոր են մաս-
նավորապես՝ ԱԱՀ-ն, եկամտային հարկը և շահութահարկը: 

 

Աղյուսակ 1  
2013−2016 թթ. հավաքագրված հարկային եկամուտներ1 

 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից ՀՀ պետական բյուջե 
հավաքագրված եկամուտներ (մլն դրամ) 2013 2014 2015 2016 

ԱԱՀ 401,943.7 440,361.4 423,933.5 391,087.7
Շահութահարկ 124,597.8 103,597.4 103,659.9 127,086.5
Եկամտային հարկ 274,494.8 289,159.9 311,720.9 332,778.8
Ակցիզային հարկ 52,133.5 50,560.4 48,988.9 59,745.2
Շրջանառության հարկ 13,397.4 15,638.6 11,859.4 15,259.6
Արտոնագրային վճարներ 6,833.7 6,690.0 6,570.8 6,287.8
Հաստատագրված վճարներ 11,041.1 3,178.5 3,105.0 3,203.0
Մաքսատուրք 44,290.7 48,397.1 61,487.5 55,428.5
Այլ հարկային եկամուտներ 69,804.4 48,824.3 11,281.9 13,254.5
Ընդամենը՝ հարկային եկամուտներ 972,187.1 1,018,797.6 1,033,239.0 1,044,984.5
Պետական տուրք 27,287.4 39,281.8 32,405.2 33,309.7
Ընդամենը՝ հավաքագրված հարկային 
եկամուտներ և պետական տուրք 999,474.5 1,058,079.4 1,065,644.2 1,078,294.2

 

Ամփոփելով փաստենք, որ տնտեսական բարձր աճն ապահովում է գործարարների 
ավելի մեծ եկամուտներ, որոնք, իրենց հերթին, ապահովում են ավելի մեծ հարկային 
եկամուտներ: Եվ հակառակը, տնտեսական աճի ցածր մակարդակը հանգեցնում է հար-
կերի ավելի ցածր մակարդակի և կառավարության կողմից տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության և օժանդակության ավելի մեծ պահանջարկի: Մակրոտնտեսական կան-
խատեսումները նաև հիմք են հանդիսանում ապագայում բյուջեի վրա հնարավոր ծան-
րաբեռնվածության մեծացման հետ կապված ռիսկերի գնահատման համար: 

Տնտեսության զարգացման համար չափազանց կարևոր է ձևավորել հարկաբյուջե-
տային այնպիսի համակարգ, որը կխթանի արդյունաբերության ակտիվացումը, ազատ 
մրցակցության հաստատումը, ներդրումային բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը, պե-
տության գործառույթների արդյունավետ իրականացումը, բնակչության սոցիալ-տնտեսա-
կան պահանջմունքների բավարարումը և տնտեսական աճի կայուն տեմպերի ապահո-
վումը:  
                                                            
1 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ, Հարկային վիճակագրություն, 2013 թ., 2014 թ., 2015 թ., 2016 թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից վերա-

հսկվող եկամուտների վերաբերյալ աղյուսակ:  
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Ըստ 2017−2019 թթ. ՄժԾԾ-ի՝ առաջիկա տարիներին հարկային համակարգի կա-
տարելագործման կարևոր ուղղություններն են լինելու` 

 հարկման դրույքաչափերի չեզոքության ապահովումը,  
 հարկման բազաների օպտիմալացումը դրանց որոշման սկզբունքների ու 

կանոնների վերանայմամբ, 
 հարկերի հաշվարկման և վճարման կարգի կատարելագործումը հարկերի հաշ-

վարկումը և վճարումը պարզեցնելու և ազատականացնելու միջոցով, 
 հարկման այլընտրանքային համակարգերի կիրառության շրջանակի նեղացումը, 
 տնտեսության ստվերային շրջանառությունների դեմ պայքարի արդյունավետու-

թյան բարձրացման նպատակով գործարքների և առանձին ապրանքների փաս-
տաթղթավորման նկատմամբ պահանջների ու հսկողության խստացումը, 

 հարկային վարչարարության աստիճանական կատարելագործումը,  
 հարկ վճարողների սպասարկման մակարդակը բարելավելու համար նոր համա-

կարգերի ու գործիքների ներդրումը: 
2014−2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրում ևս, 

այս տեսանկյունից, նախանշվում են բարելավման հիմնական ուղիներ, մասնավորապես. 
ա) Հարկային եկամուտների հավաքագրման համեստ մակարդակը, որն իր արտա-

ցոլումն է գտնում նաև հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության մեջ, մշտապես եղել և շարու-
նակում է մնալ պետական եկամուտների համակարգի հիմնական խնդիրը:  

բ) Լրացուցիչ հարկային եկամուտներ հավաքագրելու հնարավորությունների ու 
սահմանափակումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ լրացուցիչ հարկային եկա-
մուտներ ձևավորելու` տնտեսության ներուժի ընդլայնումը ապահովվելու է հետևյալ երկու 
ուղղությամբ.  

1)  տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի վերափոխում այնպես, որ դրանում գերա-
կշռեն առավել հարկունակ ճյուղերը,  

2)  հարկային եկամուտների հավաքագրման լրացուցիչ (դեռևս չօգտագործվող) ներ-
ուժ ունեցող հարկատեսակների ընտրություն և դրանց մասով հարկային քաղա-
քականության վերանայում այնպես, որ ամրապնդվեն հարկման հորիզոնական 
ու ուղղահայաց արդարության սկզբունքները և սահմանվի հարկային բեռի օպ-
տիմալ մակարդակ:  

գ) Վերոնշյալի համատեքստում մինչև 2025 թվականն ընկած ժամանակահատվա-
ծում պետության հարկային մուտքեր ապահովող քաղաքականության շրջանակներում 
ընդգծված կարևորություն է տրվելու հարկման հորիզոնական և ուղղահայաց արդարու-
թյան սկզբունքների ամրապնդմանը, գործարար միջավայրի համատեքստում` վարչարա-
րության արդյունավետության բարձրացմանը և հիմնավորված դրույքաչափերի կիրառ-
մանը:  

դ) Հարկման հորիզոնական արդարության սկզբունքը նախատեսում է համանման 
տնտեսական պայմաններում գործող հարկ վճարողների նկատմամբ հարկման միևնույն 
կանոնների և կարգավորումների կիրառություն:  
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Կարևոր է միասնական հարկային օրենսգրքի ներդնումը մեր երկրի երկարաժամ-
կետ և կայուն զարգացման տեսանկյունից: Միջազգային լավագույն փորձին համահունչ 
հարկային օրենսգրքի մշակումը և ներդրումը կարևոր խթան կհանդիսանա մեր երկրի 
գործարար միջավայրի հետագա բարելավման և ազգային տնտեսության ու ներդրումա-
յին գրավչության բարձրացման գործում: Երկարաժամկետ հատվածի հարկային օրենս-
գիրքը կբխի տնտեսության զարգացման հեռանկարային հայեցակարգից և կնպաստի 
գործարար միջավայրի բարելավմանը:  

 

КАРИНЕ МИКАЕЛЯН  
 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ 

 

Ключевые слова: налоговая политика, реформы, налоговая си-
стема, фискальная функция, экономическое 
развитие, налоговый кодекс 

 

Налоговая политика является компонентом социально-экономической политики государ-
ства, которая и определяет цели существующей налоговой системы. Высокий уровень эконо-
мического роста обеспечивает существенную предпринимательскую прибыль, что, в свою 
очередь, и обеспечивает более высокие налоговые поступления в бюджет страны. И наоборот, 
низкий уровень экономического роста приводит к более низкому уровню налогов и, соот-
ветственно, большей потребности в государственной поддержки и помощи. 

 
KARINE MIKAYELYAN 
 

TAX POLICY AND ITS INTERRELATION WITH SUSTAINABLE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF ARMENIA 

 
Key words:  tax policy, reforms, taxation system, fiscal function, 

economic development, tax legislation 
 

The tax policy is one of the components of social-economic policy of the state, which determines 
the goals of existing and newly formed tax system. High level of economic growth leads to significant 
entrepreneurial profit, which, in turn, contributes higher tax revenues to the country's budget. 
Conversely, a low level of economic growth leads to a lower level of collected taxes and consequently a 
greater need for state support. 
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ  
 

ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
Իրավագիտության և տնտեսագիտության 
մագիստրոս, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 
քաղաքացիական և վարչական պալատի 
դատավորի օգնական 
 

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ  
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Հիմնաբառեր. անբարեխիղճ մրցակցություն, հասարակու-
թյան մոլորեցում, համբավի վնասում, գոր-
ծունեության վարկաբեկում, չբացահայտված 
տեղեկատվություն 

 

Հոդվածում քննարկվում են անբարեխիղճ մրցակցության վերաբերյալ ՀՀ օրենս-
դրությունում առկա բացթողումները: 

Առաջարկվում է Օրենքում ամրագրել անբարեխիղճ մրցակցության այլ գործողու-
թյուններ էլ (14-րդ հոդվածում ավելացնել նոր՝ երրորդ մասով, ինչպես նաև 151 հոդվա-
ծով), իսկ իրավախախտումը մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելու համար` պատ-
ժամիջոցի խստացում: 

 

ՀՀ տնտեսության մենաշնորհացման և ապրանքային շուկաներում համակենտրո-
նացման բարձր մակարդակները, անբարեխիղճ մրցակցության տարբեր դրսևորումները 
էապես խոչընդոտում են երկրի զարգացումն ու ազգաբնակչության կենսամակարդակի 
բարձրացումը: Չնայած տնտեսական մրցակցության պաշտպանության համակարգի 
շուրջ 17 տարվա գոյությանը, տնտեսության մենաշնորհացման և ապրանքային շուկանե-
րում համակենտրոնացման մակարդակները շարունակում են բարձր մնալ, իսկ անբարե-
խիղճ մրցակցության զանազան դրսևորումները, անբարեխիղճ գովազդը որոշակի տնտե-
սավարողների համար դարձել են կենսակերպ: Պատճառը մի կողմից՝ մրցակցության 
պաշտպանության օրենսդրության «բացերն» են, մյուս կողմից՝ երկրի տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության համակարգի ոչ արդյունավետ գործունեությունը:  

Տնտեսական վերափոխումների ներկա փուլում անհրաժեշտություն են դարձել 
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նոր մոտեցումների մշակումը, համաշ-
խարհային լավագույն փորձի տեղայնացումը, ինչպես նաև տեսական և գործնական հիմ-
նախնդիրների վերհանումն ու լուծումները:  

ՀՀ մրցակցության պաշտպանության օրենսդրությունում առկա են անբարեխիղճ 
մրցակցության վերաբերյալ վիճելի պնդումներ և բացթողումներ, որոնց ճշգրտմանը 
կանդրադառնանք սույն հոդվածում:  
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Նախ՝ «անբարեխիղճ մրցակցություն» եզրույթի վերաբերյալ: Այն միջազգային իրա-
վական փորձում առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դրվել 1883 թվականին՝ «Ար-
դյունաբերական սեփականության պահպանության մասին» փարիզյան համաձայնա-
գրում՝ ըստ որի անբարեխիղճ մրցակցության ակտ է ամեն մի գործողություն, որը հա-
կասում է արդյունաբերական ու առևտրական գործերում արդար սովորություններին1: 
Փաստորեն, փարիզյան կոնվենցիայում անբարեխիղճ մրցակցությունը դիտարկվում է 
արդյունաբերական սեփականության պահպանության համակարգի շրջանակում: Հիմք 
ընդունելով փարիզյան կոնվենցիան՝ 1896 թվականին Գերմանիայում2 (մայիսի 27-ին, որը 
փոխարինվեց 1909 թվականի հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքով), Շվեցարիայում 
(դեկտեմբերի 19-ին) ընդունվեցին անբարեխիղճ մրցակցության կարգավորման մասին 
օրենքներ: Նշված իրավական ակտերում առկա են «անբարեխիղճ մրցակցություն» հաս-
կացության անորոշություններ և ոչ ամբողջականություն, որը գործնականում առանձին 
դեպքերում հանգեցրել է ոչ ճիշտ մեկնաբանության: Համաշխարհային փորձում անբարե-
խիղճ մրցակցությունն արգելվում է, համարվում է իրավունքի չարաշահում, իսկ նման 
գործողություն թույլ տված սուբյեկտը՝ պատժվում: Մ.Վ. Զալեսկայայի կարծիքով, արտա-
սահմանյան օրենսդրության մեջ անբարեխիղճ մրցակցության հասկացության անորոշու-
թյունները և ոչ հստակությունը փոխհատուցվում են բազմամյա դատական փորձով, որը 
ձևավորվել է մրցակցության գործընթացում տնտեսավարող սուբյեկտների գործողու-
թյունների գնահատման հաստատված մոտեցումներով3: 

Հարկ է նշել, որ տնտեսագիտական և իրավագիտական գրականության մեջ միա-
նշանակ չի մեկնաբանվում «անբարեխիղճ մրցակցություն» եզրույթը: Մասնավորապես, 
ըստ Ռադչենկոյի՝ ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքում նշված ոչ բոլոր գործողություններն 
են իրավունքի չարաշահում4:  

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ 
Օրենք) համաձայն՝ անբարեխիղճ մրցակցություն է համարվում ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեության ցանկացած գործողություն կամ վարքագիծ, որը հակասում է Օրենքին կամ 
գործարար շրջանառության սովորույթներին, խախտում է մրցակիցների կամ վերջիննե-
րիս ու սպառողների միջև բարեխղճության` ազնվության, արդարության, ճշմարտության, 
անաչառության սկզբունքները (հոդված 11)5: Թվարկած սկզբունքներն ավելի տարողու-
նակ են, քան Օրենքում ներկայացված անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորման գործո-
ղությունները (հոդվածներ 12−16): Օրինակ՝ ՌԴ-ն Մրցակցության պաշտպանության մա-

                                                            
1 «Փարիզյան համաձայնագիր, Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին 1883 թվականի 

մարտի 20», ՀՀ ԱԳՆ, ՊՏ, 2004.12.20/5(13), ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 25.12.1991: 
2  Закон ФРГ «о недобросовестной конкуренции», Конкурент, 0, 09/1995, с. 40. 
3 Конкурентное право Российской Федерации: Уч. Пособие для вузов / Н.В.Васильева, Ю.Ю.Горячева, Н.Г. 

Доронона и др.; Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаревой. – М.: Логос, 1999, с. 83. 
4 Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М., 2010, с. 91. 
5 «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք, http://competition.am/index.php?menu= 

147&lng=1 
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սին օրենքի 14.3 հոդվածում (Սխալ համեմատությամբ անբարեխիղճ մրցակցությունը)1 
առկա է անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորման ձև, որը ներառված չէ ՀՀ օրենքում: 
Իսկ ՌԴ նույն օրենքի 14.8 հոդվածով փորձ է արված դուրս չթողնել անբարեխիղճ մրցակ-
ցության դրսևորման ոչ մի ձև (Անբարեխիղճ մրցակցության այլ ձևերի արգելումը)2:  

Համալրվել են նաև Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությունում անբարե-
խիղճ մրցակցության գործողությունները3, որոնցով փորձ է արվել ընդգրկել անբարեխիղճ 
մրցակցության այլ դրսևորումները: 

Մեր կարծիքով, վերոհիշյալ օրենսդրական ակտերում կատարված փոփոխություն-
ները հստակեցրել են անբարեխիղճ մրցակցության եզրույթին վերագրվող գործողություն-
ները:  

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի 
Օրենքում ևս առկա են համապատասխան բացթողումներ՝ առաջարկում ենք դրանում 
կատարել ներքոհիշյալ լրացումներն ու ճշգրտումները: 

Օրենքի 14-րդ հոդվածում ավելացնել երրորդ մաս՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «3. 
Արգելվում է տնտեսավարող սուբյեկտի կամ նրա ապրանքի անբարեխիղճ մրցակցու-
թյանը բնորոշ անվայելուչ համեմատությունը ուրիշ (մրցակից) տնտեսավարող սուբյեկտի 
և (կամ) նրա ապրանքի հետ, այդ թվում ` 

1) համեմատելով այլ տնտեսավարող մրցակից սուբյեկտի և (կամ) դրա ապրանքի 
հետ՝ օգտագործելով «լավագույն», «առաջին», «թիվ մեկ», «առավել», «միայն», «եզակի», 
և այլ բառերը կամ նշանները, որոնք կարող են մրցակից սուբյեկտների և (կամ) նրանց 
ապրանքների նկատմամբ գերազանցության տպավորություն ստեղծել, առանց նշելու 
օբյեկտիվորեն հավաստող համեմատության որոշակի բնութագրիչ կամ պարամետր, կամ 
այն դեպքերում, եթե այդ պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը, անար-
ժանահավատ են կամ խեղաթյուրված, 

2) ուրիշ մրցակից տնտեսավարող սուբյեկտի և (կամ) դրա ապրանքի հետ համե-
մատությունը, որում չկան որոշակի բնութագրիչներ կամ պարամետրեր, կամ համեմա-
տության արդյունքները չեն կարող օբյեկտիվորեն ստուգվել, 

3) ուրիշ մրցակից տնտեսավարող սուբյեկտի և (կամ) դրա ապրանքների հետ հա-
մեմատությունը, որը բացառապես հիմնված է աննշան կամ անհամատեղելի փաստերի 

                                                            
1 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции", 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221428&fld=134&dst=752,0&rnd=0.314137
61745262225#0»: Օրենքի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետը խմբագրվել է, ներկայացվել, 14.3 հոդվածով և ուժի 
մեջ է մտել: Տե՛ս О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 5 октября 2015 года), 
http://docs.cntd.ru/document/420287108 

2 14.8 հոդվածը լրացվել է 05.10.2015 թ. ՌԴ օրենքում կատարված լրացումով՝ О внесении изменений в 
Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (с 
изменениями на 5 октября 2015 года), http://docs.cntd.ru/document/420306040 

3 Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 03.07.2017 г.), http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=80123 
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վրա և բացասական գնահատական է պարունակում մրցակից տնտեսավարող սուբյեկտի 
և (կամ) նրա ապրանքի վերաբերյալ: 

Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 151 հոդվածով.  
«Հոդված 151. Անբարեխիղճ մրցակցության այլ գործողությունների արգելումը 
1. Ձեռնարկատիրական գործունեության ցանկացած գործողություն կամ վարքա-

գիծ, որով.  
1) կոչի կամ այլ ձևով բոյկոտվում է մրցակից վաճառողը (մատակարարը),  
2) գնորդին (մատակարարին) խտրականության կոչ է արվում, 
3) մրցակցի հետ պայմանագիր կնքելու կամ գործողը խզելու կոչ է արվում, 
4) վաճառողի (մատակարարի) կամ գնորդի աշխատողին կաշառելը, 
5) կատարվում կամ դրսևորվում են անբարեխիղճ մրցակցության այլ գործողու-

թյուններ ու վարքագիծ»:  
Նշված լրացումների շնորհիվ կհստակեցվեն անբարեխիղճ մրցակցության գործո-

ղությունները, որը հնարավորություն կտա բարելավելու Օրենքը և վերացնելու դրանում 
սահմանված պատժամիջոցներում առկա անորոշությունները: Մասնավորապես՝ դեռևս 
04.05.2005 թվականի Օրենքում կատարված փոփոխություններով 36-րդ հոդվածի 5-րդ 
մասի երկրորդ պարբերությամբ պատժամիջոցը խստացվել է նույն խախտումը տնտես-
վարող սուբյեկտի կողմից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելու դեպքում1: Իսկ 
նման դեպքերը գործնականում շատ են: Օրինակ՝ 2009 թվականին «Ալեքս Գրիգ» ՍՊԸ-ն 
4 անգամ կատարել է Օրենքի 12-րդ հոդվածով (Տնտեսավարող սուբյեկտի կամ նրա գոր-
ծունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնելը) սահմանված իրավախախտումը 
(տե՛ս Հանձնաժողովի 22.04.2009 թվականի թիվ 48-Ա որոշում, 05.11.2009 թվականի 
թիվ 82-Ա-ից 84-Ա որոշումներ): Նույն սուբյեկտի կողմից նմանատիպ 5 խախտում էլ ար-
ձանագրվել է Հանձնաժողովի՝ 2010 թվականի մայիսի 19-ի (թիվ 56-Ա-ից 60-Ա որոշում-
ներ), 2 խախտում՝ 2010 թվականի օգոստոսի 4-ի (Որոշումներ 181-Ա և 182-Ա)2 դռնբաց 
նիստերում: 

Տնտեսավարողների իրավախախտումները մասամբ էլ պայմանավորված են Օրեն-
քում կատարված չհիմնավորված փոփոխություններով: Մասնավորապես՝ 36-րդ հոդվածի 
5-րդ մասում կատարված փոփոխությամբ իրավախախտումը մեկ տարվա ընթացքում 
կրկին կատարելու համար սահմանված առավել խիստ պատժամիջոցի դրույթը օրենսդի-
րը 12.04.2011 թվականի փոփոխությամբ հանել է (06.05.2011 թ. ՀՕ-137-Ն): Մեր կարծի-
քով, անհրաժեշտ է Օրենքի 36-րդ հոդվածի 5-րդ մասը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ 
պարբերությամբ. «Սույն մասով նախատեսված իրավախախտումը մեկ տարվա ընթաց-
                                                            
1 31.05.2005 թ . ՀՕ-91, http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2296&lang=arm 
2  http://competition.am/uploads/resources/vor_arm_2009_04_048.pdf,  
http://competition.am/uploads/resources/vor_arm_2009_10_084_pdf.pdf, 

http://competition.am/uploads/resources/vor_arm_2010_05_59.pdf, 
http://competition.am/uploads/resources/vor_arm_2010_05_58.pdf, 
http://competition.am/uploads/resources/vor_arm_2010_05_57.pdf, 
http://competition.am/uploads/resources/vor_arm_2010_05_56.pdf,  



287 

քում կրկին կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նախորդող տարվա հասույ-
թի մեկ տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս երկու միլիոն դրամից»: 

Այսպիսով՝ Օրենքում առկա որոշ բացթողումներ խթանում են առանձին տնտեսա-
վարողների կողմից շարունակական իրավախախտումների կատարումը: 

 
МИКАЕЛ МИКАЕЛЯН,  
ВАРАЗДАТ МИКАЕЛЯН 
 

К ВОПРОСУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 

 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, ввести в 
заблуждение общественость, потеря репута-
ции, дискредитирование деятельности, нерас-
крытая информация 

 

В статье рассматрываются те пробелы, имеющиехся в законе Республики Армения «О 
защите экономической конкуренции» (далее - Закон), которые способствуют допущению час-
тых правонарушений в форме недобросовестной конкуренции со стороны отдельних субъек-
тов рынка. 

Авторами статьи предлагаются некоторые дополения и изменения в Законе, которые 
должны устранить почву правонарушений недобросовестной конкуренци в Республике Армения. 
В частости, закрепить в Законе и другие действия недобросовестной конкуренции (в 14-й ста-
тье добавить новую часть третьей, а также статьей 151), а при повторном правонарушении 
в течение одного года - ужесточение санкций. 

 
MIKAYEL MIKAYELYAN,  
VARAZDAT MIKAELYAN  

 

ON THE ISSUE OF LEGISLATIVE REGULATION OF UNFAIR COMPETITION 
 

Key words:  unfair competition, mislead the public, loss of 
reputation, discrediting activities, undisclosed 
information 

 

The article considers those gaps in the Law of the Republic of Armenia "On the Protection of 
Economic Competition" (hereinafter referred to as the Law), which contribute to the admission of 
frequent offenses in the form of unfair competition on the part of individual market subjects. 

The authors of the article offer some additions and changes to the Law that will eliminate the 
ground for the violation of unfair competition in the Republic of Armenia. In particular, the Law secure 
and other acts of unfair competition (14-th article to add a new part three and article 151), while a 
second offense within one year - the tightening of sanctions. 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, 
ՀՊՏՀ  

 

ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. արտագաղթ, աշխատանքային միգրացիա, 
տրանսֆերնտներ, զուտ ուղևորահոսքեր, 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ 

 

Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման արդի փուլում քաղաքակրթության 
առաջընթացն ուղեկցվում է բնակչության ներպետական և միջպետական տեղաշարժե-
րով, որոնց պատճառներն են գործազրկությունը, աղքատությունը, սովը, աշխարհաքա-
ղաքական անկայուն վիճակը, պատերազմները, շրջակա միջավայրի խաթարումները և 
այլն:  

Հայաստանը ևս համաշխարհային միգրացիոն գործընթացների ակտիվ մասնակից 
է, որտեղ անկախացումից հետո հայրենիքը լքածների թիվը հասնում է 900.000-ի: Սա 
ենթադրում է, որ խնդրի լուծումը և աշխատանքային միգրացիան արտագաղթի չվերածե-
լու անհրաժեշտությունը պահանջում են նոր համալիր լուծումներ, արտագաղթի և միգրա-
ցիայի պատճառների խորքային վերլուծությունների իրականացում և արտագաղթը 
զսպող իրավիճակի ձևավորում երկրի ներսում, ինչը իսկապես բարդագույն խնդիր է: 

 

Արդի պայմաններում գլոբալ տնտեսությունում հասարակության առաջընթացն առա-
ջադրում է այնպիսի հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են տնտեսական ճգնաժամերը, գործա-
զրկությունը, աղքատությունը, սովը, պատերազմները, բնական աղետները, աշխարհա-
քաղաքական անկայունությունը և այլն, որոնք էլ հանգեցնում են բնակչության միգրա-
ցիոն տեղաշարժերի աճին և բազմազանեցմանը: Զարգացող տնտեսություններում էլ ծե-
րացող հասարակությունն ու աշխատուժի կրճատումն են աշխատուժի միգրացիայի տեմ-
պերի արագացման պատճառ դարձել: 

Վերջին 15 տարվա ընթացքում աշխարհում միգրանտների թիվը կտրուկ աճել է` 2015 
թվականին հասնելով 244 միլիոնի: Եթե 2000 թ. ցուցանիշը 173 միլիոն էր, 2010 թ.՝ 222 
միլիոն1, ապա 2013 թ. աշխարհում միգրանտների թիվը կազմում էր 247 միլիոն կամ աշ-
խարհի բնակչության 3,4 տոկոսը2 (ըստ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 
գնահատականների` 232 միլիոն, որից 150,3 միլիոնը միգրանտ աշխատողներ՝ աշխատ-
ունակ տարիքի միգրանտ բնակչության գրեթե 73 տոկոսը3): Ընդհանուր առմամբ, 
2010−2015 թթ. միգրանտների թիվն աճել է տարեկան 1,9 տոկոսով:  

Ըստ ՄԱԿ-ի պաշտոնական վիճակագրության` Մեքսիկա–ԱՄՆ միգրացիոն մի-
ջանցքն ամենամեծն է աշխարհում` 2015 թվականին հաշվվելով 12 միլիոն միգրանտ: Ռու-
                                                            
1 International Migration Report 2015, Highlights, United Nations, New York, 2016, p. 5. 
2 World Bank Group, Migration and Remittances Factbook 2016, third edition, xi. 
3 ILO Global Estimates on Migrant Workers, Results and Methodology, Special Focus on Domestic Workers, 2015, p.5. 
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սաստան-Ուկրաինան երկրորդ ամենախոշորն է, որին հաջորդում են Ուկրաինա-Ռուսաս-
տանը և Բանգլադեշ-Հնդկաստանը1: 

Հայաստանը նույնպես ակտիվորեն ներգրավված է միջազգային միգրացիոն գործ-
ընթացներում (հայկական սփյուռքն աշխարհում հասնում է 8 միլիոնի2): Անկախությունից 
հետո, 1991−1995 թթ. ընթացքում արտագաղթի պատճառով Հայաստանը կորցրեց իր 
բնակչության 17 տոկոսը. ավելի քան 610.000 մարդ (յուրաքանչյուր 5-րդ քաղաքացին) 
անվերադարձ լքեց ՀՀ-ն, որի 50 տոկոսը աշխատանքային միգրանտներ էին3: 1995- 
2001 թթ. Հայաստանը լքել է ևս 600.000 մարդ: Այդ նույն ժամանակահատվածում թե-
պետ 350.000 մարդ վերադարձել է հայրենիք, սակայն բնակչության թիվն այդ ժամա-
նակահատվածում նվազել է ևս 250.000-ով (բնակչության 8%-ը): Միգրացիոն հոսքերի 
այսպիսի փոփոխությունը մասամբ պայմանավորված էր երկրում սոցիալ-տնտեսական 
վիճակի աստիճանական կայունացմամբ, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից ավելի կոշտ 
ներգաղթի քաղաքականության իրականացմամբ: Այս փուլի առանձնահատկությունն այն 
է, որ արտագաղթած բնակչության գրեթե 60 տոկոսն ունեցել է միջինից բարձր կրթու-
թյուն, և տնտեսական ճգնաժամով պայմանավորված՝ արտագաղթը կերպափոխվել է ըն-
տանիքի վերամիավորման պահանջի:  

Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները վկայում 
են, որ 2013 թվականին հայ միգրանտների թիվն աշխարհում կազմել է 785.700 մարդ` 
ամբողջ բնակչության 26,3 տոկոսը, իսկ Հայաստանն ըստ արտագաղթի ծավալների 
(բնակչության թվաքանակի նկատմամբ)` աշխարհում 30-րդ երկիրն է4: Ըստ ՀՀ միգ-
րացիոն պետական ծառայության վիճակագրության` 2014−2016 թթ. հանրապետության 
սահմանները լքել է ևս 133.300 մարդ:5  

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից Հայաստանից արտագաղթի 
պատճառների ուսումնասիրությունները6 ցույց են տալիս, որ աշխատուժի միգրացիայի 
գլխավոր պատճառը աշխատատեղերի բացակայությունն է (անկախ նրանից՝ դա վե-
րաբերվում է կայուն, լավ վճարվող, թե ցանկացած աշխատանքի): Այս համատեքստում 
արժե նշել, որ հետանկախացման տարիները մեր երկրի համար իրավամբ կարելի է հա-
մարել աշխատանքային միգրացիայի ժամանակաշրջան. 1991−2002 թթ. տնտեսությու-
նում գործազրկության մակարդակը շարունակական աճի միտում է դրսևորել` 2002 թվա-
կանին հասնելով 10,8%-ի, որից հետո սկսել է դանդաղ նվազել` 2005 թ. հասնելով 8,2 
տոկոսի, որով էլ պայմանավորված է եղել երկրորդ փուլում արտագաղթի տեմպերի 
կրճատումը: 2010−2016 թթ. աշխատանքային ռեսուրսների քանակը տնտեսությունում 
կրճատվել է 15,8 տոկոսով, սակայն գործազրկության մակարդակը նվազել է ընդամենը 1 
                                                            
1 International Migration Report 2015, Highlights, United Nations, New York, 2016, p. 19. 
2 Migration and Skills in Armenia, Results of The 2011/2012 Migration Survey on the Relationship Between Skills, 

Migration and Development, p. 4. 
3 UNDP Armenia, 2009, p. 39. 
4 World Bank Group, Migration and Remittances Factbook 2016, third edition, p. 4: 
5 http://www.smsmta.am/?menu_id=18 
6  Migration and Development. Armenia Country Study, ILO, 2009. 
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տոկոսային կետով (2010−2013 թթ. նվազել է՝ 19,4%-ից դառնալով 16,2%, սակայն 2013− 
2016 թթ. աճել է մինչև 18%)1: 2011−2012 թթ. ընթացքում Կովկասյան հետազոտություննե-
րի կենտրոնի կողմից 4025 հավանական և վերադարձած միգրանտների շրջանում իրա-
կանացրած հետազոտության համաձայն` հարցված տղամարդկանց 42%-ը և կանանց 
32%-ը արտագաղթելու հստակ մտադրություն են հայտնել2: 

Այնուամենայնիվ, կան նաև հայերի միգրացիոն ակտիվության այլ պատճառներ: 
Դրանցից մեկը «խոպանի» ավանդույթն է. գյուղական շրջաններում երիտասարդներն 
առանձնակի ջանքեր չեն գործադրում Հայաստանում աշխատանք գտնելու ուղղությամբ. 
նրանք պարզապես մեկնում են հայրենիքից, ինչպես նախկինում իրենց ծնողները: Գյու-
ղական շրջանների երիտասարդների համար արտագաղթի հաջորդ պատճառն ավելի 
մշակութային և սոցիալապես ակտիվ միջավայրում ապրելն է: Այնուամենայնիվ, կարճ 
ժամանակ մարզային կենտրոններում, ապա Երևանում ապրելուց հետո նրանք հասկա-
նում են, որ Ռուսաստան մեկնելը` որպես ապրուստ վաստակելու տարբերակ, միակ այլ-
ընտրանքն է: 

Հաջորդ պատճառը, որն ազդում է հայրենիքը լքելու և նրա սահմաններից դուրս 
աշխատանք փնտրելու որոշման վրա, ներդրումներ իրականացնելու կամ լրացուցիչ ծախ-
սերը փոխհատուցելու անհրաժեշտությունն է (oրինակ` երեխաների կրկնուսույցի, բուհի 
ուսման, բնակարանի/տան վերանորոգման ծախսերը, սեփական բիզնեսը սկսելու հա-
մար պահանջվող ներդրումները և այլն): Հետաքրքրական է այն փաստը, որ յուրաքան-
չյուր 4-րդ միգրանտը պլանավորում է գումար վաստակել տունը վերանորոգելու, իսկ յու-
րաքանչյուր 5-րդը` երեխաների կրթության ծախսերը հոգալու կամ երկարաժամկետ օգ-
տագործման ապրանքներ (կահույք, տեխնիկա) ձեռք բերելու համար: 

ՀՀ ուղևորահոսքերի աշխարհագրությունը վկայում է, որ արտագաղթի գլխավոր 
նպատակային երկիր շարունակում է մնալ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որին ուղևորա-
հոսքերի քանակով հաջորդում են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Միացյալ 
Նահանգները, Ուկրաինան, ապա եվրոպական տարածաշրջանի երկրները3: 

Տնտեսության վրա արտագաղթի դրական հետևանքներն ուսումնասիրող որոշ հե-
տազոտողներ պնդում են, որ աշխատուժի միգրացիայի հետևանքով մարդկային կապի-
տալի ցանկացած կորուստ փոխհատուցվում է տրանսֆերտներից ստացվող օգուտների 
հաշվին, քանի որ դրանք մեծացնում են սպառման հակումը տնտեսությունում, ինչն էլ, 
բազմապատկչի էֆեկտի համաձայն, ազդում է ապրանքների և ծառայությունների թո-
ղարկման ծավալի վրա, հետևաբար` ստեղծվում են լրացուցիչ աշխատատեղեր և եկա-
մուտներ մյուսների  համար, որոնց  լրացուցիչ ծախսերը ստեղծում  են եկամուտներ մյուս- 
ների համար և այդպես շարունակ: 

Ըստ Ադամսի և Փեյջի իրականացրած հետազոտության` աշխատուժի միջազգային 

                                                            
1  ՀՀ ԱՎԾ, Ազգային վիճակագրական տարեգիրք 2016: 
2 Migration and Skills in Armenia, Results of The 2011/2012 Migration Survey on the Relationship Between Skills, 

Migration and Development, p. 32. 
3 ՀՀ ԱՎԾ, Ազգային վիճակագրական տարեգիրք 2015, 2016: 
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միգրացիան և միջազգային դրամական փոխանցումները նպաստում են աղքատության 
կրճատմանը հետևյալ ուղղություններով.1 

1. Երկրի բնակչության կազմում միջազգային միգրանտների տեսակարար կշռի 
(երկրի բնակչության այն մասը, որը գտնվում է արտերկրում) 10% աճը նպաս-
տում է երկրում աղքատության մակարդակի 1,6% կրճատմանը: 

2. ՀՆԱ-ում միջազգային դրամական փոխանցումների տեսակարար կշռի 10% աճը 
հանգեցնում է օրական 1 ԱՄՆ դոլարով ապրող մարդկանց տեսակարար կշռի 
1,2% կրճատման: 

Այս խնդրի առնչությամբ ԱՎԾ վերլուծությունները փաստում են2, որ Հայաստանից 
դուրս միգրացիայում գտնվող անդամներ ունեցող տնային տնտեսությունները շուրջ 22 
տոկոսով ավելի բարձր սպառման ցուցանիշ ունեն այն տնային տնտեսությունների համե-
մատ, որոնցում միգրանտներ չեն եղել: Սա կապված է նրա հետ, որ ստացվող տրանս-
ֆերտները հիմնականում նպատակաուղղվում են մասնավոր սպառմանը: Մասնավորա-
պես` Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության` ՀՀ-ում իրականացրած հետազո-
տության արդյունքները փաստում են, որ արտերկրից տրանսֆերտներ ստացող տնային 
տնտեսությունների 80 տոկոսը ստացվածի 90 տոկոսից ավելին ծախսում է սպառողա-
կան ապրանքների ձեռքբերման վրա3:  

Սակայն, անհրաժեշտ է նշել, որ շատ քիչ երկրների է հաջողվել իրենց քաղաքա-
ցիների դրամական տրանսֆերտների հաշվին խթանել գործարար ակտիվությունը տնտե-
սությունում: Ավելին, Հայաստանում 2004−2008 թթ. ժամանակահատվածում մասնավոր 
տրանսֆերտների և ՕՈՒՆ աճի խթանման վրա կառուցված աճի մոդելը հետագայում 
դարձել է մեր տնտեսության խոցելի կողմերից մեկը, քանի որ այն հիմնականում խթանել 
է ոչ թե ներքին արտադրությունը, այլ ներմուծումը (ըստ պաշտոնական վիճակագրության՝ 
այդ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում ներմուծումն ավելացել է շուրջ 4 անգամ): Փաստացի, 
ներկայում էլ ՀՀ կառավարության՝ տնտեսական աճի ու մասնավոր հատվածում սպառ-
ման կանխատեսումներում առանցքային տեղ է հատկացվում արտերկրից դրամական 
փոխանցումների կանխատեսվող հոսքերին:  

Ըստ Համաշխարհային բանկի վիճակագրության` 2015 թ. համաշխարհային 
տրանսֆերտները գերազանցել են 601 միլիարդ դոլարը, որից 441 միլիարդն ուղղվել է 
դեպի զարգացող երկրներ, որը 3 անգամ գերազանցում է այդ երկրների զարգացման 
պաշտոնական օժանդակությունների ծավալը4: Հատկանշական է, որ տրանսֆերտների 
իրական ծավալը, այդ թվում` պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ուղիներով չգրանցված 
հոսքերը նշանակալիորեն ավելի մեծ են եղել: 2015 թ. երրորդ քառորդում դրամական փո-

                                                            
1 Adams R. Jr., Page J., The Impact of International Migration and Remittances on Poverty, Paper Prepared for the 

DFID/World Bank Conference on Migrant Remittances, London, 9-10 Oct., 2003. 
2 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, Եր., 2013: 
3 Migration and Skills in Armenia, Results of The 2011/2012 Migration Survey on the Relationship Between Skills, 

Migration and Development, p. 15: 
4 World Bank Group, Migration and Remittances Factbook 2016, third edition, xii. 
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խանցումների արժեքն աշխարհում մոտավորապես 8% է, որը 5%-ով գերազանցել է կա-
յուն զարգացման նպատակներով սահմանված թիրախային ցուցանիշը` 5%-ը1: 

Ըստ նույն հետազոտության արդյունքների` 2014 թ. Հայաստանը ամենաշատ 
տրանսֆերտներ ստացող 10-րդ երկիրն էր աշխարհում` 2,1 միլիարդ դոլար կամ ՀՆԱ 17,9 
տոկոսը: Նույն ժամանակաշրջանում, որպես տրանսֆերտներ իրականացնող երկիր, Հա-
յաստանը զբաղեցրել է 7-րդ հորիզոնականը՝ 0,4 միլիարդ դոլարով, որը կազմել է ՀՆԱ 
3,4%-ը: 2015 թ. դեպի Հայաստան կատարվող տրանսֆերտները նվազել են մինչև 1,7 մի-
լիարդ դոլար2: Ըստ ՀՀ ԿԲ-ի` 2016 թ. դեպի ՀՀ մասնավոր տրանսֆերտները նվազել են 
6%-ով, սակայն Հայաստանից դեպի այլ երկրներ իրականացվող փոխանցումներն աճել 
են 7,36%-ով` կազմելով 816,9 միլիոն դոլար: Արդյունքում, զուտ ներհոսքը նվազել է 17,7%-
ով: Հայտնի է, որ դեպի Հայաստան մասնավոր տրանսֆերտների գրեթե 80%-ը գալիս է 
Ռուսաստանի Դաշնությունից, իսկ 2014 թվականից սկսած՝ դրանց կրճատումը (վերո-
նշյալ ցուցանիշը նվազել է մինչև 60%) պայմանավորված էր ռուսական ռուբլու արժե-
զրկմամբ և Ռուսաստանում տնտեսական իրավիճակի վատթարացմամբ:  

Ակնհայտ է, որ աշխատանքային միգրանտների դրամական փոխանցումները և հե-
տանկախացման շրջանում միգրացիոն հոսքերում մնացած (ՀՀ չվերադարձած)` ՀՀ նախ-
կին քաղաքացիների ձևավորած «նոր սփյուռքի» կողմից ՀՀ-ին ցուցաբերվող օժանդա-
կությունը3 զգալի ազդեցություն ունեն Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ապա-
հովման, ինչպես նաև տարաբնույթ սոցիալական խնդիրների լուծման գործում: Սակայն, 
աշխատանքային միգրացիայով գեներացվող գործընթացների և դրանց արդյունքում 
միգրացիոն հոսքերով չվերադարձողների կրիտիկական մեծ զանգվածը նաև զգալի 
խնդիրներ են առաջադրում մեր տնտեսությանը: Դրանց շարքում առավել հատկանշա-
կաններն են տնտեսությունում սպառման ծավալների զգալի կրճատումը և ուղեղների ար-
տահոսքը, որոնք ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման առանցքային խնդիրներից 
են: 

 

ТАТЕВИК МКРТЧЯН  
 

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В РА 
 

Ключевые слова:  эммиграция, миграция труда, трансферты, 
чистые пассажиропотоки, иностранные пря-
мые инвестиции 
 

В период глобализации мировой экономики прогресс цивилизации сопровождается мигра-
цией населения, причинами которой являются безработица, бедность, голод, геополитическая 
нестабильность, войны, деградация окружающей среды и т.д. 

                                                            
1 Տե՛ս նույն տեղը: 
2 World Bank Group, Migration and Remittances Factbook 2016, third edition, p. 28: 
3 Դա դրսևորվում է տարաբնույթ բարեգործական հիմնադրամների ֆինանսավորմամբ, անձնապես իրակա-

նացվող բարեգործությամբ, տարաբնույթ ենթակառուցվածքների ձևավորման աշխատանքների ֆինանսա-
վորմամբ և ՀՀ տնտեսությունում իրականացվող կապիտալ ներդրումներով: 
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Армения тоже активный участник в мировых миграционных процессов, где в период пост 
независимости государствa число людей покинувших родину достигает 900.000 человек. Это 
предполагает, что решение проблемы и необходимость не превращения миграции в эмиграцию 
принуждают найти новые комплексные решения, что в свою очередь принуждает проведение 
глубокого анализа причин миграции и формирование ситуации сдерживающей эмиграцию, 
которая по настоящему труднейшая задача. 

 

TATEVIK MKRTCHYAN  
 

MIGRATION ISSUES IN RA 
 

Key words:  emigration, labor migration, remittances, net 
passenger flows, foreign direct investments 

 

At the current stage of globalization of the world economy the progress of civilization is followed 
by the population migration which is the result of unemployment, poverty, hunger, geopolitical 
instability, wars, degradation of environment, etc. 

Armenia is also an active participant in world migratory processes where after independence the 
number of the people who left their motherland reaches 900.000 people. It assumes that the solution 
and need not to transform the migration into emigration require new complex decisions that in turn 
requires carrying out deep analysis of the reasons of migration and formation of emigration 
constraining situation, which is a very difficult task for the present time. 

 

 
  
 

ԱՐՓԵՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԵՐՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. շերտավորում, կենսամակարդակ, գործոն-
ներ, տնտեսապես ակտիվ, հիմնախնդիր, 
աղքատություն, բարեկեցություն  

 

Հոդվածում առանձնացրել և ուսումնասիրել ենք ՀՀ բնակչության շերտավորումն 
ըստ տնտեսական ակտիվության, մասնավորապես՝ տնտեսապես ակտիվ բնակչությունն 
ըստ զբաղվածների և գործազուրկների, իսկ զբաղվածներին էլ տարանջատելով ըստ 
վարձու աշխատողների, գործատուների, ինքնազբաղվածների և այլն: Որոշակի տեղ ենք 
հատկացրել նաև տնտեսապես ակտիվ բնակչության շերտավորմանն ըստ կրթական մա-
կարդակի, տնտեսական գործունեության տեսակների, հատվածների: Բնակչության շեր-
տավորման գնահատման առումով, հատկապես կարևորել ենք բնակչության եկամուտ-
ների և ծախսերի ուսումնասիրությունն ըստ քվինտիլային և դեցիլային խմբերի:  

 

Բնակչության շերտավորումը, որպես համամարդկային կարևորագույն հիմնա-
խնդիր, դեռևս պահպանում է իր արդիականությունը, որը, սակայն, տարբեր երկրներում 
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տարբեր ծավալներով է դրսևորվում: Այս հիմնախնդրի լուծման ուղիների բացահայտման 
անհրաժեշտության և հրատապության մասին է խոսում նաև այն փաստը, որ 2015 թ. 
տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մացանակի է արժանացել Էնգուս Դիտոնը՝ աղ-
քատության, բարեկեցության և սպառման վերաբերյալ իր վերլուծությունների համար, որ-
տեղ կարևորել են եկամուտների բաշխման և դրանց սոցիալ-տնտեսական բազմագործո-
նային կապերի բացահայտման հարցերը: Եկամուտների բաշխման անհամաչափության, 
բնակչության շերտավորման ուսումնասիրություններին նման բարձր գնահատական 
տալն արդեն իսկ ունի լուրջ տնտեսական նշանակություն՝ այս ուղղությամբ գիտական հե-
տազոտությունների հետագա զարգացման առումով: 

Վերջին տասնամյակներում ՀՀ բնակչության զգալի մասի աղքատացմանը զուգըն-
թաց, շերտավորման կտրուկ աճը բնակչության մոտ ծնեց տեղի ունեցող գործընթացների 
նկատմամբ անարդարության զգացում։ Վերջինս, ներգործելով հասարակության սոցիալ-
հոգեբանական մթնոլորտի վրա, ազդում է նաև տնտեսական սուբյեկտների վարքի, ուս-
տի նաև տնտեսական զարգացման տեմպերի վրա։ Այն հրատապ է դարձնում բնակչու-
թյան շերտավորման կարգավորման, եկամուտների արդարացի` «սոցիալական արդա-
րության» սկզբունքին համահունչ բաշխման հիմնախնդիրները լուծելուն ուղղված ռազմա-
վարության մշակումը։ Բնակչության շերտավորումը պայմանավորող գործոնների վերլու-
ծությունը պետական սոցիալական քաղաքականության մշակման և իրագործման համար 
պատասխանատու անձանց ապահովում է կարևորագույն տեղեկատվությամբ, որը 
նրանց անհրաժեշտ է բնակչության կենսամակարդակի շերտավորումը մեղմելուն ուղղ-
ված պետական սոցիալական քաղաքականության բարելավման նպատակով։ 

Բնակչության շերտավորման բազմաչափ կատեգորիան գնահատվում է ըստ տնտե-
սական, քաղաքական և մասնագիտական ձևերի, որոնցից, մակրոտնտեսագիտության 
տեսանկյունից, կարևորվում է տնտեսական բովանդակությունը:  

Տնտեսական շերտավորման հիմքում եկամուտների մակարդակի մեծությունն է, որի 
վրա առավելապես ազդում է բնակչության տնտեսական ակտիվությունը, քանի որ, ի 
վերջո, դա է ապահովում եկամուտների հիմնական մասը: Ըստ տնտեսական ակտիվու-
թյան կարգավիճակի՝ բնակչությունը դասակարգվում է տնտեսապես ակտիվ և ոչ ակտիվ 
խմբերի: Որքան աշխատանքային ռեսուրսների մեջ մեծ է տնտեսապես ակտիվ, իսկ վեր-
ջինիս մեջ էլ՝ զբաղված բնակչության մասնաբաժինը, այնքան, այլ հավասար պայմաննե-
րում, շատ են նաև բնակչության համապատասխան հատվածի եկամուտները, հետևա-
բար՝ մեծ է հավանականությունը, որ նա չի դասվի աղքատ բնակչության շերտին, այլ 
կլրացնի միջին և բարձր եկամուտներ ունեցողների շարքերը: 2011−2016 թթ. կտրվածքով, 
ըստ ակտիվության և զբաղվածության տեսակի, ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների բաշխ-
վածության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բացարձակ թվով կրճատվել է ինչպես 
աշխատանքային ռեսուրսների, այնպես էլ տնտեսապես ակտիվ բնակչության, զբաղված-
ների և վարձու աշխատողների թիվը1: Սակայն, այդ տեղաշարժը պայմանավորված է ոչ 
                                                            
1  Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, էջ 51, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսա-

կան վիճակը, 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր, էջ 78: 
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միայն բնակչության կառուցվածքի փոփոխություններով (կենսաթոշակառուների մասնա-
բաժնի ավելացմամբ), այլև հիմնականում բնակչության ընդհանուր քանակի կրճատ-
մամբ, ինչն առավելապես հետևանք է միգրացիոն հոսքերի: Ընդ որում, նշված փոփոխու-
թյունները բացասաբար են անդրադարձել տնտեսական ակտիվության և զբաղվածու-
թյան մակարդակների վրա, և համապատասխան ցուցանիշները 2011−2015 թթ. կրճատ-
վել են 0.5-ական տոկոսային կետով, սակայն արդեն 2016 թ. որոշ չափով աճել են: Մինչ-
դեռ զբաղվածների կառուցվածքում տեղի են ունեցել որոշ դրական փոփոխություններ: 
Այսպես՝ աճել է գործատուների և ինքնազբաղվածների թիվը, հետևաբար՝ տնտեսապես 
ակտիվ և զբաղված բնակչության կազմում նրանց մասնաբաժինը: Այդուհանդերձ, գոր-
ծատուների թվի փոփոխությունը դրսևորել է խիստ անկայուն բնույթ. եթե 2014 թ. նրանց 
թիվը 2011 թ. համեմատ աճել է ավելի քան երկու անգամ, կազմելով 16 հազար մարդ՝ 
2011 թ. 7.5 հազարի դիմաց, ապա 2015 թ. այն որոշակիորեն կրճատվել է՝ սակայն 2011 թ. 
համեմատ պահպանելով բարձր մակարդակ (9.7 հազար գործատու): Ուսումնասիրվող 
ժամանակահատվածում ինքնազբաղվածների քանակի 20.7 հազարով աճը կարող է 
պայմաններ ստեղծել վերջիններիս եկամուտների ավելացման և բնակչության շերտավոր-
ման մակարդակի որոշ չափով համահարթեցման համար: Թեև գործազուրկների թիվը 
2011−2016 թթ. կրճատվել է 42.0 հազարով, այդուհանդերձ գործազրկության մակարդակը 
մնացել է բարձր (2016 թ. 3-րդ եռամսյակում՝ 18,1%)1: Միաժամանակ, պաշտոնապես 
գրանցված գործազուրկների թվաքանակը 3,3 անգամ պակաս է ԱՎԾ մեթոդաբանու-
թյամբ հաշվարկված գործազուրկների թվից, ինչը բնակչության շերտավորման գնահատ-
ման առումով անհամապատասխանությունների տեղիք կարող է տալ:  

Բնակչության շերտավորման հարցում լուրջ դերակատարում կարող է ունենալ 
կրթական մակարդակը և, ըստ այդմ, զբաղվածությունը, քանի որ այլ հավասար պայման-
ներում, առավել կրթված մարդիկ կարող են ապահովել համեմատաբար բարձր եկամուտ-
ներ և համապատասխան սանդղակում զբաղեցնել ավելի պատվավոր տեղ: ՀՀ ԱՎԾ 
տվյալները վկայում են, որ տնտեսապես ակտիվ բնակչության կազմում առավելապես 
միջնակարգ ընդհանուր և բարձրագույն կրթությամբ անձինք են (մոտ 65%): Հատկանշա-
կան է, որ շատ քիչ մաս են կազմում նախամասնագիտական կամ արհեստագործական 
կրթության տեր մարդիկ (ընդամեն՝ 4%)2: Ըստ այդ տվյալների՝ գյուղական բնակավայրե-
րում տնտեսապես ակտիվ բնակչությունն ավելի քիչ է, քան քաղաքներում: Միաժամա-
նակ, 2014−2015 թթ. ընթացքում զգալի տեղաշարժեր են գրանցվել տնտեսապես ակտիվ 
բնակչության կազմում և կառուցվածքում: Նախ՝ շուրջ 60 հազարով կրճատվել է դրա 
ընդհանուր թիվը, ընդ որում կրճատման գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում բարձրագույն 
և հետբուհական կրթություն ունեցողներին՝ ավելի քան 42 հազար մարդ, որտեղ ավելի 

                                                            
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, էջ 51, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե-

սական վիճակը, 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր, էջ 79: 
2 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը՝ Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի 2016 թ. տվյալների հիման 

վրա, էջ 53: 
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մեծ տեղ է գրավում կանանց թվի կրճատումը (մոտ 25 հազար)1: Եվ եթե նկատի ունե-
նանք, որ տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության թիվը կրճատվել է ընդամենը 14 հազա-
րով, ապա կարելի է ենթադրել, որ տնտեսապես ակտիվ բնակչության թվի կրճատումն 
առավելապես պայմանավորված է արտագաղթով, ինչը բնակչության շերտավորման 
առումով կարող է ունենալ երկակի ազդեցություն: Նույն միտումը շարունակվել է նաև 
2016 թ. (2015 թ. համեմատ տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը կրճատվել է 80 
հազարով)2: Եթե նկատի ունենանք, որ արտագաղթողների մի որոշակի մասը տրանս-
ֆերտային փոխանցումներ է կատարում երկրում մնացողներին, ապա, այդ տեսանկյու-
նից, նման գործընթացը դրական ազդեցություն կարող է ունենալ բնակչության տնտեսա-
կան շերտավորման վրա: Իսկ եթե արտագաղթում են ընտանիքներով և ըստ էության, 
դադարեցնում դրամական հոսքերը դեպի հայրենիք, ապա արդյունքում Հայաստանը 
զրկվում է բարձրորակ մասնագետներից, որոնք հիմնականում կազմում են բնակչության 
միջին խավը: Կրթական մյուս մակարդակներում գտնվող տնտեսապես ակտիվ բնակչու-
թյան թիվը, բացառությամբ՝ հիմնական ընդհանուր և տարրական կրթություն ունեցող-
ների, դարձյալ կրճատվել է, սակայն համեմատաբար փոքր չափով:  

Բնակչության շերտավորման առումով, առանձնացրել ենք նաև պետական և ոչ 
պետական հատվածներում զբաղվածության հարաբերակցությունը: Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալ-
ների՝ զբաղվածների ճնշող մասն աշխատում է ոչ պետական հատվածում (շուրջ 76%): Եվ 
թեև 2011 թ. համեմատ 2015 թ. պետական հատվածի աշխատողների քանակը գրեթե չի 
փոփոխվել (միջինում՝ ավելի քան 260 հազար աշխատող), այդուհանդերձ նրանց մասնա-
բաժինը զբաղվածների կազմում աճել է, քանի որ ավելի քան 100 հազարով3 կրճատվել է 
ոչ պետական հատվածում զբաղվածների թիվը՝ 2011 թ. 915 հազարից 2015 թ. կազմելովէ 
ընդամենը 812,4 հազար: 

Շերտավորման հիմնախնդրի կարևորության առումով, հետաքրքիր է բնակչության 
զբաղվածությունն ըստ տարբեր ոլորտների: Նման վիճակագրությունն առավել գնահա-
տելի է, եթե դիտարկվում է ոչ միայն տվյալ ոլորտներում զբաղվածների մասնաբաժնով, 
այլև համապատասխան ոլորտի միջին աշխատավարձով: Վերջինս հնարավորություն է 
ընձեռում որոշ պատկերացում կազմելու ըստ զբաղվածության ոլորտների բնակչության 
շերտավորման մասին: ԱՎԾ փաստացի տվյալները վկայում են, որ 2015 թ. դրությամբ ՀՀ 
բնակչության շուրջ 35%-ը4 զբաղված է գյուղատնտեսության, անտառտնտեսության և 
ձկնորսության ոլորտներում, միջին եկամուտների առումով, վերջին շարքերում են (հան-
րապետական միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 171,6 հազար դրամ է, իսկ 
վերոնշյալ ոլորտում՝ ընդամենը 113,1 հազար դրամ): Հետևաբար՝ այս ոլորտում զբաղված-

                                                            
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, էջ 53: 
2 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր, էջ 78: 
3 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը՝ Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի 2016 թ. տվյալների հիման 

վրա, էջ 56: 
4 Հաշվարկը կատարել է հեղինակը՝ Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի 2016 թ. տվյալների հիման 

վրա, էջ 66: 
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ները չեն կարող ապահովել միջին կենսամակարդակ և բնակչության շերտավորման տա-
րակարգերում զբաղեցնել բարձր տեղ: ՀՀ-ում համեմատաբար բարձր եկամուտներ 
ապահովող ոլորտներն են հանքագործական արդյունաբերությունը (360,1 հազար դրամ), 
տեղեկատվությունը և կապը (329,5 հազար դրամ), ֆինանսական և ապահովագրական 
գործունեությունը (391,5 հազար դրամ), որտեղ գումարային արտահայտությամբ զբաղ-
ված է ընդամենը 44,1 հազար մարդ1 (այսինքն՝ տնտեսության մեջ զբաղվածների 4,1%-ը): 
Հետևաբար՝ այս ցուցանիշը ևս բնակչության շերտավորման համահարթեցման առումով 
չի կարող էական դերակատարում ունենալ: Բնակչության շերտավորման գնահատման 
հարցում կարևոր է ոչ միայն աշխատավարձի ձևով ստացվող եկամուտը, այլև եկամուտ-
ների մյուս տեսակները՝ թոշակներ, կրթաթոշակներ, նպաստներ, այլ սոցիալական փո-
խանցումներ, ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլն:  

Տնտեսական շերտավորման մասին առավել պատկերավոր գնահատականներ կա-
րելի է ստանալ ըստ քվինտիլային խմբերի և բնակավայրերի բաշխման ցուցանիշներից: 
ՀՀ ԱՎԾ 2015 թ. տվյալների համաձայն՝ միջինում աշխատավարձից ստացվող եկամուտ-
ները կազմում են բնակչության ընդհանուր եկամուտների շուրջ կեսը: Սակայն, ամենա-
աղքատ քվինտիլային խմբում այն եկամուտների ընդամենը 39%-ն է, մինչդեռ կենսաթո-
շակները և սոցիալական տրանսֆերտները՝ շուրջ 45%-ը: Ամենապարադոքսալն այն է, որ 
թեև տոկոսային արտահայտությամբ ամենաաղքատ և ամենահարուստ խմբերի սոցիա-
լական տրանսֆերտները միմյանցից որոշակիորեն տարբերվում են, սակայն բացարձակ 
թվով դրանք գրեթե միմյանց հավասար են, նույնիսկ վերջիններիս մոտ այն ինչ-որ չա-
փով շատ է (ամենաաղքատներն ամսական կտրվածքով, մեկ չափահաս անձին համար-
ժեք ստանում են 11114, իսկ ամենահարուստները՝ 12713 դրամ սոցիալական տրանսֆերտ-
ներ): Զգալի տարբերություններ գոյություն ունեն նաև Երևանի, այլ քաղաքների և գյուղա-
կան բնակավայրերի տնային տնտեսությունների եկամուտների հարաբերակցության, հե-
տևաբար և՝ շերտավորման մակարդակների միջև: Երևանում մեկ անձի հաշվով ընդհա-
նուր եկամուտները շուրջ 10 հազար դրամով գերազանցում են հանրապետական միջինը, 
ընդ որում, աշխատավարձի ձևով ստացվող եկամուտներն այստեղ ավելի մեծ մասնա-
բաժին են կազմում (ընդհանուր եկամուտների 63.5%-ը), իսկ ամենաաղքատների՝ վարձու 
աշխատանքից ստացված եկամուտները նրանց եկամտի 64.2%-ն են՝ գերազանցելով 
նույն ցուցանիշի միջին հանրապետական մակարդակը: Մինչդեռ, այստեղ ևս նկատվում է 
անհասկանալի իրողություն՝ սոցիալական տրանսֆերտների գծով Երևանում աղքատ-
ների ստացած գումարները համեմատաբար ավելի քիչ են (շուրջ 500 դրամով), իսկ ամե-
նահարուստներինը՝ համեմատաբար ավելի շատ (շուրջ 1200 դրամով), դրա արդյունքում 
բնակչության ամենահարուստ շերտը Երևանում 3321 դրամով ավելի շատ սոցիալական 
տրանսֆերտներ է ստանում, քան ամենաաղքատը: Ընդ որում, բացի գյուղական բնակա-
վայրերից, մյուս բոլոր բնակավայրերում ամենահարուստների ստացած սոցիալական 
տրանսֆերտները գերազանցում են մյուս բոլոր շերտերի ստացած տրանսֆերտները: 
Գյուղական բնակավայրերում վարձու աշխատանքի դիմաց ստացված եկամուտները 
                                                            
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, էջ 87: 
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համեմատաբար փոքր մասնաբաժին են կազմում՝ ընդհանուր եկամուտների մեջ 30.2%, 
ընդ որում, ամենաաղքատներինը եկամուտների ընդամենը 20.8-ն է: Առավել տարօ-
րինակ է այն փաստը, որ բոլոր բնակավայրերում բնակչության առավել հարուստ շերտի՝ 
բարեկամներից ստացվող տրանսֆերտների մեծությունը մի քանի անգամ գերազանցում 
է առավել աղքատների ստացած գումարները (եթե հանրապետական միջինը կազմում է 
4.7 անգամ, ապա Երևան քաղաքում՝ 12 անգամ):  

Վիճակագրական տվյալները վկայում են նաև, որ 1-4 քվինտիլային խմբերում եկա-
մուտների տարբերությունն աճում է աստիճանաբար և դանդաղ տեմպերով, մինչդեռ  
5-րդ՝ ամենահարուստ խմբի եկամուտները 4-րդ խմբի համեմատությամբ աճում են 
կտրուկ ձևով, ինչը խոսում է շերտավորման խիստ անհամամասնության մասին: Հատկա-
պես այդ տարբերությունն ակնհայտ է Երևանում, որտեղ 4-րդ և 5-րդ խմբերի եկամուտ-
ների տարբերությունը շուրջ 48 հազար դրամ է (մինչդեռ միջին հանրապետական ցուցա-
նիշը 37 հազար դրամ է): 

 Ժամանակի ընթացքում բնակչության շերտավորման մակարդակի վրա կարող են 
որոշակի ազդեցություն ունենալ նաև եկամուտների աղբյուրների և դրանց հարաբերակ-
ցության փոփոխություններն ըստ դեցիլային խմբերի: Ընդ որում, ըստ դեցիլային խմբերի 
բնակչության եկամուտների դասակարգումն ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս պատ-
կերացնելու շերտավորման մակարդակը, քանի որ բնակչությունը բաժանվում է 10 խմբի 
(քվինտիլայինի 5 խմբի փոխարեն), հետևաբար՝ ավելի մեծ տեղեկատվություն է պարու-
նակում: Եվ եթե նկատի ունենանք, որ վերջին տարիներին ՀՀ բնակչության շերտավոր-
ման գնահատման ուղղությամբ մասնագիտական որոշակի հետազոտություններ չեն կա-
տարվել, որոնք կգնահատեին բնակչության տարանջատումն` ըստ աղքատ, միջինից 
ցածր, բայց ոչ աղքատ, միջին խավ, միջինից բարձր, բայց ոչ հարուստ և հարուստ խա-
վերի, ինչպես նաև ԱՎԾ-ի կողմից նման կտրվածքով վիճակագրական տվյալներ չեն 
հրապարակվել, ապա բնակչության եկամուտների ըստ դեցիլային խմբերի դասակար-
գումն ամենահարմար սանդղակն է շերտավորման մասին հնարավորինս ամբողջական 
պատկերացում կազմելու առումով: 

ԱՎԾ տվյալները փաստում են, որ 2004 թ. համեմատ գրեթե բոլոր դեցիլային խմբե-
րում, ընդհանուր առմամբ (բացառությամբ 8-րդ՝ համեմատաբար հարուստ խմբի), աստի-
ճանաբար աճել է աշխատանքի դիմաց ստացվող եկամուտների մասնաբաժինը: Սակայն, 
2014−2015 թթ. որոշ խմբերում նկատվել է նաև հակառակ ուղղությամբ տեղաշարժ, հատ-
կապես 1-ին՝ ամենաաղքատ դեցիլային խմբում: Մինչդեռ տրանսֆերտային եկամուտների 
մասնաբաժինը, թեև որոշակի տատանումներով, ունեցել է կրճատման միտում1: Այն, ընդ-
հանուր առմամբ, իհարկե դրական երևույթ է, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ աղքատ-
ների, հատկապես ծայրահեղ աղքատների համար դրանք ունեն կենսական նշանակու-
թյուն, ապա այդ խմբերում նման իրավիճակը կարող է չափազանց բացասական հե-
տևանքներ ունենալ: 

                                                            
1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016, էջ 116−118: 
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Պատկերավոր ձևով ամենահարուստ և ամենաաղքատ տնային տնտեսությունների 
դրամական եկամուտների հարաբերակցությունը երևում է գծապատկեր 1-ում: 
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Գծապատկեր 1.  Տասներորդ դեցիլային խմբի տնային տնտեսությունների դրամական 
եկամուտների հարաբերությունն առաջին դեցիլային խմբի տնային 
տնտեսությունների դրամական եկամուտների նկատմամբ՝ ըստ 
եկամուտների աղբյուրների 2004, 2008, 2013−2015 թթ.1 

 
Բնակչության շերտավորման մասին համեմատաբար ավելի ամբողջական և 

ճշգրիտ պատկեր է տալիս տնային տնտեսությունների՝ ըստ սպառողական ծախսերի 
ուսումնասիրությունը: Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի հարաբերակ-
ցությունն առաջին և տասներորդ դեցիլային խմբերում 2004−2015 թթ. ընթացքում նախ՝ 
աստիճանաբար բարելավվել է՝ 2004 թ. 9.5 անգամից 2009 թ. հասնելով 7.9 անգամի, 
այնուհետև դարձյալ աճել է և 2015 թ. կազմել 9.0 անգամ2: Նման վիճակագրությունը ևս 
փաստում է ՀՀ բնակչության տնտեսական շերտավորման բարձր մակարդակի մասին: 

 

                                                            
1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016, էջ 119: 
2 Նույն տեղում, էջ 128: 
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АРПЕНИК МУРАДЯН 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РА 
 

Ключевые слова: стратификация, уровень жизни, факторы, 
экономическая активность, проблема, бед-
ность, благосостояние 

 

В статье выделены и изучены стратификация населения РА по экономической актив-
ности, частично: экономически активное население по занятым и безработным, а в свою оче-
редь разделяя занятых на работающих по найму, работадателей и самозанятых. Определен-
ное место предаставлено стратификации экономически активного населения по уровню обра-
зования, по видам экономической деятельности, по секторам. Для оценки стратификации на-
селения особенно подчеркнули важность изучения доходов и расходов населения по квин-
тильным и децильным группам. 

 

ARPENIK MURADYAN  
 

ECONOMIC STRATIFICATION OF THE POPULATION IN THE RA 
 

Key words:  lamination, living standards, factors, economically 
active, problem, poverty, welfare 

 

The article highlights and studies the stratification of the population of the Republic of Armenia 
by economic activity, especially: the economically active population by employed and unemployed, and 
dividing the employed into employees, employers and self-employed. A certain place is betrayed to the 
stratification of economically active population by the level of education, by economic activity and by 
sectors. To assess the stratification of the population, the importance of studying the incomes and 
expenditures of the population by quintile and decile groups was especially emphasized. 

 

 
 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՄԱՔՍԱՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  սակագին, մաքսատուրք, մաքսասակագնա-
յին կարգավորում, մաքսային քաղաքակա-
նություն   

Հոդվածում բացահայտվել են ՀՀ-ում մաքսասակագնային կարգավորման հիմնա-
կան խնդիրները՝ կապված ՀՀ ԵԱՏՄ անդամակցության հետ։ Մասնավորապես՝ քննարկ-
վել են ՀՀ ԵԱՏՄ մաքսատուրքերի միասնական դրույքաչափերին անցման երրորդ 
երկրներից ներկրվող ապրանքների գծով սպասվելիք թանկացումներին և բնակչության 
սոցիալական վիճակի վատթարացմանը վերաբերող խնդիրներ։ Կատարվել են առա-
ջարկներ նշված խնդիրների լուծման համար։ 
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Տնտեսական հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնական գործիք-
ներից մեկը մաքսային քաղաքականությունն է, որի իրականացման միջոցներից է մաք-
սասակագնային կարգավորումը: Մաքսային քաղաքականության իրականացման ցան-
կալի մակարդակ ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ մաքսասակագնային կար-
գավորման արդյունավետ ու գործուն համակարգ, որը ենթադրում է ներմուծման և ար-
տահանման հոսքի վրա գնային ազդեցություն` պետական սահմանի հատման գործըն-
թացում: 

Արտաքին տնտեսական կապերի պետական կարգավորման ժամանակակից հա-
մակարգերի հիմնական առանձնահատկությունն է դրանց համապարփակ նորմատիվա-
իրավական բազայով ապահովվածությունը: Գործուն օրենսդրական բազան երաշխավո-
րում է պետական կարգավորման իրավական կայունություն: Ընդունվում են հատուկ 
օրենքներ, օրենսդրական ակտեր, որտեղ նշվում են ինչպես գործադիր իշխանության 
մարմինների իրավասության շրջանակները, այնպես էլ արտաքին առևտրային գործու-
նեության մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

Մաքսասակագնային կարգավորմանն ուղղված օրենսդրության բովանդակությունը, 
դրանում կատարվող փոփոխությունները կախված են միջազգային առևտրին տվյալ 
երկրի մասնակցության աստիճանից և այդ երկրի զարգացման մակարդակից:  

Մաքսային սակագինը պետության մաքսային տարածք ներմուծվող և այդ տարած-
քից արտահանվող, մաքսատուրքով հարկվող ապրանքների համակարգված ցանկ է: 

Սակագնային կարգավորումը որոշում է ապրանքների մաքսային հարկման մեթո-
դաբանությունը, սակագների և տուրքերի տեսակները, մաքսային արտոնությունների 
տրամադրման կարգը, ինչպես նաև այն գործողությունների ամբողջությունը, որ վերաբե-
րում է ԱՏԳ սուբյեկտներին ներմուծման-արտահանման գործողություններ իրականաց-
նելիս:  

Համաշխարհային տնտեսության մեջ տեղի ունեցող միասնացման գործընթացներն 
ավելի են խորացնում տարբեր երկրների տնտեսական կապերը, որոնք ուղեկցվում են 
այդ երկրների միջև ապրանքների, ծառայությունների, մտավոր սեփականության օբյեկտ-
ների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժի ակտիվացմամբ: Արտաքին առևտ-
րային կապերը ձևավորվում են տվյալ երկրի տնտեսական կայունացման ու զարգացման 
պահանջներից ելնելով: Սովորաբար, փոքր երկրները, այդ թվում՝ նաև ՀՀ-ն, իրենց ար-
տաքին տնտեսական կապերը չեն կառուցում այլ երկրներում տնտեսական և քաղաքա-
կան ազդեցություն ունենալու համար, այլ ցանկանում են ստեղծել փոխհամաձայնության 
վրա ձևավորվող հարաբերություններ: Այդ երկրները գերադասում են ունենալ ազատ 
տնտեսական հարաբերություններ, սակայն սեփական տնտեսության որոշ ճյուղերի 
նկատմամբ ձգտում են վարել հովանավորչական քաղաքականություն: Փոքր երկրները 
արտաքին տնտեսական կապեր են հաստատում նաև տարածաշրջանային երկրների 
հետ տնտեսական սերտաճման համար, որի նպատակը տնտեսական աճի ապահովումն 
է: Տարածաշրջանային համագործակցությունն իրականացվում է տարածաշրջանի 
երկրների շահերը շոշափող համատեղ ծրագրերի մշակման ու իրականացման, տնտե-
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սական սերտաճման ապահովման, ազատ առևտրի, մաքսային միության և նմանատիպ 
այլ կառույցներին անդամագրվելու միջոցով՝ այդ երկրների ընդհանուր շուկայի ձևավոր-
ման համար: Այսօրվա դրությամբ ստեղծված է միջազգային տնտեսական հարաբերու-
թյունների կարգավորման համակարգ, որն ամրագրված է Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպության (ԱՀԿ) ստեղծման մասին 1944 թ. համաձայնագրում: Առևտրի համաշ-
խարհային կազմակերպության պաշտոնապես հայտարարված նպատակն է ապրանք-
ների և ծառայությունների ազատ առևտրի համար պայմանների ստեղծման ճանապար-
հով միջազգային տնտեսական զարգացման ապահովումը:  

ՀՀ-ն ԱՀԿ անդամ է դարձել 2003 թ. փետրվարի 5-ին, որը կարևոր իրադարձու-
թյուն էր ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական տեսակետից, քանի որ դրանով 
հաստատվում է ՀՀ տնտեսության ազատականացման և առևտրի համաշխարհային հա-
մակարգին ինտեգրման ձգտումը: Զարգացող երկրների նկատմամբ Եվրոպական տնտե-
սական համագործակցության ընդհանուր քաղաքականության մեջ մեծ տեղ է հատկաց-
վում մաքսային կարգավորմանը: Չնայած միջազգային առևտրում մաքսային սակագների 
դերը զգալիորեն նվազեցվում է, այնուհանդերձ դրանք դեռ զարգացող երկրների համար 
ապրանքների մուտքի գլխավոր կարգավորիչներից են:  

Արդյունաբերական զարգացած երկրներում մաքսային սակագները, որպես կանոն, 
բարդ են, այսինքն` միևնույն ապրանքը, ծագման երկրից կախված, հարկվում է տարբեր 
մեծության մաքսատուրքերով: Արդյունաբերական զարգացած երկրների մաքսային սա-
կագները պարունակում են նաև արտոնյալ մաքսատուրքեր, որոնցով հարկվում են զար-
գացող երկրներից ներմուծվող ապրանքները: Զարգացած երկրներում մաքսային սա-
կագների սահմանափակող գործառույթը հիմնականում կիրառվում է մի շարք ապրանք-
ների նկատմամբ, այսպես կոչված՝ մաքսատուրքերի աստիճանակարգված մեթոդով, որի 
հիմքում ապրանքների մշակվածության աստիճանն է: 

Զարգացող երկրների ներմուծման կարգավորման գործընթացում մեծ տեղ է հատ-
կացվում մաքսային սակագներին: Այդ երկրներ ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ 
կիրառվող մաքսատուրքերի միջին մակարդակը շատ ավելի բարձր է, քան արդյունաբե-
րական զարգացած երկրներ ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսա-
տուրքերի մակարդակը: Սա պայմանավորված է, առաջին հերթին, նոր ստեղծվող արդյու-
նաբերական ճյուղերի պաշտպանության անհրաժեշտությամբ և նրանով, որ մաքսատուր-
քերը պետական բյուջեի համալրման կարևորագույն աղբյուր են հանդիսանում: 

Զարգացած երկրները հանդես են գալիս արտահանման մաքսատուրքերի դեմ և 
համարվում են ներմուծման մաքսատուրքերի նվազեցման քաղաքականության նախա-
ձեռնողներ: Իսկ թույլ զարգացած, զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներում 
զգացվում է պետության պաշտպանության կարիքը: Ներկայումս գործում են սակագնա-
յին կարգավորման միասնական սկզբունքներ և նորմեր, որոնց մեծ ուշադրություն են 
դարձնում միջազգային մի շարք կազմակերպություններ` Համաշխարհային մաքսային 
կազմակերպությունը, Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը, Միջազգային ար-
ժութային հիմնադրամը և այլն: 
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Մաքսասակագնային կարգավորումը լուծում է հետևյալ կարևորագույն խնդիրները. 
 երկրի տնտեսական անվտանգության երաշխավորում և, համաշխարհային 

տնտեսությանն, ինտեգրման պահանջների համաձայն, մաքսային արգելքների 
աստիճանական վերացում, 

 օպտիմալ հավասարակշռության ապահովում արտաքին տնտեսական կարգա-
վորիչների կայունության և շարժունակության միջև, ինչն էլ ստեղծում է տնտե-
սական իրավիճակի փոփոխության նկատմամբ օպերատիվ արձագանք, 

 արտահանման մեծ ներուժ ունեցող արտադրությունների զարգացման համար 
բարենպաստ պայմանների ստեղծում, 

 միջազգային շուկայում մրցունակ հայաստանյան արտադրանքի առաջխաղաց-
ման համար պայմանների ստեղծում, 

 արտասահմանյան արտադրողների անբարեխիղճ մրցակցության հակազդման 
արդյունավետ համակարգի ստեղծում, ինչպես նաև պատասխան միջոցների 
ձեռնարկում՝ միջազգային ասպարեզում ազգային տնտեսական շահերի պաշտ-
պանության նպատակով: 

 Մաքսասակագնային միջոցները կիրառվում են այն ժամանակ, երբ մաքսային 
մարմինների կողմից իրականացվում է ապրանքների մաքսային ձևակերպում և հսկո-
ղություն: ԱՏԳ կարևորագույն տնտեսական կարգավորիչը մաքսատուրքն է: Ներմուծման 
մաքսատուրքերը կարգավորում են ապրանքների ներմուծումը, այդ պատճառով էլ դրանց 
փոփոխությունն ազդում է ներքին արտադրության վրա: Մաքսատուրքերը նվազեցնելիս 
ուժեղանում է հայրենական արտադրության վրա օտարերկրյա մրցակիցների ճնշումը, և 
հայրենական արտադրողները դուրս են մղվում շուկայից: Սակայն, սա, միաժամանակ, 
օգնում է, որ հայրենական արտադրողները բարձրացնեն արտադրության մրցունակու-
թյունն ու արդյունավետությունը: 

Մաքսատուրքերը որոշվում են համաշխարհային և ազգային գների տարբերության 
հիման վրա: Եթե մաքսատուրքը սահմանվում է այդ տարբերությունից բարձր, ապա 
կսահմանափակվի ներմուծվող ապրանքների մուտքը հայրենական շուկա, այսինքն՝ 
կգործի մաքսատուրքի հովանավորչական գործառույթը: Իսկ եթե ներմուծման մաքսա-
տուրքերը սահմանվեն այդ տարբերությունից ցածր, ապա կստեղծվեն լայն հնարավորու-
թյուններ ապրանքների ներմուծման համար: Շուկայական տնտեսության պայմաններում 
պետությունն իրականացնում է ԱՏԳ կարգավորում` երկրի անվտանգության և ազգային 
շահերի պաշտպանության ապահովման նպատակով: Պետական մարմինների գործու-
նեությունը ԱՏԳ կարգավորման ուղղությամբ գործնականում իրականացվում է աշխարհի 
շատ երկրներում, սակայն դրա ծավալները, ձևերը և մեթոդները, նպատակները և 
խնդիրները որոշվում են յուրաքանչյուր երկրի կողմից` ելնելով դրա չափերից, դիրքից, 
ներքին և արտաքին քաղաքականությունից:  

ԱՏԳ պետական կարգավորումը իրականացվում է տարբեր մեթոդներով, որոնք, 
կախված դասակարգված չափանիշներից, բաժանվում են ըստ տնտեսական, վարչական, 
սակագնային և ոչ սակագնային մեթոդների: Վարչական մեթոդները ներառում են պե-
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տության սահմանած կանոնները, նորմատիվներն ու սահմանափակումները, որոնց օգ-
նությամբ վերջինս իրականացնում է անուղղակի ներգործություն ԱՏԳ սուբյեկտների 
վրա` ծառայեցնելով դրանց գործունեությունը հասարակության շահերին: Վարչական մե-
թոդներն ըստ էության հակասում են շուկայական հարաբերությունների բնույթին, և այդ 
իսկ պատճառով դրանց կիրառման ոլորտն աստիճանաբար նեղանում է: 

Շուկայական տնտեսության և ԱՏԳ ազատականացման պայմաններում մաքսա-
տուրքերը դարձել են ԱՏԳ կարևոր տնտեսական կարգավորիչներ: Պետությունը մաքսա-
տուրքերի օգնությամբ կարող է ընդլայնել համապատասխան ապրանքների արտահա-
նումը կամ ներմուծումը կամ սահմանափակել դրանք, հայրենական արտադրողների ապ-
րանքները և արտասահմանյան մրցակիցների նմանատիպ ապրանքները դնել հավասար 
տնտեսական պայմաններում, իրականացնել համապատասխան տնտեսական, գիտա-
տեխնիկական, բնապահպանական քաղաքականություն: 

Մաքսատուրքը արժեքային կատեգորիա է, և պահանջվում է անհատական մոտե-
ցում յուրաքանչյուր որոշակի ապրանքի նկատմամբ դրա ազգային և համաշխարհային 
ծախքերը և գները համակարգելիս, սպառողական հատկանիշների պարամետրերը հաշ-
վառելիս: 

Մաքսասակագնային կարգավորման տարբեր մեթոդների կիրառման և աշխարհի 
տարբեր երկրների արտաքին տնտեսական գործունեության զարգացման տնտեսական 
աշխարհագրական և պատմական պայմանների տարբերակման արդյունքում ձևավորվել 
են մաքսասակագնային քաղաքականության հետևյալ 5 հիմնական տեսակները1.  

1)  Էքսպանսիոնիստական, որը կողմնորոշված է առավելապես արտաքին տնտե-
սական կապերի կառուցվածքում գերիշխող դիրքի գրավմանը, 

2) կայունացնող, որն ուղղված է պատմականորեն ձևավորված տարածաշրջանա-
յին միջպետական շուկայի և դրա կազմում պետությունների մրցակցային դիրքե-
րի պահպանմանը, 

3) կառուցվածքային, որն ուղղված է արտաքին տնտեսական համակարգի ներուժի 
օգտագործմանը վերակառուցման գործընթացների արագացման և ազգային 
տնտեսական համալիրի զարգացման նպատակով,  

4)  ֆիսկալային, որն ուղղված է արտաքին տնտեսական գործունեության իրակա-
նացումից և հատկապես ներմուծման գործառություններից պետության ընթացիկ 
եկամուտներն առավելագույնի հասցնելուն, 

5)  գործիքային, որը կապված է արտաքին տնտեսական համալիրից ազգային 
տնտեսական համակարգի առանձնացման հետ կարգավորվող տնտեսության 
շրջանակներում արտաքին տնտեսական համակարգի ներուժի օգտագործման 
նպատակի հետ: 

Մաքսային սակագինը ներկայացնում է վճար, որը գանձվում է ապրանքների մաք-
սային  արժեքից, դրանց՝ պետության մաքսային սահմանը հատելու դեպքում՝ նախապես 
                                                            
1  Թ. Թորոսյան, Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման արդի միտումները, «էկոնոմի-

կա», թիվ 10, Եր., 1992, էջ 26:  
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սահմանված դրույքաչափերով:  
Մաքսատուրքի հիմնական նպատակներն են. 
 մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման ապրանքային կառուցվածքի ար-

դյունավետության ապահովումը, 
 ապրանքների ներմուծման և արտահանման, արժութային եկամուտների և ծախ-

սերի արդյունավետ հարաբերակցության պահպանումը, 
 ապրանքների արտադրության և սպառման կառուցվածքներում փոփոխություն-

ների համար պայմանների ստեղծումը, 
 ազգային տնտեսության պաշտպանություն ապահովումն արտասահմանյան 

մրցակցության անբարենպաստ ազդեցությունից, 
 համաշխարհային տնտեսությանն ազգային տնտեսության արդյունավետ ին-

տեգրման պայմանների ապահովումը:  
Մաքսատուրքը բնութագրվում է հետևյալ հիմնական հատկանիշներով. 
1. դա պետական բյուջե գանձվող պարտադիր վճար է, 
2. հատուցվում է, քանի որ մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման հա-

մար իրավունքի ձեռքբերման դիմաց վճար է, 
3. չունի պարբերականության հատկանիշներ, 
4. հայտարարատուի կողմից դրա վճարման իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ 

անձի, 
5. ապահովվում է պետության կողմից պարտադրման միջոցով1: 
Սովորաբար, մաքսատուրքերի գործողության ժամկետը չի սահմանվում, դրանք 

գործում են մշտապես, մինչև կկատարվեն համապատասխան օրենսդրական փոփոխու-
թյունների կատարումը:  

Մաքսատուրքերն ունեն հետևյալ գործառույթները` 
 Ֆիսկալ, որը վերաբերվում է ինչպես ներմուծման, այնպես էլ արտահանման 

մաքսատուրքերին, որոնք համարվում են պետական բյուջեի եկամուտների հա-
մալրման աղբյուր: 

 ՀՀ-ում իրականացվող մաքսասակագնային կարգավորման միջոցառումներն 
ունեն միակողմանի բնույթ և հիմնականում ապահովում են մաքսատուրքի ֆիս-
կալ գործառույթի իրականացումը: Ընդ որում, արտահանման մաքսատուրքերը 
բյուջեի համալրման աղբյուր չեն, քանի որ դրանց դրույքաչափերը սահմանված 
են 0%:  

 Հովանավորչական, որը վերաբերում է ներմուծման մաքսատուրքերին, որոնց մի-
ջոցով  պետությունը  տեղական արտադրողներին պաշտպանում  է օտարերկրյա 

 մրցակցությունից: 
 Կարգավորող, որը վերաբերում է ինչպես ներմուծման, այնպես էլ արտահանման 

մաքսատուրքերին, որոնք ուղղված են ներքին և արտաքին շուկաներում մրցակ-
ցային արդյունավետ միջավայրի ձևավորմանը: 

                                                            
1  Бакаев О.Ю., Таможенное право, 2009, с 139−140. 
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 Հավասարակշռող, որը վերաբերում է արտահանման մաքսատուրքերին, կանխ-
վում է ապրանքների արտահանումը համաշխարհայինից ցածր գնով:  

2013 թ. սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը հայտարարեց Մաքսային միությանը, իսկ 
հետագայում` Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու մասին1: 

2015 թ. հունվարի 2-ին Հայաստանը միացավ Եվրասիական տնտեսական միությանը: 
Հայաստանի կողմից Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո 

ավելի քան 752 անվանում ապրանքների նկատմամբ, այսպես կոչված՝ անցումային շրջա-
նում կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի հատուկ` միասնական սակագնից ցածր 
դրույքաչափեր, 18 անվանում ապրանքների նկատմամբ (գյուղատնտեսական մթերքներ)՝ 
ավելի բարձր դրույքաչափեր: Բացի դրանից, ՀՀ տնտեսության վրա մաքսատուրքերի 
բացասական հետևանքները հնարավորինս մեղմելու նպատակով 5 տարուց ավելի ան-
ցումային ժամանակահատված է նախատեսվել հիմնականում սպառողական զամբյուղում 
ներառված առավել կարևոր ապրանքների` մսի, մսամթերքի, դեղամիջոցների, ինչպես 
նաև արդյունաբերության համար հումք հանդիսացող ապրանքների` պոլիմերային հում-
քի, փայտանյութի, էներգակիրների և տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:  

ՀՀ-ն ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո 2016 թ. ընդամենը 8 ապրանքատեսակի 
գծով է միացել ԵԱՏՄ միասնական մաքսատուրքի դրույքաչափերին, որից 7 ապրանքա-
տեսակի մասով պահպանվել են ՀՀ-ի համար նախկինում գործող մաքսատուրքի դրույ-
քաչափերը և միայն 1-ի մասով կատարեվել է բարձրացում 2%-ով (մեկուսացված հաղոր-
դալարեր): 2017 թ. ՀՀ-ն ԵԱՏՄ միասնական մաքսատուրքի դրույքաչափերին է միացել 
ևս 8 ապրանքատեսակի գծով, որից 4-ի մասով պահպանել է ՀՀ-ի համար նախկինում 
գործող մաքսատուրքի դրույքաչափերը, 3-ի մասով արձանագրել է բարձրացում 3%-ով 
(ռետինե խցիկներ ավտոմեքենաների համար, ապակյա շշեր) իսկ 1-ի մասով` ՀՀ-ի 
համար ներկա գործող դրույքաչափերից 3,5% ցածր դրույքաչափ: 

2018 թ. ՀՀ-ն պետք է միանա ԵԱՏՄ միասնական մաքսատուրքի դրույքաչափերին 
14 ապրանքատեսակի մասով, որից 7-ի մասով պահպանվելու են նախկինում գործող 
դրույքաչափերը, իսկ մյուս 7-ի մասով (պահածոյացված ձուկ, ձկնկիթ, սննդի մեջ օգտա-
գործվող խառնուրդներ, մարդկային արյուն, կապար) արձանագրվելու է մաքսատուրքի 
դրույքաչափի բարձրացում 2−3%-ով: 

Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, մաքսատուրքերի հիմնական բարձրա-
ցումներ ՀՀ-ի համար նախատեսված են 2020 թ. սկսած՝ ավտոտրանսպորտային միջոց-
ների և մի շարք այլ ապրանքատեսակների գծով:  

Մաքսասակագնային կարգավորման արդյունավետության բարձրացման նպատա-
կով ԵԱՏՄ շրջանակներում կարևորում ենք հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 

 ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկային և մաքսային օրենսդրությունների 
ներդաշնակեցում, 

 սեզոնային մաքսատուրքերի կիրառում, 

                                                            
1 «Հայաստան. ֆինանսեր և էկոնոմիկա», № 7-8 (84−85), հուլիս-օգոստոս, 2007, էջ 2−3: 
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 գիտականորեն հիմնավորված մոտեցում յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի համար 
մաքսատուրքի դրույքաչափ սահմանելիս, 

 հակազդման միջոցառումների կիրառում կանոնակարգող օրենսդրության մշակ-
մամբ, 

 արտահանման մաքսատուրքերի կիրառում, մասնավորապես հումքային նշանակու-
թյան ապրանքների նկատմամբ: 

Աղյուսակ 1 
Մի շարք ապրանքատեսակների ներմուծման մաքսային դրույքաչափերի փոփոխությունը 

 

ԱՏԳ ԱԱ 
կոդը Ապրանքի անվանումը 

ՀՀ-ում և ՄՄ-ում գործող 
ներմուծման մաքսային 

դրույքաչափերի 
տարբերությունը 

ԵՏՄ մաքսային 
դրույքաչափի ուժի մեջ 

մտնելու ժամկետը 

0203 Խոզի միս  մինչև 55% սկսած 2021 թ. 
0207 Ընտանի թռչնի միս և մսամթերք  15% սկսած 2017 թ. 
0402 Կաթ և սերուցք` խտացրած կամ 

քաղցրացրած, կաթի փոշի  
8.3-12.3% սկսած 2018 թ. 

0405 Կարագ, կաթնային մածուկ  5-12.5% սկսած 2018 թ. 
0713 Լոբազգի բանջարեղեն չորացրած  13.3-14% սկսած 2019 թ. 
0902 Թեյ 7.5-8.1% սկսած 2018 թ. 
1006 Բրինձ 13.3% սկսած 2019 թ. 
1103 Ձավարեղեն  0-3.3% 2015 
1107 Ածիկ  7% սկսած 2018 թ. 
1512 Արեւածաղկի, քրքումի կամ բամբակի ձեթ 5% սկսած 2018 թ. 
1517 Մարգարին, խառնուրդ կամ պատրաստի 

մթերք կենդանական կամ բուսական 
ճարպից կամ յուղից  

5-8.3% սկսած 2020 թ. 

1902 Մակարոնեղեն  3-5% 2015 թ. 
2309 Կենդանիների կեր  0-7.5% 2020 թ. 
3004 Դեղամիջոցներ` կշռածրարած  7.7-12.3% սկսած 2019 թ. 
31 Պարարտանյութեր 8-9% սկսած 2018 թ. 
3005 Բամբակ, թանզիֆ, վիրակապ և նման 

միջոցներ 
8.3% սկսած 2019 թ. 

3209 Ներկեր և լաքեր` լուծած ջրային 
միջավայրում 

12.9% սկսած 2018 թ. 

3402 Լվացող և մաքրող միջոցներ 12.3-13.3% սկսած 2019 թ. 
4803 Անձեռոցիկ, սփռոց և թղթի այլ տեսակ 

տնտեսական-կենցաղային կամ սան-
հիգիենիկ նշանակության, 
թաղանթանյութից բամբակ, պաստառ  

12.5-13.8% սկսած 2019 թ. 

4818 Զուգարանի թուղթ և թղթե այլ 
տնտեսական-կենցաղային կամ սան-
հիգիենիկ նշանակության իրեր, 
հագուստի պարագաներ  

2.5-8.5% 2015 թ. 

6116 Ձեռնոց, թաթման և միտենկա, 
տրիկոտաժե  

0-4% 2015 թ. 

6302 Սպիտակեղեն անկողնու, ճաշի, 5.7-8.3% 2020 թ. 
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զուգարանային և խոհանոցի  
6908 Սալիկներ երեսպատման խեցեգործ` 

ջնարակած  
2.5-3% 2015 թ. 

6912 Ամանեղեն ճաշի, խոհանոցի և այլ 
տնտեսական արտադրանք` ոչ ճենապակե 

7.3-8.3% 2020 թ. 

7106 Արծաթ 18.10% սկսած 2019 թ. 
7108 Ոսկի  18.1-19% սկսած 2019 թ. 
8528 Ընդունիչ սարքավորում՝ 

հեռուստատեսային կապի  
6.7% 2015 թ. 

8701 Տրակտորներ  13-14% 2015 թ. 
8702 Ավտոբուսներ 8.8-24% 2020 թ. 
8703 Ավտոմեքենաներ կախված տարիքից և 

շարժչի ծավալից մինչև 
200% 

2020 թ. 

8704 Բեռնատարներ կախված տարիքից և 
շարժչի ծավալից մինչև 
150% 

2020 թ. 

9101 Ժամացույց` իր վրա կամ հետ կրելու, 
թանկարժեք մետաղից կամ մետաղից` 
երեսապատ թանկարժեք մետաղով 

5.7-7.3% 2015 թ. 

9401 Կահույք նստելու, ոչ 9402 դիրքի և դրա 
մասեր 

5% 2015 թ. 

9503 Եռանիվ հեծանիվ և նման անվավոր 
խաղալիք, սայլակ` տիկնիկի, տիկնիկ, այլ 
խաղալիքներ  

մինչև 3,8% 2015 թ. 

9613 Վառիչներ և դրանց մասեր, ոչ կայծքար և 
պատրույգ 

5% 2015 թ. 

9615 Սանրեր` մազերի, բռնիչներ, սեղմակ 
գանգրացման, բիգուդի և նման իրեր, 
դրանց մասեր 

5% 2015 թ. 

9619 Մանկական խանձարուրներ և նման 
արտադրանք տարբեր նյութերից 

0-6.2% 2015 թ. 

Տարբեր Սերմնացու մոտ 5%` կախված 
տեսակից 

Ժամկետը կախված է 
տեսակից 

 
 

ВАРУЖАН МУРАДЯН 
 

ЗАДАЧИ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РА 
 

Ключевые слова:  тариф, таможенная пошлина, таможенное 
регулирование, таможенная политика 

  

В статье обсуждены и выявлены основные задачи таможенно-тарифного регулирования 
таможенной системы РА, в связи с членством РА в ЕЭС. В частности обсуждены увеличение 
цен на товары, импортируемые из третьих стран в связи с переходом на единые таможенные 
ставки. Это приведет к ухудшению социального положения населения. Были сделаны конкрет-
ные предложения для решения этих проблем. 
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VARUZHAN MURADYAN 
 

CUSTOMS ISSUES REGULATIONS IN RA 
 

 Key words:  customs tariff, customs duty, customs tariff 
regulations, customs policy 

 

In this article were discussed and discovered the main issue of RA customs tariffs, when RA 
became a member of EEU (Eurasian Economic Union). Were discussed RA EEU customs duty expected 
increase for imports from 3rd countries (non of EEU member) and population economic aggravation 
issues.Were suggested exact solution for particular problem. 

 
 
 
ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ,ՀՊՏՀ  
 

ՎԱԶԳԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ՆԵՐՔԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԸ ԿԱՅՈՒՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԲՅՈՒՋԵԻ 
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 

Հիմնաբառեր. պետական պարտք, բյուջեի առաջնային հաշ-
վեկշիռ, պարտքի կայունություն, իրական 
աճ, իրական տոկոսադրույք  

 
Վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն էլ ավելի խորացրեց երկրների պարտ-

քային խնդիրները, և ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ երկրների մեծամասնու-
թյունում պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը հասավ աննախադեպ մակար-
դակի: Հետճգնաժամային ներկա փուլում, երբ ամբողջ աշխարհում վերականգնվում են 
աճի տեմպերը, ինչպես տեսնում ենք, երկրների մեծ մասը ձախողում է պետական 
պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության կրճատման ուղղությամբ վարվող քաղաքականու-
թյունը: 

 

Պետական պարտքի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այն, 
որպես երկրի ամենախոշոր պարտքային պորտֆել, լուրջ ազդեցություն է թողնում ինչպես 
մակրոտնտեսական իրավիճակի, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործ-
ընթացների վրա: Պարտքի խելամիտ կառավարումը կարևոր դեր է խաղում պետական 
հատվածի ֆինանսների կառավարման գործում: Այն պահանջում է պարտքի կառավար-
ման գործուն համակարգի կիրառում, որը անբարենպաստ պայմաններում կարող է 
նվազեցնել բացասական ազդեցությունները և մեղմել հավանական ռիսկերը: 
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Վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն էլ ավելի խորացրեց երկրների պարտ-
քային խնդիրները, և ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ երկրների մեծամասնությու-
նում պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը հասավ աննախադեպ մակարդակի: 
Իսկ ներկայիս հետճգնաժամային փուլում, երբ ամբողջ աշխարհում վերականգնվում է 
աճի տեմպերը, ինչպես տեսնում ենք, երկրների մեծ մասը ձախողում է պետական 
պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության կրճատման ուղղությամբ վարվող քաղաքականությու-
նը: Այստեղ հիմնական գաղափարն այն է, որ կառավարությունը պետք է վարի հակա-
պարբերաշրջանային հարկաբյուջետային քաղաքականություն, որը, տնտեսության անկ-
ման և լճացման փուլերում պետք է լինի խթանող (ինչի արդյունքում պետական պարտքն 
աճում է), իսկ մյուս փուլերում` զսպող (ինչի արդյունքում էլ պետք է մարվի նախկին 
պարտքը կամ դրա գոնե որոշ մասը)1: Սակայն, երկրների մեծ մասում հակապարբերա-
շրջանային հարկաբյուջետային քաղաքականությունը հիմնականում հաջողում է տնտե-
սության անկման ժամանակ: Արդյունքում պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցություն աճում է 
նույնիսկ տնտեսության աճի փուլում (Հայաստանը միգուցե և ասվածի ցայտուն օրինակը 
չէ, որովհետև, օրինակ, 2000-ականներին պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը էականո-
րեն նվազեց, իսկ նախորդ երկու տարվա աճը առավելապես պայմանավորված է արտա-
քին անբարենպաստ շոկերի կլանման անհրաժեշտությամբ), և ամեն հաջորդ հնարավոր 
տնտեսական ճգնաժամի պարագայում կառավարությունը կունենա շատ ավելի փոքր 
ֆիսկալ տարածություն (fiscal space) ճգնաժամի հաջող կառավարման համար: Այլ կերպ 
ասած, եթե, օրինակ, Հայաստանում պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 
2008 թ. վերջին մոտ 15% էր, կառավարությունն ուներ բավական մեծ ազատություն 
պարտք ներգրավելու և ճգնաժամը կլանելու համար, իսկ այժմ, երբ պետական պարտքը 
մոտ է սահմանային՝ 60% ցուցանիշին, բնականաբար, հաջորդ մեծածավալ շոկի պարա-
գայում կառավարության ազատությունը պարտք ներգրավելու առումով էականորեն 
սահմանափակված կլինի: Այսպիսով՝ ներկայումս անհրաժեշտ է բավական մեծ ուշադրու-
թյուն դարձնել պարտքի կայունության հիմնախնդիրներին: 

Պարտքի կայունության բազմաթիվ սահմանումներ կան, որոնք կարելի է խմբա-
վորել, օրինակ, ըստ բնույթի՝ ակադեմիական կամ պրակտիկ: Ներկայացնենք պարտքի 
կայունության՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) կողմից տրվող բնորոշումը, 
ինչն ըստ մեզ բավական ընդհանրական է և պարունակում է ինչպես ակադեմիական, 
այնպես էլ պրակտիկ տարրեր: Այսպես, ըստ ԱՄՀ բնորոշման, պետական պարտքը 
կայուն է, եթե կառավարությունն ընթացիկ տնտեսական քաղաքականությունների պա-
րագայում կարող է և ի վիճակի կլինի սպասարկել իր պարտքն առանց. 

1. քաղաքական կամ տնտեսական շատ մեծ (անիրատեսական) ճշգրտումների 
անհրաժեշտության կամ 

2. բանակցելու պարտատերերի հետ պարտքի վերակառուցման կամ պայմանների 
փոփոխման համար կամ 

                                                            
1 Այստեղ խոսքը տնտեսական պարբերաշրջանով ճշգրտված առաջնային հաշվեկշռի (Cyclically adjusted 

primary balance - CAPB) մասին է, որը պետք է լինի ՀՆԱ ճեղքի հակառակ ուղղությամբ: 
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3. դեֆոլտ հայտարարելու: 
Ընդհանուր առմամբ, երբ խոսքը պարտքի կայունության մասին է, անհրաժեշտ է 

անդրադառնալ նաև վճարունակության, իրացվելիության և խոցելիության կատեգորիա-
ներին: Սակայն, վերացարկվելով վերոնշյալ կատեգորիաներից և պարտքի կայունությու-
նը դիտարկելով որպես այնպիսի մի իրավիճակ, երբ դրա պաշարի աճը չի գերազանցում 
համախառն արդյունքի իրական աճի տեմպը, փորձենք ներկայացնել պետական պարտ-
քի կուտակման դինամիկան «փակ տնտեսությունների» համար1, ինչպես նաև հաշվարկել 
պետբյուջեի առաջնային հաշվեկշռի այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է պետական 
պարտքի կայունացման համար:  

Ի տարբերություն բաց տնտեսության, փակ տնտեսությունում պետական պարտքը 
միայն ներքին է (այսինքն՝ ազգային արժույթով), և, բնականաբար, չկան փոխարժեքի 
տատանման ռիսկեր: Այստեղ բյուջեի սահմանափակության բանաձևը հետևյալն է. 

,     (1) 
որտեղ՝ – ն պետական ծախսերն են առանց տոկոսավճարների, –ը և –ն, 
համապատասխանաբար, նախորդ և ներկա ժամանակահատվածների պարտքի պաշա-
րը, –ն համախառն պարտքի միջին կշռված եկամտաբերությունը, իսկ –ն հարկային 
եկամուտները: Այսպիսով՝ (1) հավասարման ձախ մասում կառավարության ընդհանուր 
ծախսերն են, իսկ աջ մասում՝ եկամուտները և պարտքի պաշարի փոփոխությունը: Երբ 
նշված հավասարման ձախ մասը գերազանցում է հարկային եկամուտները, բյուջեն 
դեֆիցիտային է, այսինքն՝ պարտքի պաշարն աճում է, իսկ երբ հարկային եկամուտները 
գերազանցում են ամբողջական ծախսերը, պարտք է մարվում: 

Կատարելով որոշ ձևափոխություններ՝ կստանանք. 
, 
, 

 :     (2) 
(2) հավասարման մեջ -ն բյուջեի առաջնային հաշվեկշիռն է (primary balance)՝ 

եկամուտների և տոկոսավճարները չներառող պետական ծախսերի տարբերությունը: 
Այսպիսով՝ երկրորդ հավասարումը ցույց է տալիս դրական կապ պարտքի պաշարի և 
անվանական տոկոսադրույքի, ինչպես նաև բացասական կապ պարտքի պաշարի և 
առաջնային հաշվեկշռի միջև: 

Երկրորդ հավասարման երկու կողմերը բաժանենք անվանական ՀՆԱ-ի վրա. 

 :    (3) 

                                                            
1 Փակ տնտեսությունում պարտքի կառավարում ասելով նկատի ունենք, որ այն նույնացվում է ներքին 

պարտքի կառավարման գործընթացի հետ, քանի որ երկու դեպքում էլ կառավարությունը չի կարող 
ներգրավել միջոցներ արտաքին աղբյուրներից: 
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Քանի որ անվանական ՀՆԱ-ի աճի աղբյուրը գների աճն է կամ իրական աճը, 
անվանական ՀՆԱ-ն կարող ենք ներկայացնել նաև որպես նախորդ ժամանակաշրջանի 
անվանական ՀՆԱ–ի և ինֆլյացիայի ու իրական աճի արդյունք. 

,     (4) 
որտեղ -ն ՀՆԱ իրական աճն է: Տեղադրելով (4) հավասարումը (3)-ի մեջ կստանանք. 

 
Օգտվելով Ֆիշերի հավասարումից և նշանակելով ցուցանիշների հարաբերակ-

ցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ փոքրատառերով՝ կստանանք. 
           

     ,    (5) 
   

որտեղ -ն պետական պարտքի իրական տոկոսադրույքն է: Նախորդ հավասարման 
երկու կողմերից հանելով պարտք/ՀՆԱ՝ նախորդ ժամանակահատվածի հարաբերակցու-
թյունը ( ) և կատարելով որոշակի մաթեմատիկական ձևափոխություններ՝ կստանանք 
պարտքի շարժման օրենքը (low of motion). 

 
    (6) 

      
 

 

որտեղ  : 

Այսպիսով՝ (6) հավասարումը ցույց է տալիս պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբե-
րակցության փոփոխությունը՝ կախված բյուջեի առաջնային՝ հաշվեկշիռ/ՀՆԱ հարա-
բերակցությունից և որոշ մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշներից (իրական տոկո-
սադրույք և թողարկման իրական աճ): Եթե մի պահ վերացարկվենք բյուջեի առաջնային 
հաշվեկշռից՝ ենթադրելով, որ այն հաշվեկշռված է, ապա հնարավոր է երկու դեպք. 

1.  պարտքի դինամիկան կայուն է, այսինքն՝ պետական 
պարտք / ՀՆԱ հարաբերակցությունը նվազում է կամ առնվազն չի աճում կամ 

2.  պարտքի դինամիկան անկայուն է կամ աճող 
(explosive): 

Այժմ կարող ենք փաստել, որ այլ հավասար պայմաններում, պարտքի կայու-
նության ապահովման համար անհրաժեշտ է, որը ՀՆԱ իրական աճը գերազանցի 
պարտքի միջին կշռված իրական տոկոսադրույքը: Այսինքն՝ նորից գալիս ենք այն 
եզրակացությանը, որ նպատակահարմար է պետական պարտք ներգրավել միայն ար-
տադրողական (օրինակ՝ ներդրումներ ենթակառուցվածքներում կամ առհասարակ կապի-
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(7)

տալ ծախսեր), այլ ոչ ընթացիկ ծախսեր կատարելու նպատակով, որոնք էլ կարագացնեն 
ՀՆԱ իրական աճը և կմեծացնեն կառավարության ինչպես նոր, այնպես էլ նախկինում 
ստանձնած պարտավորությունների մարման հնարավորությունները:  

Հարկ է նշել, որ կառավարության ազդեցությունն արդյունքի իրական աճի և 
հատկապես իրական տոկոսադրույքի վրա սահմանափակ է (դրանց վրա ազդում են նաև 
մի շարք էկզոգեն գործոններ), և ստացվում է, որ կառավարությունը պարտքը կայունաց-
նելու համար պետական բյուջեն նախագծելիս պետք է ընտրի, այսպես ասած, «մնացոր-
դային» քաղաքականություն, այսինքն՝ պլանավորի բյուջեի այնպիսի առաջնային հաշվե-
կշիռ, որը կկայունացնի պետական պարտքը՝ իրական տոկոսադրույքի և իրական աճի 
կանխատեսվող մակարդակներն ընդունելով որպես տրված մեծություններ: Հաշվի առնե-
լով վերոնշյալը՝ ներկայացնենք նաև բյուջեի առաջնային հաշվեկշռի այն մակարդակը, 
որը հնարավորություն կտա կայունացնելու պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցու-
թյունը ( ). 

 
  
 

որտեղ  - ն անվանում են պարտք կայունացնող բյուջեի առաջնային հաշվեկշիռ: 
Այժմ, կատարված վերլուծության հիման վրա, փորձենք հաշվել ներքին պետական 

պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը կայունացնող բյուջեի առաջնային հաշվեկշռի մակարդակը մեր 
տնտեսության համար, ինչը ներկայումս շատ արդիական է, առավել ևս, ինչպես ՀՀ 
կառավարության 2017−2022 թվականների ծրագրում է նշվում. «Հարկաբյուջետային քա-
ղաքականության մակրոտնտեսական շրջանակը միջին ժամկետում ուրվագծվելու է 
պարտքը կայունացնող քաղաքականության համատեքստում, ինչը տնտեսական աճին 
նպաստող մակրոտնտեսական կայուն միջավայրի կարևորագույն նախապայման է1»: 
Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ մոդելը վերաբերում է փակ տնտեսությանը, հետևաբար՝ խոս-
քը միայն ներքին պետական պարտքի մասին է:  

Սկզբում կատարենք որոշ ենթադրություններ, մասնավորապես. 
• Կառավարության ներքին պետական պարտքը (չհաշված ռեզիդենտների կողմից 

ձեռք բերված ՀՀ արտարժութային պարտատոմսերը) 2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ կազմել է 508,33 մլրդ ՀՀ դրամ2, իսկ ներքին պետական պարտք/ 
ՀՆԱ հարաբերակցությունը՝ մոտ 10% ( ): 

• Սպասվող գնաճը 2017 թ. համար` 4% ( )3: 
• Անվանական տոկոսադրույքը պարտատոմսերի պորտֆելի միջին կշռված եկամ-

տաբերությունն է, ինչը 2016 թ. վերջի դրությամբ կազմել է 13,15 տոկոս: Մի կող-
մից՝ հիմք ընդունելով պարտատոմսերի եկամտաբերության վերջին տարիների 

                                                            
1  ՀՀ կառավարության 2017−2022 թթ. ծրագիր, էջ 52, http://www.gov.am/files/docs/2207.pdf 
2  ՀՀ ՊՊ տարեկան հաշվետվություն 2016, http://minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/  
3  Հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, որ գնաճը 2016 թ. եղել է բացասական, թիրախին հասնելու 

ժամանակային հորիզոնը՝ 3 տարի: 
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նվազման միտումը, խթանող դրամավարկային միջավայրը, ինչպես նաև ֆինան-
սական համակարգում ավելցուկային իրացվելիությունը, մյուս կողմից՝ այն, որ 
հետևողականորեն մեծանում է առավել երկարաժամկետ պարտատոմսերի տե-
սակարար կշիռ ընդհանուր պետական պարտքում, որոնց եկամտաբերությունը 
ավելի բարձր է, կարող ենք ենթադրել, որ պարտատոմսերի միջին կշռված եկա-
մտաբերությունը 2017 թ. ավարտին կլինի մոտ նախորդ տարեվերջի ցուցանիշին 
( ): 

• Իրական տնտեսական աճը՝ 2017 թ.-ին1 կկազմի 3,2%:  
Այսպիսի ենթադրությունների պայմաններում իրական տոկոսադրույքը՝  

( )8,8% է: Հետևաբար՝ 

 
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ վերոնշյալ ենթադրությունների պարագայում ներ-

քին պետական պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի կայունացմանն անհրաժեշտ բյուջեի առաջնային 
հաշվեկշիռը 2017 թ. համար պետք է լինի 0,5 տոկոս (պրոֆիցիտային): 

 

ТАТУЛ МКРТЧЯН 
ВАЗГЕН ПОГОСЯН 
 

БАЛАНС ПЕРВИЧНОГО БЮДЖЕТА, СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ  
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ В РА 

 

Ключевые слова:  внутренний долг, первичный баланс бюд-
жета, стабилизация долга, реальный рост, 
реальная ставка 

 

Последний экономический кризис еще больше усугубил проблемы задолженности стран, а 
соотношение государственного долга/ВВП к большинству стран достигло беспрецедентного 
уровня. И, поскольку влияние правительств на фундаментальные экономические показатели 
ограничено, становится все актуальней уделять больше внимания первичному балансу 
бюджета для стабилизации соотношения долга к ВВП. 

 

TATUL MKRTCHYAN 
VAZGEN POGHOSYAN 

 

INTERNAL DEBT STABILIZING BUDGET PRIMARY BALANCE  
FOR THE ECONOMY OF THE RA 

 

Key words:  public debt, budget primary balance, debt 
stabilization, real growth, real interest 

                                                            
1 2017 թ. բյուջետային ուղերձ, մաս I-Բ՝ ՀՀ տնտեսական և հարկաբյուջետային հիմնական ցուցանիշների 

կանխատեսումներ, էջ 65, http://minfin.am/hy/page/petakan_byuj/  
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The recent economic crisis has further aggravated the countries' debt problems and the ratio of 
the public debt/GDP to most of the countries has reached an unprecedented level. And, as the 
governments' impact on the fundamental economic indicators is limited it is becoming pressing to put 
more attention on the budget primary balance to stabilize the debt to GDP ratio. 

 
 
 

ԱՐՄԻՆԵ ՍՉԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

 

Հիմնաբառեր. ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխում-
ներ, ծախսերի արդյունավետություն և արդ-
յունքայնություն, արդյունքների թափանցի-
կություն, պատասխանատվության ուժեղա-
ցում, հանրային ակտիվներ, հաշվետվակա-
նություն  

 

Ծրագրային բյուջետավորման ներդրմանը առանցքային տեղ է հատկացվել սկսած 
2004 թվականից՝ որպես պետական ծախսերի հիմնավորվածության, արդյունավետու-
թյան և արդյունքայնության աստիճանի ավելացման առավել խոստումնալից եղա-
նակ: Ծրագրային բյուջետավորման ուղղությունը ճանաչվել է բյուջետային բարեփոխում-
ների գերակա ուղղություն ՀՀ կառավարության ծրագրում: ԾԲ հիմնական սկզբունքներն 
են մատուցվող ծառայությունների և արդյունքների թափանցիկությունը, դրանց համար 
պետական մարմինների պատասխանատվության ուժեղացումը, հանրային ակտիվների և 
սեփականության կառավարման արդյունքների թափանցիկության և հաշվետվականու-
թյան մեծացումը: 

 

Ծրագրային բյուջետավորման ներդրման ուղղությամբ ՀՀ-ում փորձնական քայլեր 
իրականացվել են դեռևս 2000-ական թվականների սկզբներին: Անդրադառնալով միջազ-
գային փորձին՝ նշենք, որ բյուջետային համակարգերի զարգացումն այլ երկրներում 
ժամանակագրական առումով բաժանվում է հետևյալ փուլերի. 

 մուտքերի վրա հիմնված բյուջետավորում (1900-ական թթ.), 
 արդյունքների վրա հիմնված բյուջետավորման վաղ փորձեր (1960-ական թթ.), 
 զրոյական հիմունքներով բյուջետավորում (1960-1970-ական թթ.), 
 նոր պետական կառավարում, այդ թվում` արդյունքների վրա հիմնված 

բյուջետավորում (1980-ական թթ.-ից մինչ այժմ): 
Արդյունքների վրա հիմնված բյուջետավորումը արագ տարածում է գտնում ողջ 

աշխարհում: ՏՀԶԿ երկրների մեծ մասն օգտագործում է արդյունքների վրա հիմնված 
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բյուջետավորումը: Բարձր է գնահատվում Նոր Զելանդիայի և Ավստրալիայի փորձը: Առա-
ջատարներ են Սինգապուրը և Մալայզիան, այլ երկրներ նույնպես փորձեր են կատարել, 
ինչպես օրինակ՝ Չիլին, Հարավային Աֆրիկան, Ռուսաստանը, Մերձբալթիկան, Մակեդո-
նիան, Սլովենիան, Ղազախստանը, Տանզանիան, Ուգանդան, Բոլիվիան, Գանան, Բուր-
կինա Ֆասոն, Վիետնամը, Կամբոջան, Մալին և այլն1: 

ՀՀ-ում ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումները վերոնշյալ ժամանակա-
շրջանում սկիզբ առած հարկաբյուջետային երկրորդ սերնդի բարեփոխումների տրամա-
բանական մասն են: Այդ ճանապարհի առաջին քայլը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի 
աստիճանական ներդրումն էր, որին հաջորդեցին ծրագրային բյուջետավորման բարեփո-
խումները2: 2001 թվականից սկսած՝ կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել բյուջետավոր-
ման՝ մուտքերի վրա հիմնված մեթոդից արդյունքների վրա հիմնված մեթոդին աստիճա-
նական անցման նպատակով անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման նախապատրաս-
տական աշխատանքներին:3 Արդյունքում 2002, 2003 և 2004 թվականների պետական 
բյուջեների նախագծերում ներառվել են սոցիալական ոլորտներում այդ պետական բյու-
ջեի միջոցների հաշվին իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ակնկալվող արդյունքների 
ցուցանիշները: Նախնական փորձարկումները կատարվել են նախ՝ ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարությունում ու ապա կրթության, առողջապահության և 
մշակույթի ոլորտներում: Այսպիսով, 2004 թվականից սկսած, ծրագրային բյուջետավոր-
ման ներդրմանն առանցքային տեղ է հատկացվել՝ որպես պետական ծախսերի հիմնա-
վորվածության, արդյունավետության և արդյունքայնության աստիճանի ավելացման 
ապահովման առավել խոստումնալից եղանակ4: Վերոնշյալ ժամանակահատվածին հա-
ջորդեց ծրագրային բյուջետավորման ներդրման բարեփոխումների երկրորդ փուլը: Աշ-
խատանքներ իրականացվեցին գրեթե բոլոր գերատեսչություններում (նախարարություն-
ներ, ծառայություններ, մարզպետարաններ), որոնք հանդիսանում էին բյուջետային 
գլխավոր կարգադրիչներ: Նշված ցանկում բացառություն էին մի քանի ուժային կառույց-
ներ, որոնք էլ ներառվեցին այդ գործընթացում 2009−2010 թթ. ընթացքում5:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանին բնորոշ էր ծրագրային բյուջետավորման ներ-
դրման գործընթացի «գերատեսչական» մոտեցումը, երբ ընդլայնումը տեղի էր ունենում 
ըստ գերատեսչությունների: Այս մոտեցման հիմնական թերությունը ծրագրային տեղե-
կատվության ոչ բարձր որակն էր, ուստի անհրաժեշտություն առաջացավ մշակելու հա-
մապատասխան մեթոդաբանություն, այն փորձնական կիրառելու և ընդլայնելու: Համե-
մատության համար նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ծրագրային դրույթներն 
                                                            
1  www.programmebudgeting.am 
2  Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների վերանայված ռազմավարություն, 

ՀՀ ՖՆ, 2016: 
3  Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, դասագիրք՝ Լ.Հ. Բադանյանի խմբագրությամբ, Եր., 2007, էջ 

208: 
4  www.minfin.am 
5  Ս.Պողոսյան և ուրիշներ, Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումները Հայաստանում, ձեռնարկ, Եր., 

2014, էջ 24:  
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իրականացվում են դաշնային նպատակային ծրագրերի համակարգի ներդրման միջոցով։ 
Այդ ծրագրերը թեև չեն ծածկում հանրային ֆինանսների ամբողջ դաշտը, այնուամենայ-
նիվ, ՌԴ փորձը նույնպես հետաքրքիր է այն առումով, որ անցումն իրականացվում է ա-
ռանձին ծրագրերի ներդրմամբ, այլ ոչ թե համատարած, ինչը հնարավորություն է ընձե-
ռում առավել ուշադրություն և ռեսուրսներ հատկացնելու սահմանափակ քանակի ծրա-
գրերի վրա և ստանալու ավելի բարձր որակ։  

2005−2008 թվականներին քննարկվում էր պետական բյուջեի նախագծի ձևաչափի 
վերափոխման խնդիրը, որը, բացի ծրագրերին ուղղվելիք ֆինանսական ռեսուրսներից, 
պետք է ներառեր նաև ծրագրերը բնորոշող ոչ ֆինանսական տեղեկատվություն, այն է՝ 
ծրագրի նպատակը, դրան հասնելու համար իրականացվելիք միջոցառումները և մա-
տուցվելիք ծառայությունները, սպասվելիք արդյունքները, ինչպես նաև շահառուների 
ցանկը: Բյուջետային փաստաթղթերի նոր ձևաչափով բյուջետավորման առաջարկը են-
թադրում էր փոփոխություններ՝ միջազգային գործելակերպին համապատասխան: Մինչև 
2008 թվականի վերջն ընկած ժամանակահատվածը ՀՀ կառավարությանը նշված բարե-
փոխումների ոլորտում հիմնական աջակցություն է տրամադրել Մեծ Բրիտանիայի միջազ-
գային զարգացման նախարարությունը՝ «Աջակցություն ծրագրային բյուջետավորման 
ներդրմանը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Այդ ընթացքում զգալի առաջըն-
թաց է արձանագրվել Հայաստանում՝ ԾԲ բարեփոխումների սկիզբնավորման առումով: 

Կարող ենք փաստել, որ 2009−2012 թվականները մեթոդաբանության ճշգրտման, 
հայաստանյան համակարգին հարմարեցման, բյուջետային համակարգերի սինխրոնաց-
ման և անկախ ծրագրային դասակարգման ներդրման տարիներ էին: Այդ ժամանակա-
հատվածում ծրագրային բյուջետավորումը ճանաչվել է բյուջետային բարեփոխումների 
գերակա ուղղություն ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրում: Եթե ներկա ժամա-
նակահատվածը դիտարկենք որպես ծրագրային բյուջետավորման ներդրման գործըն-
թացի չորրորդ փուլ, ապա կարող ենք նշել, որ 2012 թվականից ի վեր ձեռք են բերվել հե-
տևյալ արդյունքները. 

 ներդրվել է նոր ծրագրային կառուցվածքի և այդ ծրագրերի նոր դասիչների համա-
կարգը, 

 ստեղծվել է բյուջետային ծրագրերի նկարագրերի (անձնագրերի) համակարգը, 
 բյուջետային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս դարձնելու նկատառումով լուծվել է ծրա-
գրային բյուջետավորման համակարգի իրավական հիմքերի ստեղծման խնդիրը: 
2013 թ. ապրիլի 30-ին ՀՀ Ազգային ժողովը փոփոխություն կատարեց «ՀՀ բյուջետա-

յին համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում, որի արդյունքում ծրագրային բյուջետավորումն 
առաջին անգամ ամրագրվեց որպես բյուջետավորման պարտադիր մոտեցում։ Մինչ այդ 
ծրագրային բյուջետավորման ներդրմանն ուղղված բոլոր նախաձեռնությունները բացա-
ռապես կառավարության կողմից իրականացվող քայլեր էին և օրենքով պարտադրված 
չէին1: Եթե 2014-2016 թվականներին մասնակի անցում կատարվեց ծրագրային բյուջետա-
                                                            
1 Ս.Պողոսյան և ուրիշներ, Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումները Հայաստանում, ձեռնարկ, Եր., 

2014, էջ 25:  
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վորման համակարգին՝ ՀՀ պետական բյուջեի մշակման, կատարման և վերահսկողության 
տեսանկյունից, ապա 2016−2018 թվականներին նախատեսվում է ամբողջական անցում 
կատարել ծրագրային բյուջետավորմանը նաև հաշվետվողականության տեսանկյունից: 

ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած Պետական ֆինանսների կառա-
վարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարության համաձայն՝ բարեփոխում-
ները պետք է կատարվեին 2010−2020 թվականների ընթացքում: Միջոցառումների առա-
ջին փուլն իրագործվել է 2010−2014 թվականներին, իսկ երկրորդ փուլը կիրականացվի 
2016−2020 թթ. ընթացքում1: Ծրագրային բյուջետավորումն անհրաժեշտ է դիտարկել 
ընդհանուր պետական կառավարման համատեքստում, քանի որ դա և Պետական միջնա-
ժամկետ ծախսերի ծրագիրը պետական ֆինանսական կառավարման՝ միմյանց լրացնող 
կարևոր բաղադրիչներ են: Ծրագրային բյուջետավորումը նպաստում է քաղաքականու-
թյուն-բյուջե կապի ամրապնդմանը, ինչը կարևոր է արդյունավետ միջնաժամկետ պլանա-
վորման համար: Արդյունքների մասին բարելավված տեղեկատվությունը նպաստում է 
պետական մարմնի կողմից առաջարկվող ծախսային ծրագրերի և կառավարության 
ընդհանուր նպատակների միջև կապի թափանցիկության ապահովմանը, որն իր հերթին 
օգնում է պետական մարմիններին ներկայացնել ֆինանսավորման ավելի հիմնավորված 
հայտեր միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման և բյուջետային գործընթացներում2: 
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը օգնում է հստակեցնել իրականացվող քաղաքակա-
նության ու ծառայությունների կապը հատկացվող ֆինանսական միջոցների հետ3: 

Ըստ ՀՀ ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ներդրման 2015−2017 թթ. գոր-
ծողությունների ծրագրի` 2017 թվականին նախանշվել են մի շարք միջոցառումներ իրա-
վական հիմքերի ապահովման, բյուջետային փաստաթղթերում ծրագրային բյուջետավոր-
ման տեղեկատվության որակի բարելավման (այդ թվում՝ մշակված մեթոդաբանության 
պահանջներին բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների կառուցվածքի, բովանդա-
կության և արդյունքային ցուցանիշների համապատասխանության ապահովման), ծրա-
գրերի ծախսակազմման գործառույթների բարելավման, մարդկային ռեսուրսների գծով 
կարողությունների զարգացման, ծրագրային բյուջետավորմանն առնչվող գործընթաց-
ների ավտոմատացման ուղղությամբ: Ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում կարևորվում 
են մակրոտնտեսական մոդելների մշակումը, մշտադիտարկումը և վերանայումը, բյուջե-
տային փաստաթղթերում ներկայացվող տեղեկատվության համապարփակության ապա-
հովումը՝ օրենսդիր մարմնին հաստատման ներկայացվող տեղեկատվության շրջանակի 
ընդլայնման տեսանկյունից: Մասնավորապես՝ մինչև 2020 թվականը նախատեսվում է 
պետական բյուջեի նախագծում լրացուցիչ տարրերի արտացոլում: Վերջինս 2015 թվակա-

                                                            
1 Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների վերանայված ռազմավարություն, 

ՀՀ ՖՆ, 2016: 
2 Կառավարությանը փոխանցվող փաստաթղթերի փաթեթ, փաստաթուղթ 2.8, Ծրագրերի և քաղաքականու-

թյան միջոցառումների ձևակերպման ձեռնարկ, ՄԶՆ ծրագիր, Աջակցություն Հայաստանում ԾԲ ընդլայն-
մանը, էջ 4: 

3 Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, Atos KPMG Consulting, Եր., 2006:  
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նի Պետական ծախսերի և ֆինանսական հաշվետվողականության կատարողականի 
գնահատման յոթ հենասյուներից երկրորդն է1:  

Ամփոփելով նշենք, որ ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ներդրումը, գա-
ղափարական առումով, պետական ֆինանսների կառավարման հիմնարար և առանց-
քային բարեփոխումներից մեկն է, հետևաբար՝ վերջինիս ամբողջական ներդրումը պետք 
է ներդաշնակ լինի պետական ֆինանսների կառավարման գրեթե բոլոր ոլորտների հետ՝ 
ռազմավարական պլանավորումից մինչև արտաքին աուդիտի գործառույթներ: 

 

АРМИНЕ СЧАНЯН  
 

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  

 

Ключевые слова:  реформы программного бюджетирования, 
эффективность и результативность расхо-
дов, прозрачность результатов, увеличение 
ответственности, общественные активы, 
подотчетность  

 

Ключевая роль внедрению программного бюджетирования как наиболее перспективному 
методу увеличения степени обоснованности, эффективности и результативности госу-
дарственных расходов была отведена с 2004 года. Направление программного бюджетирования 
было признано приоритетным направлением в Программе Правительства РА. Основными 
принципами ПБ являются: прозрачность предоставляемых услуг и результатов, увеличение 
ответственности государственных органов за это, увеличение прозрачности и подотчетнос-
ти общественных активов и результатов управления собственностью. 

 

ARMINE SCHANYAN  
 

THE PROCESS OF INTRODUCTION OF PROGRAM BUDGETING IN THE 
REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Key words:  program budgeting reforms, efficiency and 
productivity of expenditures, transparency 
outcomes, strengthening responsibility, public 
assets, accountability 

 

Starting from 2004 special importance was paid to introduction of program budgeting as the 
most promising way to increase the level of justification, efficiency and productivity of public 
expenditures. The program budgeting was recognized as a priority for budgetary reforms under the RA 
Government Program. The main principles of program budgeting are: transparency of supplied 
services and outcomes, strengthening responsibility of government bodies; increasing transparency and 
accountability of public assets and products of administration of property. 

 
                                                            
1 www. pefa.org  
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ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ ՀՊՏՀ 
 

ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ  
 Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ ՀՊՏՀ  

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. ֆինանսական և իրական հատված, փոխ-
կապվածություն, բանավեճ, տնտեսական 
հետազոտություն, փոխանցման մեխանիզմ, 
ֆինանսական խորություն, լայնություն, բա-
ցություն 

 

Հոդվածում ներկայացվել են տարբեր տնտեսագետ հետազոտողների՝ տնտեսու-
թյան ֆինանսական և իրական հատվածների փոխկապվածության մեկնաբանումները, 
ֆինանսական և իրական հատվածների ուղիղ և հակադարձ կապերի բնույթը, դրանց 
վերաբերող «Շումպետեր–Ռոբինսոն» բանավեճը: Քննարկվել են «առաջարկով պայմա-
նավորված» և «պահանջարկով պայմանավորված» տնտեսական աճի մոդելների շրջա-
նակներում տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների միջև փոխանցման 
մեխանիզմները, ՀՆԱ և ֆինանսական հատվածի որոշ ցուցանիշների կապը: Արտացոլվել 
է, որ աճի տարբեր փուլերում տնտեսության հատվածների միջև պատճառահետևանքա-
յին կապերի ուղղությունները փոխվում են:  

 

Տնտեսության իրական հատվածի զարգացման և ֆինանսական համակարգի միջև 
կապի՝ ուղիղ, թե հակադարձ բնույթի հարցն այսօր էլ ակտիվորեն քննարկվում է տնտե-
սագիտական գրականության մեջ և հայտնի է որպես «Շումպետեր–Ռոբինսոն բանա-
վեճ»1։ Վերջինիս էությունը կարելի է ներկայացնել այսպես. արդյո՞ք տնտեսության հատ-
վածների միջև պատճառահետևանքային կապերի ուղղությունը ֆինանսական հատվա-
ծից դեպի տնտեսական զարգացում է, թե՞ հակառակը՝ տնտեսական զարգացումն է 
հանգեցնում ֆինանսական համակարգի կատարելագործման և գործունեության արդյու-
նավետության բարձրացման:  

Շումպետերը պնդում էր, որ ֆինանսական համակարգը կարևոր դեր է խաղում 
տնտեսական զարգացման գործում, քանի որ ֆինանսական ինստիտուտները կարող են 
խթանել նորամուծական տեխնոլոգիաները և ապագա տնտեսական աճը՝ ներդրումներն 
ուղղորդելով դեպի բարձր արտադրողական ճյուղեր: «Բանկերն իրավունք ունեն որոշելու 
և ընտրելու՝ որ կազմակերպություններին վստահել հասարակության խնայողություն-
ները2»: Այս տեսակետը հետագայում զարգացրին Գոլդսմիթը, Մք-Քինոն, Պագանոն, 
                                                            
1 Economic Development with Finance: Studies of Emerging Economies, PUYANG SUN, 2009, p. 10. 
2 Նույն տեղում, էջ 17: 
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Քինգը և Լևինը, որոնք հանգում են այն եզրակացության, որ ֆինանսական միջնոր-
դության արդյունավետությունը խթանող քաղաքականությունը ուղղակի ազդեցություն 
ունի տնտեսական աճի վրա1: 

Բանավեճի հակառակ կողմում Ջոան Ռոբինսոնի այն տեսակետն է, որ ֆինանսա-
կան համակարգի զարգացումը պարզորեն հետևում է տնտեսական աճին2: Տնտեսական 
զարգացումը ստեղծում է որոշակի ֆինանսական ծառայությունների նկատմամբ պահան-
ջարկ, ինչին էլ արձագանքում է ֆինանսական համակարգը3: 

1960-ականներին մի խումբ տնտեսագետներ (Գերսչենկրոն, Պատրիկ, Գոլդսմիթ) 
շարունակեցին քննարկել հիմնահարցը, սակայն արդեն այնպիսի հասկացությունների 
համատեքստում, ինչպիսիք են «առաջարկից մղված» և «պահանջարկին հետևող» տնտե-
սական աճի մոդելները4: Առաջին մոդելը գործում է տնտեսական զարգացման վաղ փու-
լում կամ թույլ զարգացած երկրներում, իսկ երկրորդը՝ զարգացման առավել բարձր փուլե-
րում:  

«Առաջարկից մղված» աճի փուլերում ֆինանսական հատվածը խթանում է տնտե-
սական աճը՝ բազմաթիվ սուբյեկտների փոքր խնայողությունները միավորելով և ուղղելով 
խոշոր ներդրումային ծրագրերի, ինչպես նաև ռեսուրսներն ավանդական ոլորտներից 
ուղղորդելով նորարար և բարձր արտադրողական ճյուղեր: 

«Պահանջարկին հետևող» աճի փուլերում ֆինանսական միջոցների նկատմամբ 
պահանջարկն աճում է տնտեսության զարգացման շնորհիվ: Վերջինս հանգեցնում է 
տնտեսությունում կառուցվածքային անհամամասնությունների խորացմանը, ինչն էլ մե-
ծացնում է ֆինանսական ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկը:  

Մեկ այլ է տնտեսագիտության Նոբելյան մրցանակակիր Ռ. Լուկասի տեսակետը, 
ով կարծում էր, որ տնտեսական աճի տեսաբանները գերագնահատել են տնտեսության 
զարգացման մեջ ֆինանսական հատվածի դերը5:  

Վերջին շրջանում տնտեսության ֆինանսական և իրական հատվածների կապի 
քննարկումը հանգում է տնտեսական աճի, այսպես կոչված, էնդոգեն մոդելներին՝ ըստ 
որոնց` սուբյեկտների տնտեսական վարքագիծը կարող է ազդեցություն ունենալ տնտե-
սական աճի տեմպի վրա:  

Ֆինանսական համակարգի զարգացում – տնտեսական աճ փոխանցումային մ-
եխանիզմը ներկայացնելու համար նշենք, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը և ՀՀ 
ԿԲ-ն առանձնացնում են տնտեսության չորս հիմնական հատվածներ՝ իրական, ֆինան-

                                                            
1 Finance and Growth: Schumpeter Might be Right, Robert G. King; Ross Levine, 1993, p. 2-4. 
2  Հետաքրքիր է Ռոբինսոնի կողմից այս թեզի առավել պատկերավոր մեկնաբանությունը. «Ճիշտ է, որ 

գնացքը չի կարող շարժվել, երբ արգելակները միացված են, սակայն հիմարություն է պնդել, որ գնացքի 
շարժման պատճառն արգելակների անջատումն է»։ 

3 Economic Development with Finance: Studies of Emerging Economies, PUYANG SUN, 2009, p. 20. 
4 “Supply-leading pattern” and the “demand-following pattern”, Economic Development with Finance:Studies of 

Emerging Economies, PUYANG SUN, 2009, p. 43. 
5 Lucas, R.E., 1988. On the Mechanics of Economic Development, p 6.  
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սական (դրամավարկային), հարկաբյուջետային (պետական) և արտաքին1։ Տնտեսագի-
տական գրականության մեջ հաճախ ֆինանսական հատվածը և ֆինանսական համա-
կարգը նույնացվում են, ուստի նպատակահարմար ենք գտնում ներկայացնել ֆինան-
սական համակարգի սահմանումը։ 

Ֆինանսական համակարգը կազմված է ինստիտուցիոնալ միավորներից և շուկա-
ներից, որոնք, առևտրային գործունեության ֆինանսավորման նպատակով, բարդ ուղի-
ներով փոխազդում են միմյանց վրա՝ ռեսուրսների կենտրոնացման և ներդրումների իրա-
կանացման համար, ներառելով նաև վճարային համակարգը2։ Ֆինանսական շուկայում 
սուբյեկտները կարող են գնել կամ վաճառել ֆինանսական պարտավորությունները՝ 
առաջնորդվելով որոշակի կանոններով։ Ֆինանսական շուկայի բաղկացուցիչներից կա-
պիտալի շուկայում անհատներն ու ֆինանսական ինստիտուտները գնում և վաճառում են 
բաժնետոմսեր ու պարտատոմսեր3։ Տնտեսության իրական հատվածում ապահովվում է 
ազգային արդյունքի արտադրությունը և շրջանառությունը, իսկ ֆինանսական հատվա-
ծում՝ բաշխումն ու վերաբաշխումը4։ 

Ֆինանսական համակարգը տնտեսական զարգացման վրա ազդեցություն է ունե-
նում ֆինանսական համակարգի գործառույթների միջոցով: 

ԱՄՀ-ն առանձնացնում է ֆինանսական համակարգի 5 գործառույթներ` ա) հասա-
րակության խնայողություների հավաքագրում, բ) ֆինանսական ռեսուրսների տեղաբաշ-
խում և փոխառուների մշտադիտարկում գ) վճարահաշվարկային ծառայությունների մա-
տուցում դ)ռիսկերի զսպում (mitigation), ե) իրացվելիության ապահովում5: 

Դեմիրգյուս-Կունտը և Լևին ևս առանձնացնում են 5 առանցքային գործառույթ6, 
որոնց անդրադառնանք ընդհանուր գծերով. 

1. Ֆինանսական համակարգը մատակարարում է տեղեկատվություն և բաշխում 
ռեսուրսները: Խնայողությունների փոխակերպումը ներդրումների կախված է ան-
հատ խնայողներին հասանելի տեղեկատվության քանակից և որակից, սակայն 
վերջիններիս համար այդպիսի տեղեկատվության տիրապետումը կարող է չա-
փազանց թանկ լինել: Ֆինանսական միջնորդները հավաքագրում և մշակում են 
հնարավոր ներդրումներին վերաբերող տեղեկատվությունը ավելի արդյունավետ 
կերպով, քան դա կանեին անհատ խնայողները:  

                                                            
1  Տնտեսության հատվածների նկարագիրը, ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads 

/parberakan/statistics/dram_fin_manual/tnthat.pdf  
2 Overview of the Financial System, IMF, Financial Soundness Indicators Compilation Guide, 2006, p. 1. 
3 Աղբյուր՝ http://www.investopedia.com/walkthrough/corporate-finance/1/financial-markets.aspx  
4  Назмиев И.Ф., Специфика взаимодействия финансового и реального секторов современной российской 

экономики, 2014.  
5 Financial Sector Assessment A Handbook, IMF, Chapter 2։ Indicators of Financial Structure, Development, and 

Soundness, 2005, p. 6. 
6 Demirgüç-Kunt A. and R. Levine., Finance, Financial Sector Policies, and Long-Run Growth.The World Bank, 

2008, p. 3-17. 
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2.  Ֆինանսական համակարգն իրականացնում է տնտեսավարող սուբյեկտների 
մշտադիտարկում և նպաստում ընկերությունների կորպորատիվ կառավարմանը:  

3.  Ֆինանսական գործիքները, միջնորդները և շուկաները իրականացնում են ռիս-
կերի փոխանցումը, միավորումը և հեջավորումը: Ապահովելով ռիսկերի բազմա-
զանեցումն առանձին սուբյեկտների և տնտեսության ճյուղերի միջև, ֆինանսա-
կան համակարգն ազդեցություն է ունենում ռեսուրսների բաշխման արդյունավե-
տության և հետևաբար՝ տնտեսական աճի վրա: Ֆինանսական շուկաներն ու 
ինստիտուտները նաև մեղմում են իրացվելիության ռիսկը՝ խթանելով խնայող-
ներին՝ ներդնելու բարձր եկամտաբեր և երկարաժամկետ ծրագրերում: 

4. Ֆինանսական համակարգը միավորում է բազմաթիվ սուբյեկտների խնայողու-
թյունները՝ վերածելով դրանք ներդրումների: Խնայողությունների կենտրոնա-
ցումը և վերածումը ներդրումների առավել կարևորվում են ցածր եկամտային և 
կապիտալով սակավ տնտեսությունների համար, որոնց հիմնականում բնորոշ է 
ներդրումների բարձր հատույցը: 

5.  Ֆինանսական գործիքները, միջնորդները և շուկաները խթանում են մասնագի-
տացումը, նորարարությունը և, ի վերջո, տնտեսական աճը՝ կրճատելով գործար-
քային ծախսերը:  

Յուրաքանչյուր երկրի ֆինանսական համակարգ կատարում է այս 5 գործառույթը, 
սակայն տնտեսական համակարգի զարգացման վրա դրանց ունեցած ազդեցությունը 
կախված է ֆինանսական համակարգի արդյունավետությունից: 

ֆինանսական համակարգի զարգացում–մակրոտնտեսական կայունություն փոխան-
ցումային մեխանիզմը ներկայացվում է ֆինանսական միջնորդության մակարդակի և 
իրական հատվածի ցուցանիշների միջև տատանողականության կապի բացահայտմամբ: 

Ֆինանսական միջնորդները թուլացնո՞ւմ, թե՞ մեծացնում են արտաքին հատվածի 
շոկերի ազդեցությունները և մակրոտնտեսական ցուցանիշների տատանման ամպլիտու-
դը. այս հարցը գրականության մեջ հակասական կարծիքների տեղիք է տվել: Հետազո-
տողների առաջին խումբը (Բերնանկե և Գերթլեր, Գրինվալդ և Ստիգլից) պնդում է, որ 
ֆինանսական համակարգում անհամաչափ տեղեկատվությունը և գործարքային ծախ-
սերը կարող են տարածել իրական հատվածի շոկերը վարկային ուղով՝ սահմանափա-
կելով ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը կամ թանկացնելով ֆինանսական 
ռեսուրսները: Փոխառուների զուտ հարստության վրա արտաքին հատվածից եկող բացա-
սական ազդեցությունները սահմանափակում են տնտեսությունում ռեսուրսների վերա-
բաշխման հնարավորությունները՝ սրելով մակրոտնտեսական տատանումները: Այս խմբի 
տեսաբանները ոչ թե դրա են ուղղակիորեն դիտում որպես անկայունության աղբյուր, այլ 
ֆինանսական համակագի անկատարությունները: 

Հետազոտողների մյուս խումբը (Աճեմօղլու և Զիլիբոտի, Աղիոն և այլք) փաստում է, 
որ խոր ֆինանսական համակարգը թուլացնում է փոխառության արգելքները՝ նպաս-
տելով ռիսկերի բազմազանեցմանը և հետևաբար բարձրացնում արտածին շոկերը կլա-
նելու տնտեսության ունակությունը: 
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Մեկ այլ հետազոտությունում (Բեք և այլք) առանձին դիտարկվում են իրական 
հատվածի շոկերը, որոնց ազդեցությունը առաջին հերթին դրսևորվում է միայն ոչ ֆինան-
սական կազմակերպությունների վրա, և մոնետար շոկերը, որոնց ազդեցությունը առաջին 
հերթին դրսևորվում է միայն բանկերի հաշվեկշիռների վրա: Հետազոտողները փաստում 
են, որ զարգացած ֆինանսական համակարգն ունակ է մեղմացնելու արտաքին հատվա-
ծից եկող շոկերը, քանի որ մեղմվում են ցածր եկամուտ ունեցող ընկերությունների նկատ-
մամբ փոխառու միջոցներ ստանալու առումով սահմանափակումները: Եվ ընդհակառա-
կը, ֆինանսական համակարգն ուժեղացնում է տնտեսության վրա մոնետար շոկերի 
ազդեցությունը, քանի որ վերջիններս ուղղակիորեն ազդեցություն են ունենում բանկերի 
հաշվեկշիռների վրա1: Ցածր եկամուտ ունեցող ընկերություններն ավելի շատ են տուժում 
բանկերի հաշվեկշիռների բացասական փոփոխությունից, և, փաստորեն, ֆինանսապես 
առավել զարգացած տնտեսություններում մոնետար շոկերն ավելի մեծ ազդեցություն են 
ունենում իրական հատվածի վրա2: 

Ֆինանսական և իրական հատվածների կապերի էմպիրիկ գնահատում կատարել 
են բազմաթիվ հետազոտողներ: Առաջինները 1993 թ.-ին Քինգը և Լևինն էին, որոնք 
ուսումնասիրելով 77 երկրների ցուցանիշներ 1960−1989 թթ. համար, բացահայտեցին 
նշանակալի դրական կապ ֆինանսական խորության և իրական հատվածի մի շարք 
ցուցանիշների միջև: Այնուհետև ուսումնասիրություն է իրականացվել նաև 2010 թ.-ին 
Ասիական զարգացման բանկի կողմից՝ 116 երկրների համար, 1987−2008 թթ. ցուցա-
նիշների հիման վրա: Արդյունքում բացահայտվել է նշանակալի դրական կապ ֆինան-
սական համակարգի խորության և տնտեսական աճի, ինչպես նաև ֆինանսական բա-
ցության և տնտեսական աճի միջև: Հետազոտության արդյունքները նշանակալիորեն չեն 
տարբերվել զարգացած ու զարգացող երկրների համար3: 

 Ընդհանուր առմամբ, հետազոտություններում հիմնականում ուսումնասիրվել են 
ֆինանսական հատվածի զարգացման մակարդակի և տնտեսական աճի փոխադարձ 
կապվածությունները և առավել քիչ՝ ֆինանսական հատվածի զարգացման մակարդակի 
և մակրոտնտեսական կայունության կապը: 

Առաջին խմբի հետազոտություններում, ընդհանուր առմամբ, ուսումնասիրվել 
ենայնպիսի մեծությունների ազդեցությունը ՀՆԱ-ի վրա, ինչպիսիք են. 

 Ֆինանսական համակարգի խորությունը, որը չափվում է՝ 
− համախառն իրացվելի պարտավորություններ/ ՀՆԱ 
− բանկային վարկեր / ՀՆԱ 
− արժեթղթերի շուկայի կապիտալացում/ՀՆԱ ցուցանիշներով։ 

                                                            
1 Financial Intermediary Development and Growth Volatility: Do Intermediaries Dampen or Magnify Shocks? 
Thorsten Beck, Mattias Lundberg, and Giovanni Majnoni, 2001, p. 13-14. 
2 Financial Intermediary Development and Growth Volatility: Do Intermediaries Dampen or Magnify Shocks? 
Thorsten Beck, Mattias Lundberg, and Giovanni Majnoni, 2001, p. 13-15. 
3 Financial Development and Economic Growth in Developing Asia, Asian Development Bank, 2010, 63, էջ 42. 



325 

 Ֆինանսական համակարգի լայնությունը, որը չափվում է բանկային վարկերի 
ծավալը հարաբերելով արժեթղթերի շուկայի կապիտալացում: 

 Ֆինանսական բացությունը, որը չափվում է օտարերկրյա ուղղակի կամ պորտ-
ֆելային ներդրումների ծավալը հարաբերելով ՀՆԱ-ին1: 

Իրական հատվածի համար ուսումնասիրվել են մեկ շնչին ընկնող իրական ՀՆԱ 
աճի տեմպը, երկրում կապիտալի ընդհանուր դրամական արժեքի աճի տեմպը, ներ-
դրումներ/ՀՆԱ ցուցանիշը և տնտեսությունում արտադրողականության աճի տեմպը 
(չափված արտադրական ֆունկցիայի օգնությամբ2 կամ, աշխատանքի արտադրողակա-
նության դեպքում՝ 1 զբաղվածին բաժին ընկնող անվանական ՀՆԱ աճի տեմպով): 

2012 թ. ԱՄՀ հետազոտողները տարբեր էկոնոմետրիկ մոդելներով ուսումնասիրել 
են մինչև 99 երկրի ցուցանիշներ և պարզել, որ մասնավոր հատվածի վարկեր/ՀՆԱ 
հարաբերակցության 80-100% մակարդակից վեր ֆինանսական հատվածը սկսում է 
բացասական ազդեցություն ունենալ տնտեսական աճի վրա3: Ֆինանսական խորության 
առավել բարձր մակարդակ ունեցող երկրների համար վերջինիս մակարդակի և տնտե-
սական աճի միջև չկա որևէ դրական կապ, և ընդհակառակը՝ առկա է ուժեղ դրական 
կապ ֆինանսական խորության ցածր մակարդակով բնութագրվող երկրների դեպքում: 
Փաստորեն, այսպիսի արդյունքը հիմնավորում է «առաջարկից մղված» և «պահան-
ջարկին հետևող» տնտեսական աճի փուլերի՝ իրական և ֆինանսական հատվածների 
կապերի համար որոշիչ լինելը: 

Կարևոր է նաև պարզել, թե ինչ ձևով է դրսևորվում տնտեսության երկու՝ ֆինան-
սական և իրական հատվածների միջև խզումը, և թե ինչպես պետք է չափել, գնահատել 
այն: Այս հարցի քննարկումը հետագա գիտական աշխատանքների նյութ է: 

 
КНАРИК ВАРДАНЯН 
ГАЯНЕ АВАГЯН 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИНАНСОВОГО И 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ  

 

Ключевые слова: финансовый и реальный сектор, взаимо-
связь, дискуссия, экономическое исследование, 
передаточный механизм, финансовая глубина, 
ширина, открытость 

 

В статье представлены интерпретации различных экономистов-исследователей о взаи-
мосвязи финансового и реального секторов экономики, характер прямых и обратных связей 
между финансовым и реальным секторами, а также относящаяся к этому дискуссия “Шумпе-

                                                            
1 Financial Development and Economic Growth in Developing Asia, Asian Development Bank, 2010, p. 7. 
2 PROD=GYP - α(GK), որտեղ PROD-ը արտադրողականության աճի տեմպն է, GYP-ը 1 շնչի ՀՆԱ աճի, GK-ը 

կապիտալի ընդհանուր դրամական արժեքի աճի տեմպն է, իսկ α = 0.3: 
3 Too Much Finance?, Jean-Louis Arcand, Enrico Berkes and Ugo Panizza, IMF, 2012, p. 24. 
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тер-Робинсон”. Обсуждены механизмы перехода между финансовым и реальным секторами эко-
номики в рамках моделей экономического роста, обусловленные спросом и предложением, а 
таже связь некоторых показателей ВВП и финансового сектора. Было показано, что на раз-
ных этапах роста, между секторами экономики, направления причинно-следственных связей 
меняются. 

 

KNARIK VARDANYAN 
GAYANE AVAGYAN 

 

THEORETICAL INTERPRETATIONS OF INVESTMENT IN FINANCIAL AND  
REAL SECTORS 

 

Key words:  financial and real sector, interrelation, discussion, 
economic research, transfer mechanism, financial 
depth, width, openness 

 

The article presents the interpretations of various economists-researchers on the interrelationship 
between the financial and real sectors of the economy, the nature of direct and reverse connections 
between the financial and real sectors, also to this the relevant discussion of "Schumpeter-Robinson". 
Were discussed mechanisms for the transition between the financial and real sectors of the economy in 
the framework of economic growth models conditioned by supply and demand, also connection between 
some indicators of GDP and financial sector. It was shown, that at different stages of the growth the 
directions of the cause-effect connections between the sectors of the economy have been changed. 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ: 
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ԱՐԵՎԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ԱրՊՀ  

 

ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. հիփոթեքային վարկ, հիփոթեքային պար-
տատոմս, հիփոթեքային վկայագիր, սեքյու-
րիտիզացիա, ինժինիրինգ 

 

Հիփոթեքային վարկավորման ժամանակակից մեխանիզմներից է հիփոթեքային 
պարտատոմսերի թողարկումը: Այն տարածված է զարգացած ֆինանսական շուկաներ ու-
նեցող երկրներում: Հոդվածում հիմնավորվում է արժեթղթավորման ներդրման անհրա-
ժեշտությունը Արցախի Հանրապետությունում, վեր են հանվում այդ գործընթացում առկա 
հիմնախնդիրները և կատարվում են համապատասխան առաջարկություններ այդ ուղղու-
թյամբ: 

  
Զարգացած ֆինանսական շուկաներ ունեցող երկրներում հիփոթեքային վարկա-

վորման շուկայի հետ սերտորեն առնչվում է արժեթղթավորումը1: Արժեթղթավորում կամ 
սեքյուրիտիզացիա (անգլ. Securities բառից, որը նշանակում է արժեթղթեր) ասելով՝ նեղ 
իմաստով հասկանում ենք հիփոթեքային վարկերով ապահովված արժեթղթերի թողար-
կումը2: Տիրապետելով այդ արժեթղթերին՝ ներդրողները ձեռք են բերում հիփոթեքային 
վարկերի փուլի չկիսվող մասը, որին համապատասխան ստանում են տոկոսներ: Սեքյու-
րիտիզացիան մշակվել է ԱՄՆ-ում՝ որպես ֆինանսական ինժինիրինգի ձև3: Վերջինս ներ-
կայացնում է բանկի հաշվեկշռի ակտիվների և պասիվների կառավարման մեխանիզմ, 
որի նպատակն է վարկային պորտֆելի կառուցվածքի փոփոխությունն ու փոխակերպումը 
ավելի ապահովված ձևերի (բարձր եկամտաբերություն և ցածր ռիսկայնություն): 

Արժեթղթավորումը բարդ և բազմաքայլ գործողությունների ամբողջություն է, որին 
մասնակցում են տարբեր ֆինանսական հաստատություններ՝ կիրառելով ֆինանսական 
շուկայի տարաբնույթ գործիքներ: Արժեթղթավորումն իրականացվում է հետևյալ հաջոր-
դական քայլերի իրականացմամբ՝ 

1. Առաջնային վարկատուն հիփոթեքային վարկ է տրամադրում վարկառուին: Դա 
առաջացնում վարկառուի պարտքային պարտավորությունների ձևավորում, որն 
արտացոլվում է վարկատուի (արժեթղթավորման գործարքի նախաձեռնող) 
վարկային պորտֆելում: 

                                                            
1 Kendall, Leon T., and Michael J. Fishman., ed. 1997. А Primer on Securitization. Cambridge, Massachusetts: The 

MIT Press. 
2 Հիփոթեքային վարկերով ապահովված արժեթղթեր՝ MBS-mortgage backed pass-through securities. 
3 Разумова И.А, Ипотечное кредитование: учебное пособие. Санкт-Петербург, 2005, с. 31. 
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2. Տրամադրված փոխատվությունների հիման վրա ձևավորվում է գրավաթղթերի 
փուլ: Դրանք նախկինում տրամադրված, բայց չվճարված միասեռ պարտավորու-
թյուններն են, որոնց մարման ժամկետը չի ավարտվել: Փաթեթավորումը նույն-
պես իրականացնում է նախաձեռնող ֆինանսական հաստատությունը: 

3. Ընկերությունը վաճառում է այդ փուլը արժեթղթերի էմիտենտին, որը մասնա-
գիտացված ներդրումային ընկերություն է: 

4. Հատուկ մասնագիտացված ընկերությունը (SPV – special purposevehicle) գնված 
հիփոթեքային վարկերի փուլի համար երկրորդային շուկայում թողարկում և 
տեղաբաշխում է արժեթղթեր: 

5. Վաճառելով՝ փուլը նախաձեռնողը միաժամանակ հնարավորություն է ստանում 
օգտվելու ամենից հայտնի և բարձր հեղինակություն ունեցող վարկանշային ըն-
կերությունների ծառայություններից: 

Վարկանշային ընկերությունը մանրամասն ուսումնասիրում է փուլի ռիսկի աստի-
ճանը, արժեթղթավորման մասնակիցների ֆինանսական կայունության մակարդակը, որի 
արդյունքում որոշում է թողարկվող արժեթղթերի վարկանիշը, ինչը մեծ ազդեցություն է 
թողնում արժեթղթերի գնի և եկամտաբերության վրա և ազդում է հավանական ներդրող-
ների որոշումների կայացման վրա: 

Տարբերում են հիփոթեքային վարկերով ապահովված արժեթղթերի երկու տեսակ՝ 
1. Հիփոթեքային պարտատոմսեր, որոնք հավաստում են սեփականատերերի իրա-

վունքները էմիտենտից ստանալու վճարումներ անվանական արժեքի և համա-
պատասխան տոկոսների չափով: 

2. Հիփոթեքային մասնակցության վկայագրեր, որոնք այլ կերպ անվանում են բաժ-
նային արժեթղթեր: Տվյալ դեպքում թողարկվում է արժեթուղթ, որի սեփականա-
տեր կարող են լինել մի քանի անձինք, և որոնք իրավունք ունեն պահանջելու 
դրամական միջոցներ հիփոթեքային վարկերի մարումներից՝ իրենց բաժիններին 
համապատասխան: 

Հիփոթեքային պարտատոմսերը թողարկում են կազմակերպությունները, որոնց 
դեպքում որպես գրավ հանդես է գալիս հենց հիփոթեքային վարկը: 

Հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկան զարգացած է Գերմանիայում, Նիդեռլանդ-
ներում, ԱՄն-ում և մի շարք այլ երկրներում: Դրանք ավելի նմանություններ ունեն ավան-
դական կորպորատիվ պարտատոսերին, քան հիփոթեքային վարկերով ապահովված ար-
ժեթղթերին: 

Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, որտեղ տարածված է հիփոթեքային վարկավոր-
ման միամակարդակ մոդելը,1 հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկումը իրականաց-
վում է հետևյալ կերպ: Տրամադրելով հիփոթեքային վարկ՝ բանկն ինքն է թողարկում 

                                                            
1  Հիփոթեքային վարկավորման ամենից տարածված մոդելներն են՝ փակ ինքնավար, բաց հատյալ և բաց 

ընդլայնված: Վերջինս, իր հերթին, բաժանվում է միամակարդակ և երկմակարդակ մոդելների: 
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պարտատոմս՝ հիմք ընդունելով հիփոթեքային վարկերի գրավաթղթերը1: Այդ գրավա-
թղթերի թողարկումն ու շրջանառությունը վերահսկվում և կանոնակարգվում են օրենս-
դրությամբ: Հիփոթեքային պարտատոմսի թողարկումից հետո բանկը այն վաճառում է 
բաց շուկայում: 

ԱՄՆ-ում տարածված է երկմակարդակ մոդելը, որը գործում է հիփոթեքային վար-
կավորման երկրորդային շուկայի պայմաններում: Տվյալ դեպքում բանկը՝ էմիտենտը, 
տրամադրելով վարկ, այն անմիջապես վաճառում է մասնագիտացված կազմակերպու-
թյանը՝ կոնդուիտին: Արդյունքում հիփոթեքային վարկը բանկի հաշվեկշռից դուրս է գա-
լիս և հաշվառվում է կոնդուիտի հաշվեկշռում: Կոնդուիտի կողմից իրականացվում է, այս-
պես կոչված, «վարկի ամրապնդում»: Նա ձեռք բերած հիփոթեքային վարկերը խնբավո-
րում է ըստ տարբեր հատկանիշների, դրանց գրավադրմամբ թողարկում է հիփոթեքային 
պարտատոմսեր և վաճառում է ներդրողներին: Ընդ որում, կոնդուիտը ապահովագրում է 
հիփոթեքային ռիսկը: Սակայն, ոչ բոլոր հիփոթեքային վարկերն են ենթարկվում սեքյու-
րիտիզացիայի: Դա վերաբերում է միայն այն ակտիվներին, որոնք համապատասխանում 
են հիփոթեքային վարկերի սահմանված ստանդարտներին:  

Հարկ է ընդգծել, որ ՀՀ-ում 2008 թ. մայիսի 26-ին ընդունվել է օրենք «Ապահովված 
հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին», որի նպատակն էր հիփոթեքային վարկավոր-
ման բաց ընդլայնված մոդելի ներդնումը, որը դեռևս չի իրագործվել: Օրենքով ամրա-
գրվում են հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկողների և սեփականատերերի իրա-
վունքներն ու պարտականությունները, ընդգծվում շահառուների այն շրջանակը, որ կա-
րող է օգտվել այս գործիքի կիրառումից: Սակայն, օրենքում առկա են թերություններ, 
որոնցից է այն, որ հիփոթեքային պարտատոմսեր կարող են գնել միայն իրավաբանա-
կան անձինք: Պետք է արձանագրենք, որ օրենքի ընդունումը հիմնավոր ազդակ չդար-
ձավ հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկայի զարգացման համար: 

ԱՀ-ում հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկան հնարավոր է ձևավորել և զարգա-
ցնել, սակայն, անշուշտ, այդ գործընթացը դժվար կլինի: Դրան խոչընդոտում են հետևյալ 
հանգամանքները. 

 Հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկայի զարգացման համար նախ՝ անհրաժեշտ 
է, որ զարգացման բարձր մակարդակի վրա լինի վարկավորման համապատաս-
խան շուկան: Դրան խոչընդոտում են նաև հասարակության հոգեբանական և 
երկրում տիրող ռազմական անկայուն իրավիճակները: 2016 թ. Ապրիլյան քառօր-
յա պատերազմից հետո հիփոթեքային վարկերի պահանջարկի կտրուկ նվազման 
հետևանքով որոշ ֆինանսավարկային հաստատություններ դադարեցրին վարկե-
րի տրամադրումը և մինչև հիմա չեն վերսկսել այդ գործընթացը: 

 Արժեթղթերի շուկայի թերզարգացվածությունը: ԱՀ-ում համեմատաբար շատ շրջա-
նառվող արժեթղթերից կարելի է համարել բաժնետոմսերը, ապահովագրական 
պոլիսները, չեկերը և այլն: ԱՀ-ում գրանցված կազմակերպություններից մեծա-

                                                            
1 Демченко Н.Л, 'Зарубежный опыт развития ипотечного кредитования жилой недвижимост', Всероссийская 

государственная налоговая академия Министерства финансов РФ, М. 2012. 
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մասնություն են կազմում սահմանափակ պատասխանատվությամբ և փակ բաժ-
նետիրական ընկերությունները, ինչը ենթադրում է, որ բաժնետոմսերի բաժա-
նորդագրությունը կունենա սահմանափակ բնույթ: 

 Ինչպես ցանկացած նորարարություն, այնպես էլ հիփոթեքային պարտատոմսերի 
ներդրմանն անհրաժեշտ է գիտելիքների խոր մակարդակ, քանի որ անհրաժեշտ 
է ուսումնասիրել միջազգային փորձը, այնուհետև կատարել վերլուծություններ, և 
լավագույն տարբերակը ներդնել մեր երկրում: 

Վերոնշյալ խնդիրների հաղթահարման միջոցով հիփոթեքային պարտատոմսերի 
շուկայի ձևավորման համար նպատակահարմար և շահավետ ենք համարում հետևյալ 
միջոցառումների իրականացումը. 

1. Յուրաքանչյուր բարեփոխում իրականացնելուց առաջ պետությունը նախ և առաջ 
պետք է ընդունի այնպիսի նորմատիվ-իրավական ակտեր, որոնցով կկարգավոր-
վեն գործարքի բոլոր մասնակիցների շահերը: Տվյալ դեպքում պետք է ընդունվեն 
իրավական ակտեր, հստակեցվեն հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկման 
և շրջանառության պայմանները, ներդրողների շրջանակները, պատասխանատ-
վության միջոցները և այլն: 

2. Հիփոթքային շուկայի առավել զարգացման համար պետությունը պետք է շարու-
նակի իրականացնել միջոցառումներ այդ ուղղությամբ: Պետք է շարունակվի հի-
փոթեքային վարկերով բնակչության աջակցության ծրագրերի իրականացումը, 
որը պետք է բխի ոչ միայն վարկառուի, այլև վարկատուի շահերից: 

3. ԱՀ-ում, որպես հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկման և վաճառքի օպե-
րատոր կարող է հանդես գալ «ԱրցախՀէկ ՓԲԸ»-ը, քանի որ արժեթղթերի շու-
կայի ոլորտում այն ունի երկար տարիների փորձ, անվանական հասարակ բաժ-
նետոմսերը վաճառվում են Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում՝ 
NASDAX OMX ARMENIA ֆոնդային բորսայում1: Վարկատու կազմակերպություն-
ները տրամադրված հիփոթեքային վարկերի գրավադրմամբ կարող են թողար-
կել պարտատոմսեր և դրանք վաճառել բաց շուկայում կամ փոխանցել «Արցախ 
ՀԷԿ ԲԲԸ»: Վերջինս կիրականացնի այդ պարտատոմսերի գնանշում, ձեռքբեր-
ման պայմանների կարգավորում և կվաճառի երկրորդային շուկայում: Գծապատ-
կերի միջոցով վերոնշյալ գործընթացը կունենա հետևյալ տեսքը. 
 

 
  
  

 
 

 
Գծապատկեր 1. Հիփոթեքային պարտատոմսերի իրականացման մեխանիզմը 

                                                            
1 NASDAX OMX ARMENIA ընկերության պաշտոնական կայքէջի տվյալներ՝ http://nasdaqomx.am 
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1-ին քայլում վարկատուն հիփոթեքային վարկերի գրավադրմամբ թողարկում է 
պարտատոմսեր և վաճառում միջնորդ կազմակերպությանը: 

2-րդ քայլում միջնորդ կազմակերպությունը հավաքագրում է բոլոր պարտատոմ-
սերը, դասակարգում է ըստ տարբեր փուլերի և իրականացնում բաց բաժանորդագրու-
թյուն կամ պարտատոմսերի վերավաճառք: Այդ պարտատոմսերի դիմաց գնորդները 
կստանան ամրագրված տոկոսադրույքով եկամուտներ: 

3-րդ քայլում իրականացվում է պարտատոմսերի վերադարձ: Քանի որ հիփո-
թեքային վարկերը երկարաժամկետ են, ուստի դրանց գրավադրմամբ հիփոթեքային 
պարտատոմսերը նույնպես պետք է լինեն երկարաժամկետ: 

4-րդ քայլում միջնորդ կազմակերպությունը վերադարձնում է այդ պարտատոմսերը 
թողարկողին: Պարզ է, որ մեկ հիփոթեքային վարկի գրավադրմամբ պետք է թողարկվի 
միայն մեկ պարատատոմս: 

Կարծում ենք՝ նշված միջոցառումները կխթանեն հիփոթեքային պարտատոմսերի 
շուկայի ձևավորումը, ինչը կնպաստի նաև հիփոթեքային շուկայի զարգացմանը: 
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ՔՆԱՐԻԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դասախոս, ՀՊՏՀ ԳՄ  
 

ԳԱՅԱՆԵ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ  
ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրի 
ղեկավար 

 
ՀՀ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ 

ԸՆԿԱԾ ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ1  
 

Հիմնաբառեր. ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահո-
վագրություն, լոջիթ մոդել, ռիսկային խմբեր, 
պատահարի հավանականություն 

 
2010 թվականից ՀՀ-ում ներդրվեց ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից 

բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունը: Վերջինս նոր մարտահրա-
վերներ առաջադրեց ապահովագրական ընկերություններին՝ սահմանելու տարբերակված 
ապահովագրավճարներ ռիսկային և ոչ ռիսկային դասի վարորդների խմբերի համար:  

Այս վերլուծության նպատակն է բացահայտել ավտոապահովագրավճարների հաշվարկ-
ման հիմքում առկա նոր ռիսկային գործոնները, որոնք հիմնված են ՀՀ էմպիրիկ տվյալների 
վրա:  

 

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության 
պարտադիր ապահովագրությունը մի համակարգ է, որի պարագայում յուրաքանչյուր վա-
րորդ ավտոապահովագրող ընկերությանը վճարած ապահովագրավճարի դիմաց ամբող-
ջությամբ կամ մասամբ ազատվում է 3-րդ կողմին պատճառած վնասի դիմաց փոխհա-
տուցելու պարտավորությունից ավտոտրանսպորտային պատահարի դեպքում: Ապահո-
վագրավճարի մեծությունը, իր հերթին, ենթադրում է 2 բաղադրիչի հանրագումար` հիմ-
նական և լրացուցիչ: Ընդ որում, լրացուցիչ կամ, որ նույնն է, հավելավճարի չափը պայմա-
նավորող գործոններն են վարորդի կողմից ավտոմեքենայի օգտագործման նշանակու-
թյունը (տաքսի, հանրային տրանսպորտ, անձնական օգտագործման, առևտրային և բիզ-
նես նպատակով օգտագործվող ավտոմեքենաներ), շարժչի հզորությունը և վարորդի՝ ավ-
տոպատահարների նկատմամբ հակվածությունը2: Ավտոապահովագրող ընկերություննե-
րի համար շատ կարևոր են ավտոպատահարների տեղի ունենալու հավանականության 
վրա ազդող գործոնների բացահայտումը և արդարության սկզբունքով հավելավճարի 
սահմանումը: Յուրաքանչյուր ավտոապահովագրող ընկերություն, հակված լինելով կրճա-
տելու իր ռիսկերը և դրանցից բխող կորուստները, պետք է սահմանի բարձր սակագին՝ 

                                                            
1 Սույն վերլուծության արդյունքների և եզրակացությունների պատասխանատուները հեղինակներն են: 
2 ՀՀ-ում ԱՊՊԱ-ի ապահովագրավճարների հաշվարկը ներկայացվում է արկղ 1-ում: 
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բարձր ռիսկային խմբի և համեմատաբար ցածր սակագին՝ ցածր ռիսկային խմբի վա-
րորդների համար:  

Սույն վերլուծության շրջանակներում օգտագործվել է լոջիթ ռեգրեսիոն մոդել, որի 
օգնությամբ բացահայտվել է ՀՀ-ում 2010−2013 թվականների ընթացքում ավտոպատա-
հարի տեղի ունենալու հավանականության վրա ազդող յուրաքանչյուր գործոնի համեմա-
տական ռիսկայնության աստիճանը: Էմպիրիկ տվյալները վկայում են այն մասին, որ կա 
որոշակի ֆունկցիոնալ կապ, օրինակ, ավտոպատահարների և վարորդի տարիքի միջև: 
Այսպիսով, հաշվի առնելով ավտոապահովագրողների կողմից ապահովագրավճարների 
սահմանման միջազգային փորձը, առանձնացրել ենք այն գործոնները, որոնք լավագույն 
կերպով կբացատրեն ՀՀ-ում ավտոպատահարների տեղի ունենալու հավանականությու-
նը: Մոդելում որպես բացատրող փոփոխականներ հանդես են եկել վարորդների տարի-
քը, սեռը, փորձը, մշտական կամ ժամանակավոր բնակության գործոնը, ապահովա-
գրված մեքենայի շարժչի հզորությունը, օգտագործման նշանակությունը և նախկինում 
անցած ճանապարհի երկարությունը:  

Վերլուծության համար օգտագործված տվյալների աղբյուր է հանդիսացել ՀՀ կենտ-
րոնական բանկը: Տվյալների բազան ներկայացնում է 2013 թվականի դրությամբ 351386 
ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվությամբ 
պարտադիր ապահովագրվածներ, և հետևաբար՝ օգտագործված տվյալները տեղեկու-
թյուն են տալիս 2010−2013 թվականների ընթացքում տեղի ունեցած և համապատասխա-
նաբար՝ գրանցված բոլոր ավտոպատահարների վերաբերյալ: Ընդ որում, ավտոպատա-
հարների տեսակարար կշիռը 7,39% է: Մոդելում օգտագործված տվյալներն ըստ տարբեր 
ռիսկային խմբերի ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1  
Ավտոպատահարների հիմքում ընկած ռիսկային գործոններ1 

 

Տարիք, տարի 18-25 (7.03%) 25-40 (41.27%) 40-60 (40.74%) 60-ից բարձր (10.96%) 

Փորձ, տարի 3-ից քիչ 
(47.35%) 

3-7 
(26.41%) 

7-10 
(17.07%) 

10-ից բարձր 
(9.18%) 

Սեռ Կին 
(3.64%) 

Տղամարդ 
(96.36%) 

  

Մշտական 
բնակություն 

Ռեզիդենտ 
(97.1%) 

Ոչ ռեզիդենտ 
(2.9%) 

  

Շարժչի հզորություն 80-ից պակաս 
(41.71%) 

80-230 
(48.8%) 

230 և ավելին 
(9.49%) 

 

Օգտագործման 
նշանակություն 

Առևտրային և 
բիզնես 
(5.51%) 

Տաքսի և հանրա-
յին տրանսպորտ 

(2.18%) 

Անձնական 
(92.31%) 

 

Անցած ճանապարհի 
երկարություն2 

    

 

                                                            
1 Փակագծերում ներկայացված է յուրաքանչյուր ենթախմբի տեսակարար կշիռը խմբում: 
2 Յուրաքանչյուր տարվա համար անցած ճանապարհի երկարությունը հաշվարկվել է որպես տվյալ պահի 

դրությամբ անցած ճանապարհի երկարության և ավտոմեքենայի տարիքի հարաբերակցություն: 
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Գնահատված լոջիթ ռեգրեսիայի արդյունքները ներկայացված են ստորև բերվող 
աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2  
Լոջիթ ռեգրեսիայի արդյունքներ 

 

dy/dx 
 

Ստ. շեղում z 
 

P>|z| 
 

95% վստահության 
միջակայք 

Odds 
գործակից 

Կին 0.00764 0.002126 3.59 0 0.003473 0.011806 1.1233 
Սեփ. օգտագործման 0.03888 0.0024 16.2 0 0.034176 0.043585 1.8069 
Տաքսի, հանր. 
տրանսպորտ 

0.020634 0.004027 5.12 0 0.01274 0.028527 1.3688 

Ոչ ռեզիդենտ -0.05365 0.003511 -15.28 0 -0.06053 -0.04677 0.4421 
Անցած ճանապարհ 0.005862 0.000481 12.18 0 0.004919 0.006805 1.0933 
80-230 հզ. շարժիչ 0.013702 0.000961 14.26 0 0.011819 0.015585 1.2318 
230 և մեծ հզ.շարժիչ 0.015959 0.001547 10.32 0 0.012927 0.018991 1.2748 
18-25 տարեկան 0.019497 0.002921 6.67 0 0.013771 0.025222 1.3454 
25-40 տարեկան 0.020658 0.001731 11.93 0 0.017265 0.02405 1.3693 
40-60 տարեկան 0.003413 0.001686 2.02 0.043 0.000109 0.006718 1.0533 
Մինչև 3 տարվա փորձ -0.0275 0.001287 -21.37 0 -0.03003 -0.02498 0.6580 
3-7 տարվա փորձ -0.01195 0.00134 -8.92 0 -0.01457 -0.00932 0.8338 
10 և ավելի տարվա փորձ 0.012688 0.001754 7.24 0 0.009251 0.016125 1.2129 
25 տարեկանից փոքր, 3 
տարուց պակաս ստաժ 

0.131517 0.002892 45.48 0 0.125849 0.137185 7.3973 

 

Վերլուծության արդյունքներից պարզ է դառնում, որ կին վարորդները 0.7 տոկոսա-
յին կետով ավելի բարձր հակվածություն ունեն ենթարկվելու ավտովթարի, քան տղա-
մարդիկ:  

Սեփական օգտագործման ավտոմեքենաները և տաքսիները համապատասխա-
նաբար՝ 3.9 և 2.1 տոկոսով ավելի շատ են հակված ավտովթարների ենթարկվելու, քան 
առևտրային կամ բիզնեսի համար օգտագործվող ավտոմեքենաները:  

Ոչ ռեզիդենտ վարորդները 5.4 տոկոսով ավելի քիչ ռիսկային են, քան ռեզիդենտ-
ները` ավտոպատահարների ենթարկման տեսանկյունից:  

Եվ, բնականաբար, ինչքան մեծ է շարժչի հզորությունը, այնքան ավելի է ավտոպա-
տահարներ տեղի ունենալու հավանականությունը: Մասնավորապես՝ 80-230 և 230-ից 
ավելի ձիաուժ ունեցող շարժչի հզորությամբ ավտոմեքենաների` ավտոպատահարի են-
թարկվելու հավանականությունը մինչև 80 ձիաուժ ունեցող շարժչի հզորությամբ ավտո-
մեքենաներից բարձր է համապատասխանաբար՝ 13.7 և 16 տոկոսային կետերով: 

60 և ավելի բարձր տարիք ունեցող վարորդների նկատմամբ ավտոպատահարների 
առավել բարձր հավանականություն ունեն 25-40 տարիքային միջակայքում գտնվող վա-
րորդները` 2.1 տոկոսային կետ, այնուհետև 18-25 տարիքային միջակայքում գտնվող վա-
րորդները` 1.9 տոկոսային կետ և վերջում՝ 40-60 տարիքային միջակայքում գտնվող 
վարորդները` 0.3 տոկոսային կետ:  

Հաջորդ գործոնը, որ դիտարկել ենք, վարորդական ստաժն է, որտեղ որպես հիմ-
նական համեմատական խումբ են հանդես եկել 7-10 տարվա վարորդական իրավունք 
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ունեցողները: Էկոնոմետրիկ վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ սկսնակ վա-
րորդները` մինչև 3 և 3-7 տարվա ստաժ ունեցողները, ավելի քիչ ռիսկային են և համա-
պատասխանաբար՝ 2.8 և 1.2 տոկոսային կետով ավելի փոքր հավանականություն ունեն 
ենթարկվելու ավտոպատահարի, քան 7-10 տարվա վարորդական ստաժ ունեցողները: 
Իսկ 10 և ավելի տարի վարորդական ստաժ ունեցողներն ավելի բարձր` 1.3 տոկոսային 
կետով ավելի բարձր հավանականություն ունեն ենթարկվելու ավտոպատահարի, քան 
7−10 տարվա վարորդական ստաժ ունեցողները: Արդյունքում կարող ենք եզրակացնել, 
որ սկսնակ վարորդներն ավտոմեքենան վարում են ավելի բարձր զգոնությամբ և պա-
տասխանատվությամբ, քան փորձառուները: Սակայն, նման եզրակացությանը պետք է 
վերաբերվել որոշակի վերապահումներով, քանի որ 10 տարին լրանալուն պես պարտա-
դիր է համարվում նախկին վարորդական իրավունքը նորով փոխարինելը, որի հետևան-
քով կարող է խեղաթյուրվել համապատասխան իրական ստաժի պատկերը: Նման 
խնդիրներից զերծ մնալու համար, որպես բացատրող փոփոխական, դիտարկել ենք 
մինչև 25 տարեկան և 3 տարուց պակաս վարորդական ստաժ ունեցող և 25 տարեկանից 
մեծ և 3 տարուց ավելի վարորդական ստաժ ունեցող վարորդներին: Արդյունքում 
առաջինները 13 տոկոսային կետով ավելի ռիսկային են, քան վերջինները:  

Հարկ է նշել, որ լոջիթ ռեգրեսիայի բոլոր գործակիցները վիճակագրորեն նշանա-
կալի են, իսկ մոդելի կանխատեսման ճշգրտության աստիճանը՝ բավական բարձր՝ 93%: 
Ըստ դինամիկորեն փոփոխվող գործոնների՝ ավտոպատահարի հավանականությունները 
ներկայացված են գծանկար 1-ում: 
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0 .5 1 1.5 2 2.5 3
տարուց պակաս վարորդական ստաժ3    

Կանխատեսվող հավանականութ յուն վստահութ յան միջակայքով  95%  
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3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
տարվա վարորդական ստաժ3-7   

Կանխատեսվող հավանականութ յուն վստահութ յան միջակաքով  95%  
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տարուց ավել վարորդական ստաժ10    

Կանխ ատեսվող հավա նակա նութ յուն վստա հութ յան միջա կաք ով  95%  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
անցած ճանապարհի միջին տարեկան մեծութ յունln (      )

Կանխատեսվող հավանականութ յուն վստահութ յան միջակայքով   95%  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծանկար 1.  Կանխատեսվող ավտոպատահարի հավանականությունն ըստ 
դինամիկորեն փոփոխվող գործոնների  

 
Այսպիսով՝ վերլուծության ընթացքում հնարավոր դարձավ բացահայտել ՀՀ–ում ավ-

տոպատահարների տեղի ունենալու հավանականության վրա ազդող մի շարք գործոն-
ներ, որոնց հիման վրա կարելի է որոշել ապահովագրավճարի մեծությունը` հաշվի առնե-
լով յուրաքանչյուր գործոնի համեմատական ռիսկայնության աստիճանը: Ըստ արդարու-
թյան սկզբունքի՝ բարձր ռիսկային խմբի վարորդները պետք է վճարեն բարձր հավելավ-
ճար, իսկ ցածր ռիսկայինները` ցածր, ինչը կնպաստի ապահովագրական համակարգի 
արդյունավետ գործունեությանը: Կատարված վերլուծությունը կարող է հիմք ծառայել բո-
նուս-մալուս համակարգի վերամշակման և զարգացման համար:  
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տարիքա յին միջակաք18-25  

Կանխատեսվող հավանականութ յուն վստահութ յան միջակաքով  95%  
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
տարիքային միջակայք25-40  

Կանխ ատեսվող հավա նակա նութ յուն վստա հութ յան միջա կաք ով  95%  
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Արկղ 1: ԱՊՊԱ-ի ապահովագրավճարի հաշվարկի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 

 
                      

ՏՄ տեսակը 
Մոտոտրանսպորտ 

(ներառյալ՝ մոտոցիկլ, տրիցիկլ, քվադրիցիկլ) 
 

0.59 
Թեթև մարդատար 1 

Բեռնատար (ներառյալ՝ ուղևորաբեռնատար) 1.185 
առանց վարորդի նստատեղի՝ մինչև 

17 ներառյալ նստատեղ ունեցող 
 

1.44 Ավտոբուս (ներառյալ՝ 
միկրոավտոբուս), տրոլեյբուս առանց վարորդի նստատեղի՝ 17-ից 

ավելի նստատեղ ունեցող 
 

1.133 
Վերոհիշյալ խմբերում չներառված այլ՝ ներառյալ hատուկ 0.59 

ՏՄ օգտագործման նպատակը 
Անձնական 

Ծառայողական 
Առևտրային 

Հանրային տրանսպորտ 

  
Թեթև մարդատարից տարբերվող 

այլ ՏՄ-ների համար 

Տաքսի, վարձակալություն 

 
1 

Անձնական 

Հանրային տրանսպորտ 
1 

Տաքսի, վարձակալություն 1.8 

  
 Թեթև մարդատար ՏՄ-ների 

համար 
Ծառայողական, առևտրային 1.03 

ՏՄ շարժչի հզորությունը 
Մինչև 80 ձիաուժը ներառյալ 0.8 

81 140 ձիաուժը ներառյալ 1 
141 230 ձիաուժը ներառյալ 1.38 

 
Թեթև մարդատար ՏՄ-ների  

համար 
230-ից ավելի ձիաուժ 1.64 

Մինչև 80 ձիաուժը ներառյալ 0.8 
81 140 ձիաուժը ներառյալ 1 
141 230 ձիաուժը ներառյալ 1.09 

 
Բեռնատար ՏՄ-ների համար 

230-ից ավելի ձիաուժ 1.1 
Այլ ՏՄ-ների համար Ցանկացած ձիաուժ 1 

Մալուս 
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КНАРИК АЙВАЗЯН 
ГАЯНЕ БАРСЕГЯН 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ РАСЧЕТОВ  
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ В АРМЕНИИ 

 

Ключевые слова: ОСАГО, логит регрессия, группы риска, 
вероятность аварии 

 

С 2010 года в Армении было введено обязательное страхование автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО). Последнее, в свою очередь, создало определенные трудности для стра-
ховых компаний по распределению водителей по группам риска.  

Բոնուս-մալուսն (ԲՄ) ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների զեղչերի և հավելավճարնե-
րի համակարգ է՝ համաձայն որի ԱՊՊԱ պայմանագրով սահմանվող ապահովագրավճարը սահ-
մանվում է ապահովադրի ապահովագրական պատմության հիման վրա: Յուրաքանչյուր բոնուս-
մալուսի դասին (գծանկար 1) համապատասխանում է որոշակի գործակից, որի կիրառումն էլ բե-
րում է ապահովագրավճարի փոփոխության:  

 

 
Գծանկար 2. Բոնուս-մալուս դասեր համապատասխան ռիսկի մեծությամբ 

ԲՄ կիրառումը մեկ ՏՄ ունեցող ապահովադիրների համար 
• Այն դեպքում, երբ ապահովադրի ԲՄ դասի վերջին վերահաշվարկի ամսաթվից հետո 

անցել է 365 օր, որի ընթացքում ապահովադիրը ունեցել է գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր 
և այս ընթացքում առկա չէ ԱՊՊԱ պատահար, որի հետևանքով իր կողմից կնքված 
ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում չի տրվել հատուցում երրորդ անձին, ապա նա 
ստանում է բոնուս՝ 1 դասի չափով։ 

• Այն դեպքում, երբ ապահովադրի կնքած ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում առկա է 
ԱՊՊԱ պատահար, որի հետևանքով իր կողմից կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջա-
նակներում տրվել է հատուցում երրորդ անձին, ապա այդպիսի յուրաքանչյուր դեպքի հա-
մար ապահովադիրը ստանում է մալուս՝ 4 դասի չափով։ 

Մալուս 
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Целью данного исследования является выявление новых факторов риска, основанных на 
эмпирических данных Республики Армения. 

 

QNARIK AYVAZYAN 
GAYANE BARSEGHYAN 
  

THE IDENTIFICATION OF RISK FACTORS UNDERLYING THE CALCULATION OF CAR 
INSURANCE PAYMENTS IN ARMENIA 

 

Key words:  compulsory motor-car third party liability 
insurance, logit regression, risk factors, probability 
of car accident 

 

In 2010 compulsory motor-car third party liability insurance system was established in Armenia. 
For this purposes it is very important for insurance companies to be able to differ the risky drivers from 
not risky ones by providing fair risk based pricing for them. 

This research aims to estimate and assess all possible risk factors causing occurrence of car 
accident in the Republic of Armenia.  

 
 

 
ԱՐԹՈՒՐ ԱՅՐՈՒՄՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԴՈԼԱՐԱՅՆԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ  
ՀՀ-ՈՒՄ 2014−2017 ԹԹ. 

 

Հիմնաբառեր. դոլարայնացում, ակտիվների փոխարինում, 
արժույթի փոխարինում, ֆինանսական հա-
մակարգի դոլարայնացում, մակրոմիջավայ-
րի անկայունություն, իրական հատված, ֆի-
նանսական հատված 

 

Տարբեր երկրներում տնտեսության անցումային փուլում ազգային արժույթի նկատ-
մամբ անվստահությունը և մակրոմիջավայրի անկայունությունը դրդում են տնտեսական 
սուբյեկտներին ազգային արժույթը փոխարինելու այլ երկրների ավելի վստահելի արժույ-
թով: Անցումային փուլում ՀՀ տնտեսությունը ևս զերծ չմնաց դոլարայնացումից, այն ար-
մատավորվեց և խորացավ ինչպես իրական, այնպես էլ ֆինանսական հատվածում: Փոր-
ձել եմ բացահայտել, թե ինչ գործոններով է պայմանավորված դոլարայնացումը և ինչպես 
է փոխվել վերջինիս շարժընթացը 2014−2017 թվականներին: 

 

Դոլարայնացումը, ազգային արժույթին զուգահեռ, արտարժույթի լայնորեն կիրա-
ռումն է երկրի ներսում՝ որպես արժեքի չափման միավոր, շրջանառության միջոց, խնայո-
ղության միջոց և այլն: Հայաստանում դոլարայնացումն արմատավորվել է դեռևս 1993 թ.՝ 
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ազգային արժույթի ներդրմանը զուգահեռ, գերգնաճի, արժեզրկման և դրամի նկատ-
մամբ մարդկանց անվստահության պայմաններում: Առաջին հերթին, դոլարայնացումն 
արմատավորվել է իրական, իսկ ավելի ուշ՝ 1996−1999 թթ., բանկային համակարգի 
նկատմամբ վստահության վերականգնման պայմաններում, դա խորացել է ֆինանսական 
հատվածում: 

Տնտեսության դոլարայնացման գործընթացում կարելի է առանձնացնել երեք փուլ 
(թեև որոշ մասնագետներ հաշվի են առնում նաև պարտավորությունների դոլարայ-
նացումը).  

1) ակտիվների փոխարինում (asset substitution), 
2) արժույթի փոխարինում (currency substitution), 
3) ֆինանսական համակարգի դոլարայնացում:  
Ակտիվների փոխարինումը տեղական բանկերում արտարժութային ավանդների 

տեսակարար կշռի մեծացման երևույթն է: Այն ընդունված է հաշվարկել հետևյալ 
բանաձևով.  

ԱկՓ=ԱԱ/(ՑԱ+ ԺԱ+ ԱԱ), 
որտեղ ԱկՓ-ն ակտիվների փոխարինման ինդեքսն է, 

ԱԱ-ը տեղական բանկերում արտարժութային ավանդների մեծությունն է,  
ՑԱ-ն և ԺԱ-ն համապատասխանաբար՝ ազգային արժույթով ցպահանջ և ժամկե-

տային ավանդները:  
Արժույթի փոխարինման դեպքում ազգային արժույթից արտարժույթին են անցնում 

արժեքի չափի և շրջանառության միջոցի ֆունկցիաները:  
Դոլարայնացման մակարդակի չափման համար ընդունված է օգտագործել դոլա-

րայնացման ինդեքսի հետևյալ բանաձևը. 
Դ = (ՇԿԱ+ԱԱ)/(ՓԶ+ՇԿԱ): 

Դիտարկենք, թե ինչպիսի շարժընթաց է ունեցել դոլարայնացման մակարդակը  
ՀՀ-ում վերջին տարներին: 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 2015 թ. դոլարայնացման մակարդակը 2014  
թ. համեմատ սկսեց աճել, ինչը պայմանավորված էր դրամի արժեզրկմամբ, հետևաբար՝ 
բնակչության շրջանում դրա նկատմամբ վստահության անկմամբ: Վերոնշյալի պատճառը 
ՌԴ-ից մեզ փոխանցված արտաքին ցնցումն էր, ինչն իր հերթին պայմանավորված էր մի 
շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով: Օբյեկտիվ պատճառներից էր համաշ-
խարհային շուկայում նավթի գների անկումը, որն իր հերթին կապված էր այն հանգա-
մանքի հետ, որ միջազգային հանրությունը կիրառում էր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի 
Դաշնության նկատմամբ (գծապատկեր 2): 
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Գծապատկեր 1.  Դոլարայնացման մակարդակը ՀՀ-ում 2014−2017 թթ.1 
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ՌԴ ռուբլի/ՀՀ դրամ
փոխարժեք
Հում նավթի գին
(Crude oil price)
ԱՄՆ դոլար/ՌԴ ռուբլի

 
 

Գծապատկեր 2. ՌԴ ռուբլի/ՀՀ դրամ փոխարժեքի և հում նավթի գների շարժընթացը 
2013−2016 թթ.2  

 

Ինչպես գիտենք, ՌԴ տնտեսության մեծ մասը հիմնված է վառելիքաէներգետիկ ռե-
սուրսների արդյունահանման և վաճառքից ստացվող միջոցների վրա: Վերջինս հանգեց-
րեց ՌԴ ռուբլու արժեզրկմանը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ: 

ՌԴ տնտեսական վատթարացումը չէր կարող չազդել ՀՀ տնտեսության վրա այն 
պարզ պատճառով, որ բազմաթիվ հայեր ապրում և աշխատում են Ռուսաստանի Դաշնու-
                                                            
1  D1՝ ռեզիդենտների արտարժութային ավանդների և փողի զանգվածի հարաբերակցություն, D2՝ ռեզիդենտ-

ների արտարժութային ավանդների և ընդհանուր ավանդների հարաբերակցություն, D3՝ ռեզիդենտ ֆիզի-
կական անձանց արտարժույթով ցպահանջ ավանդների կշիռ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ընդհանուր 
ժամկետային ավանդներում, D4՝ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց արտարժույթով ժամկետային 
ավանդների կշիռ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ընդհանուր ժամկետային ավանդներում, D5՝ ռեզիդենտ 
իրական հատվածին արտարժույթով տրամադրված վարկերի և ռեզիդենտ իրական հատվածին 
տրամադրված ընդհանուր վարկերի հարաբերակցություն:  

2 Աղբյուրը՝ www.stastista.com 

2014 թ. հունիս 2015 թ. հունիս 2016 թ. հունիս 2017 թ. հունիս
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թյունում, աշխատավարձ են ստանում ՌԴ ռուբլով, որի մի մասն ուղարկում են ՀՀ՝ իրենց 
ընտանիքներին: ՀՀ տնտեսությունն ունի մեծ չափով կախում երկիր ուղարկվող տրանս-
ֆերտներից, որոնց մեծ մասը՝ 2014 թ.՝ 83%-ը, ուղարկվում էր ՌԴ-ից: Այս իրավիճակում 
2014 թ. վերջին և 2015 թ. սկզբին նվազեցին ՀՀ ուղարկվող տրանսֆերտները (գծապատ-
կեր 3): ՌԴ ռուբլին նաև արժեզրկվեց ՀՀ դրամի նկատմամբ (գծապատկեր 2), ինչը բե-
րեց դրամային արտահայտությամբ տրանսֆերտների նվազման: Նվազեցին նաև ՀՀ 
տնտեսություն դոլարային մուտքերը: Սա այն պատճառներից մեկն էր, որն ազդեց ՀՀ 
դրամի արժեզրկման վրա: 

Որպես ՀՀ դրամի արժեզրկման սուբյեկտիվ պատճառ՝ նշենք բնակչության շրջա-
նում խուճապային տրամադրությունները: Բնակչությունը, անկախ տարիքից և սեռից, 
կատարում էր դրամի անհարկի փոխակերպումներ հիմնականում ԱՄՆ դոլարի՝ սպեկու-
լյացիոն նպատակով ապագայում գումար աշխատելու համար: Բնակչության մի մասն իր 
դրամային ավանդները փոխակերպում էր ԱՄՆ դոլարի կամ ներդնում էր ոսկու մեջ: 
Բանկերի և փոխանակման կետերի հերթերում կարելի էր տեսնել նույնիսկ թոշակառու 
տատիկ/պապիկների, ովքեր իրենց թոշակները և վերջին խնայողությունները փոխակեր-
պում էին ԱՄՆ դոլարի: 

 

2013 2014 2015
Ներհոսք 1,869,791 1,728,558 1,208,470

Արտահոսք 324,213 339,568 317,080

Զուտ ներհոսք 1,545,578 1,388,990 891,390

Այդ թվումՌուսաստան 1,606,643 1,434,242 915,952
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Գծապատկեր 3. ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից 

մուտք եղած և ՀՀ-ից ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկիր 
կատարված ոչ առևտրային բնույթի տարեկան փոխանցումներ1 

 
Վերը նշված oբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված՝ ՀՀ դրամի 

փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 2014 թ. նոյեմբերի սկզբի 410 դրամից դեկտեմ-
բերի 17-ին դարձավ 527 դրամ 2: 

 

                                                            
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ: 
2 Աղբյուրը` ՀՀ ԿԲ: 
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Գծապատկեր 4. ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ փոխարժեքի շարժընթացը  

03.11.2014−29.12.2014 թթ. 1 
 
Այս ամենը հանգեցրեց դոլարայնացման մակարդակի աճին (գծապատկեր 1): Արժե-

զրկման տեմպը դանդաղեցնելու և չխորացնելու նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկը 
ձեռնարկեց մի շարք միջոցառումներ, որոնցից էին արտարժույթի շուկայում բաց ինտեր-
վենցիաները (ԱՄՆ դոլարի վաճառք՝ նախապես հայտարարված առավելագույն սահմա-
նաչափերով), վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը (6.75%-ից բարձ-
րացնելով մինչև 10.5%), լոմբարդային ռեպո տոկոսադրույքի կտրուկ բարձրացումը 
(8.25%-ից մինչև 21%):  

Այս գործողությունները զսպեցին դրամի կտրուկ արժեզրկումը և բարձր գնաճը: ԿԲ 
խորհուրդը, սկսած 2015 թ. օգոստոսից, 12 հաջորդական քայլերով իջեցրել է վերա-
ֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ 10.5%-ից 2017 թ. փետրվարին դարձնելով 6%:  

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 2015 թ. սկսած, դոլարայնացման բոլոր 5 ցու-
ցանիշները բարելավվել են, ինչը վկայում է այն մասին, որ բնակչության շրջանում աճել է 
ՀՀ դրամի նկատմամբ վստահությունը, խնայողություններում մեծացել է դրամային խնա-
յողությունների տեսակարար կշիռը: Այս ամենը նաև պայմանավորված է ցածր գնաճային 
միջավայրով, մասնավորապես՝ 2016 թ. դեկտեմբերին 12-ամսյա գնաճը կազմել է −1,1%, 
այսինքն՝ 2016 թվականին ունեցել ենք գնանկում: Գնանկումային միջավայրը նպաստել է 
դրամով իրական տոկոսադրույքի աճին, ինչն էլ, իր հերթին, աճ է ապահովել դրամային 
խնայողություններում:  

Եվ վերջում նշենք, որ ապադոլարայնացման քաղաքականության մշակման և իրա-
կանացման ընթացքում անհրաժեշտ է որոշակի զգուշավորություն ցուցաբերել, քանի որ 
այն կարող է կապիտալի զգալի արտահոսք առաջացնել, ինչպես նաև նպաստել ստվերա-
յին տնտեսության մեծացմանը և բանկերի ֆինանսական միջնորդության թուլացմանը:  

 

                                                            
1 Գծապատկերը կազմված է ՀՀ ԱՎԾ` 2007−2016 թթ. տվյալների հիման վրա: 
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АРТУР АЙРУМЯН 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ДОЛЛАРИЗАЦИИ В РА 2014−2017 ГГ. 
 

Ключевые слова: долларизация, замена активов, замена 
валюты, долларизация финансовова сектора, 
нестабильность в макроэкономической среде, 
реальный сектор, финансовый сектор 

 

В разих стран мира с переходной экономикой, недоверие к национальной валюте и неста-
бильность в макроэкономической среде настаивают над экономических субъектов заменять 
нациальную валюту к боле надежной валюте других стран. В переходном этапе экономика Ар-
мении и в том случе не избежала от доларизации. Доларизация началось и углубилась в реаль-
ном и в финансовом секторе. Я попытался выяснить какие факторы изменили динамику 
долларизации в 2014−2017 годы. 

 

ARTUR AYRUMYAN 
 

ТHЕ DYNAMICS OF THE INDICATORS OF DOLLARIZATION IN THE RA 
IN 2014−2017 

 

Key words: dollarization, asset substitution, currency 
substitution, dollarization of financial sector, 
macroeconomic instability, real sector, financial 
sector  

 

In different countries with economies in transition, lack of confidence in the national currency 
and variability in the macroeconomic environment insist economic entities to change national currency 
to other more reliable currency of other countries. In the transition period the Armenian economy also 
could not escape from dollarization. It began and deepened both in financial and real sectors. I tried to 
find out what factors have changed the dynamics of dollarization during 2014-2017 periods. 

 

 
 

ԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  վարկային համակարգ, ֆունկցիոնալ և ինս-
տիտուցիոնալ մոտեցում, բանկեր, ոչ բանկա-
յին վարկային կազմակերպություններ, դա-
սակարգում, մասնագիտացում  

 

Վարկային համակարգը դիտարկվել է երկու տեսանկյունից՝ ֆունկցիոնալ և ինստի-
տուցիոնալ: Վերջինիս դեպքում ՀՀ-ում վարկային համակարգի կազմում ճիշտ կլիներ ընդ-
գրկել բանկերը և ոչ բանկային վարկային կազմակերպությունները, որոնք էլ կարող են դա-
սակարգվել ըստ մի շարք հատկանիշների: Ներկայումս դա կատարվում է՝ ելնելով իրակա-
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նացվող գործառնությունների բնույթից, սակայն այստեղ որպես չափանիշ կարող են ա-
ռանձնացվել նաև գործունեության նպատակը և ոլորտը:  

 

Վարկային համակարգը, ընդհանուր առմամբ, բնութագրվում է որպես վարկային հա-
րաբերությունների և ինստիտուտների ամբողջություն, որտեղ առավել նպատակահարմար 
է առանձնացնել երկու մոտեցում՝ ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ: Ֆունկցիոնալի դեպ-
քում վարկային համակարգը վարկի ձևերի, տեսակների, վարկավորման մեթոդների և 
սկզբունքների ամբողջություն է, իսկ ինստիտուցիոնալի դեպքում՝ վարկային և ֆինանսա-
կան կազմակերպությունների ամբողջություն, որը սպասարկում է վարկային բնույթի հա-
րաբերություններ: Այդ կազմակերպությունները փոխկապակցված են և կազմում են որոշա-
կի հիերարխիկ (աստիճանակարգային) համակարգ: Ընդ որում, եթե ֆունկցիոնալ տեսան-
կյունից մոտեցումը միանշանակ է, ապա ինստիտուցիոնալ մոտեցման դեպքում առաջա-
նում են որոշակի խնդիրներ, որոնք պահանջում են լրացուցիչ ուսումնասիրություններ: Այդ 
առումով, վարկային համակարգն ամենուրեք ներկայացված է բանկերով և ոչ բանկային 
վարկային կազմակերպություններով, ուր գերակշիռ դեր ունեն բանկերը։ Այսպես՝ բոլոր 
երկրներում առևտրային բանկերի ակտիվները կազմում են ֆինանսական շուկայի ակտիվ-
ների շուրջ չորրորդ մասից ավելին1։ ՀՀ-ում ֆինանսական համակարգի ակտիվների կա-
ռուցվածքն ըստ ֆինանսական հաստատությունների 30.06.2016 թ. դրությամբ կազմել է. 
բանկեր՝ 88,4%, վարկային կազմակերպություններ՝ 8,4%2, իսկ մնացած 3,2%-ը բաժին է 
ընկնում ապահովագրական, ներդրումային ընկերություններին և այլ ֆինանսական 
կազմակերպությունների: Միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունեն ոչ բանկային 
վարկային կազմակերպությունների տարբեր տեսակներ՝ առկա է դրանց լայն բազմազա-
նություն, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում կատարելու դրանց դասակարգում: Այս-
պես՝ ՌԴ-ում, ըստ բանկերի մասին օրենքի առաջին հոդվածի, բոլոր վարկային կազմա-
կերպությունները բաժանվում են երկու տեսակի՝ բանկեր, որոնց կազմում առանձնացվում 
են օտարերկրյա բանկերը, և ոչ բանկային վարկային կազմակերպություններ (ոչ բանկ): Ի 
տարբերություն դրան, ՀՀ-ում նման տարանջատումը բացակայում է, այսինքն՝ բանկը չի 
դասվում որպես վարկային կազմակերպություն: Համաձայն ՀՀ բանկերի և բանկային 
գործունեության մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի՝ բանկն իրավաբանական անձ է, որն իրա-
վունք ունի իրականացնելու բանկային գործունեություն: Բանկային գործունեություն է հա-
մարվում ավանդներ ընդունելը կամ ավանդներ ընդունելու առաջարկությամբ հանդես 
գալը և ավանդն ընդունողի անունից և ռիսկով դրանք տեղաբաշխելը, ինչպես նաև սահ-
մանված կարգով տարբեր կարգի ֆինանսական գործառնություններ իրականացնել: Այս-
պիսով՝ բանկ է համարվում այն իրավաբանական անձը, որն իրավունք է ստանում իրա-
կանացնելու օրենքով սահմանված գործառնությունների բոլոր տեսակները:  

Վարկային կազմակերպությունը, համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների 
մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի, լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձ է, որն 

                                                            
1 http://e-lib.gasu.ru/eposobia/shvakov/R_2_4.html 
2 ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2016, 1-ին կիսամյակ, էջ 31: 
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իրավունք ունի իրականացնելու օրենքով սահմանված գործունեության տեսակները: 
Վարկային կազմակերպության գործունեություն է համարվում որպես ձեռնարկատիրա-
կան գործունեություն փոխառություններ ներգրավելը և (կամ) նմանատիպ գործարքներ 
կնքելը և (կամ) վարկեր տրամադրելը կամ օրենքով սահմանված այլ ներդրումներ կա-
տարելը: Առանձնացվում են վարկային կազմակերպությունների այնպիսի տեսակներ, 
ինչպիսիք են վարկային միությունները, որոնք դրամական միջոցներ են ներգրավում 
իրենց մասնակիցներից և դրանք տրամադրում նրանց, իսկ Կենտրոնական բանկի նոր-
մատիվ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում դրամական միջոցներ են ներ-
գրավում նաև այլ անձանցից կամ դրանք տրամադրում վերջիններիս, խնայողական միու-
թյունները, որոնք դրամական միջոցներ են ներգրավում իրենց մասնակիցներից և դրանք 
տրամադրում են նրանց, ֆինանսական վարձակալություն իրականացնող (լիզինգային) 
կազմակերպությունները, դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում (ֆակ-
տորինգ) իրականացնող այլ վարկային կազմակերպությունները։ Ոչ բանկային վարկային 
կազմակերպությունը չի կարող իրականացնել հաճախորդների հաշվարկային սպասար-
կումը, այդ թվում հաշիվների բացումը և վարումը, միջոցների փոխանցումը, ինչպես նաև 
միջոցների ներգրավումն ավանդների տեսքով: Այսպիսով վարկային կազմակերպություն-
ներն իրավունք են ստանում կատարելու միայն բանկային գործառնությունների առանձին 
տեսակներ, և այս մոտեցման դեպքում բանկ չհանդիսացող և ֆինանսական գործունեու-
թյան ցանկացած տեսակ իրականացնող կազմակերպությունը կարող է համարվել վար-
կային կազմակերպություն:  

Ի տարբերություն դրան, ՌԴ-ում վարկային կազմակերպություններն առանձնաց-
վում են ըստ իրականացվող գործառնությունների տեսակների: Համաձայն «Բանկերի և 
բանկային գործունեության մասին» ՌԴ օրենքի (հ.1)՝ վարկային կազմակերպությունն 
իրավաբանական անձ է, որն իրավունք ունի իրականացնելու օրենքով նախատեսված 
բանկային գործառնություններ։ Ըստ օրենքի՝ վարկային կազմակերպություններ են բան-
կերը և ոչ բանկային վարկային կազմակերպությունները։ Բանկը վարկային կազմակեր-
պություն է, որը բացառիկ իրավունք ունի իրականացնելու բանկային գործառնություն-
ների հետևյալ ամբողջությունը՝ ավանդների տեսքով իրավաբանական, ֆիզիկական ան-
ձանց դրամական միջոցների ներգրավում, դրանց տեղաբաշխում իր անունից և իր հաշ-
վին, իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվների բացում և վարում։ Ոչ բանկային 
վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով իրակա-
նացնելու բանկային գործառնությունների առանձին տեսակներ («Բանկերի և բանկային 
գործունեության մասին» ՌԴ օրենք, հ.1): Բանկերի և ոչ բանկային վարկային կազմակեր-
պությունների հիմնական տարբերությունն այն է, որ բանկն իրավունք ունի իրականաց-
նելու օրենքով սահմանված բանկային գործառնությունների բոլոր տեսակները (նույն 
օրենքը, հ.5), վերը նշված երեքի ամբողջությունը պարտադիր է։ Միաժամանակ, ըստ ՌԴ 
օրենսդրության, հստակ սահմանազատված են գործառնությունների տեսակները, որոնք 
կարող են կատարել ոչ բանկային կազմակերպությունները։  
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ՌԴ-ում ոչ բանկային վարկային կազմակերպությունները բաժանվում են ըստ դեպո-
զիտայինի, հաշվարկայինի, վճարայինի։ Հաշվարկային ոչ բանկային կազմակերպությու-
նը իրավունք ունի իրականացնելու հիմնականում բանկային գործառնությունների հե-
տևյալ տեսակները՝ իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվների բացում և վարում, 
իրավաբանական անձանց հանձնարարությամբ և նրանց հաշիվների միջոցով հաշվարկ-
ների կատարում, դրամական միջոցների ինկասացիա և այլն: Այլ կերպ ասած, հաշվար-
կային վարկային կազմակերպությունն իրավունք չունի ներգրավելու ավանդներ և տրա-
մադրելու վարկեր, այն ապահովում է հաշվարկները և փոխանցումները։ Դեպոզիտային 
վարկային ոչ բանկային կազմակերպությունն իրավունք ունի իրականացնելու իրավա-
բանական անձանց դրամական միջոցների ներգրավում, տեղաբաշխում իր անունից և իր 
ռիսկով, արտարժույթի առք ու վաճառք, բանկային երաշխիքների տրամադրում: Առանձ-
նացված են նաև վճարային ոչ բանկային վարկային կազմակերպությունները: Վճարային 
կազմակերպություններն իրականացնում են դրամական միջոցների փոխանցումներ 
առանց հաշիվների բացման և դրանց հետ կապված այլ բանկային գործառնություններ: 
Այսպիսով՝ կարելի է նշել, որ ոչ բանկային վարկային կազմակերպությունների գործառ-
նությունների նկատմամբ սահմանափակումները սահմանված են հիմնականում ֆիզիկա-
կան անձանց հետ իրականացվող գործառնությունների մասով։ ՌԴ ոչ բանկային վարկա-
յին կազմակերպություններն ունեն նեղ մասնագիտացում՝ հիմնականում հաշվարկների 
իրականացման ոլորտում։  

Նպատակահարմար կլիներ ՀՀ-ում վարկային համակարգի կազմում նույնպես ընդ-
գրկել բանկերը, առանձնացնելով դրանք որպես վարկային բնույթի գործառնությունների 
ամենալայն օղակներ և ոչ բանկային վարկային կազմակերպություններ, որոնք էլ կարող են 
դասակարգվել ըստ մի շարք հատկանիշների: Ներկայումս դա կատարվում է ըստ գործառ-
նությունների տեսակի, սակայն այստեղ, որպես չափանիշ, կարող են առանձնացվել նաև 
գործունեության նպատակը և ոլորտը: Դա թույլ կտա ավելի նպատակաուղղված դարձնել 
գործունեությունը, հաճախորդին մատուցել ավելի բարձր որակի ծառայություններ: Տարբեր 
նպատակների համար կարող են ձևավորվել համապատասխան վարկային կազմակերպու-
թյուններ, օրինակ՝ հիփոթեքային, կրթական սպառողական, գյուղատնտեսության վարկա-
վորման և այլն։ Միաժամանակ, ելնելով ոլորտի կարևորությունից և նշանակությունից, 
երկրի զարգացման համար պետությունը կարող է սահմանել այստեղ որոշակի արտոնու-
թյուններ։ Բացի այդ, բանկային մրցակցության սրման, նոր բանկային պրոդուկտների 
մշակման անհրաժեշտության պայմաններում կարևոր է դառնում, որ բանկերն ավելի 
խորությամբ և համակողմանիորեն ուսումնասիրեն վարկավորման օբյեկտը, վարկառուի 
վարկունակությունը, դրա առանձնահատկությունները և այլն: Միաժամանակ, օրենսդրա-
կան պահանջները ոչ բանկային վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ ավելի 
մեղմ են, քան բանկերի, ինչը պայմանավորված է գործառնությունների ավելի ցածր ռիս-
կայնությամբ։ Ոչ բանկային վարկային կազմակերպությունների հիմնական տարբերու-
թյունը բանկերից դրանց իրավասությունների և հնարավորությունների խիստ սահմանա-
փակումն է։ Այսինքն՝ ներկայումս հնարավոր չէ մեկ բանկի միջոցով լիարժեք իրակա-
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նացնել գործառնությունների և ծառայությունների բոլոր տեսակները, առաջարկել հաճա-
խորդին նրա գործունեությանը նպաստող առավել բարենպաստ պայմաններ: Այսպիսով՝ 
արդիական է դառնում մասնագիտացված վարկային կազմակերպությունների ստեղծումը, 
որոնք կլինեն ավելի օպերատիվ և արդյունավետ, հետևաբար՝ նպատակահարմար կլինի 
ընդլայնել վարկային կազամակերպությունների ցանցը: 

 

АННА АСЛАНЯАН  
 

СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Ключевые слова: кредитная система, функциональный и 
институциональный подход, банки, небанков-
ские кредитные организации, классификация, 
специализация. 

 

Кредитная система - сложная категория. Наиболее целесообразно здесь выделить два 
подхода: функциональный и институциональный. При институциональном подходе в РА в 
состав кредитной системы целесообразно было бы включить банки и небанковские кредитные 
организации, последние должны быть классифицированы по ряду признаков.  

 

ANNA ASLANYAN 
 

STRUCTURAL PROBLEMS OF CREDIT SYSTEM 
 

Key words:  credit system, functional and institutional approach, 
banks, non-bank credit organizations, classification, 
specialization.  

 

Entity of crediting system are a complex category. It makes sense to separate two approaches – 
institutional and functional. In institutional approach in RA it makes sense to include in the composition 
bank and non-bank credit organizations, which in turn should be classified by a number of characteristics. 
Currently it is done based on the type of credit relationships, though as a criteria here aim and business 
field can be used.  

 
 
 

НАРИНЕ АВАНЕСЯН  
Кандидат экономических наук, доцент, АрГУ 
 

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ КРЕДИТЫ БАНКОВ, КАК РИСК, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ 
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

 

Ключевые слова:  финансовая стабильность, коммерчес-
кие банки, нерабочие кредиты, NPL, кре-
дитные активы, классификация кредитов 

 

Важным для оценки финансовой стабильности Армении, является выявление и 
оценка рисков, связанных с деятельностью банков. Существование больших объемов 
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нерабочих кредитов влияют на финансовую стабильность, а вместе с тем и на эко-
номику той или иной страны. В статье представлена динамика внутреннего креди-
тования финансовым сектором (% от ВВП) и необслуживаемых кредитов в общем 
объеме кредитов, как Армении, так и некоторых стран СНГ. 

 

Финансовая система играет главную роль в общей экономической системе каждого 
государства, в связи с чем необходимо, чтобы система сохраняла бесперебойность бизнес 
процессов и стабильность, обеспечивая естественный рост экономики страны. 

Согласно закону РА "О Центральном банке РА" задачей центрального банка 
Армении является обеспечение стабильной и нормально функционирующей финансовой 
системы РА, которая тесно взаимосвязана с основной задачей Центрального банка: 
обеспечением стабильности цен. В свою очередь, нестабильность финансовой системы 
может существенно помешать реализации денежно-кредитной политики и повлиять на ее 
эффективность. Для своевременного выявления изменений и колебаний, угрожающих 
финансовой стабильности, Центральный банк РА проводит непрерывный мониторинг и 
анализ финансовой стабильности. 

Основным участником финансовой системы Армении является банковская система, 
на долю которой приходится около 90% активов финансовой системы. В этом контексте, 
с точки зрения оценки финансовой стабильности Армении, чрезвычайно важным 
является выявление и оценка рисков, связанных с деятельностью коммерческих банков.  

Риски, воздействующие на стабильность финансовой системы РА, могут возникнуть 
как в экономике Армении, так и в экономике зарубежных стран, и в самой финансовой 
системе. Анализируя активы, в данном случае проблемные кредиты, стрессовые активы 
или неработающие кредиты (NPL1), используется ряд терминов. Определения могут 
меняться, в связи с юрисдикцией и источниками аналитической информации. Согласно 
определениям данным, Центральным банком Армении, банки должны относить кредиты 
к различным классам в зависимости от ряда стандартных критериев (таб. 1) Система 
классификации активов, является дорогостоящей для банков, так как влечет за собой 
новые резервные требования. 

 

Класс актива Объективный показатель 
Стандартные Работающий актив, находится в процессе обслуживания согласно договору. 
Контролируемые Неработающий актив до 91 дня 
Нестандартные Неработающий актив до 91 -180 дней 
Сомнительные Неработающий актив до 181-270 дней 
Безнадежные Неработающий актив 271 и более дней 

Таблица 1. Классификация активов согласно решению ЦБ РА2 

                                                            
1 С англ. Non-performing loan, дословно − «неработающая ссуда». 
2 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի 

դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգ», ՀՀ ԿԲ խորհրդի թիվ 63 
որոշում, 23 ապրիլի 1999 թ.: 
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Следует отметить, что важной составляющей анализа стабильности банковского 
сектора Армении является качество активов, на уровень снижения которого влияет как 
ухудшение финансового состояния заемщиков этих учреждений, в частности кредитных 
организаций, так и переоценка в результате девальвации валютных обязательств по 
банковским кредитам. Доля проблемных активов в банковской системе РА за 2016 год 
составило 9,3% в общем объеме кредитов. Динамика доли неработающих кредитов к 
активам банка в Армении за 2005−2016 гг. согласно данным всемирного банка представ-
лена ниже (диаграмма 1).  

  

   

Диаграмма 1. Необслуживаемые кредиты арманских банквов в общем объеме 
кредитов (%) 

 
В общем на качество драмового кредитного портфеля армянских банков повлиял 

ускоренный темп роста кредитного портфеля за прошлые годы, а инвалютного 
кредитного портфеля – увеличение долгового бремени из-за девальвации драма в 
течении 2014 год. Большей частью на увеличение неработающих кредитов комммер-
ческих банков повлияло так же неглубокий анализ платежеспособности заемщика со 
стороны банка, а также высокий уровень закредитованности населения.  

Анализируя динамику внутреннего кредитования финансовым сектором Армении (% 
от ВВП) и необслуживаемых кредитов армянских банков в общем объеме кредитов (%) 
можно заметить, что на ряду с увеличением невозвратных кредитов в банковской системе 
снизились темпы роста кредитования в 2015 году. За 2015 год значительный рост 
неработающих кредитов был зафиксирован в сфере сельского хозяйства (11.3%), 
общественного питания и услуг (13,8%) и промышленности (9,2%). Отметим, что 58,2% 
активов банковской системы (2 трлн 11 млрд драмов) приходятся на долю кредитов, 
предоставленных экономике (92,2% кредитов – стандартные кредиты).1 Надо отметить, 
что в Армении за последние 10 лет, согласно диаграмме 2, впервые наблюдается спад 
совокупного кредитования финансового сектора.  

                                                            
1 cba.am 
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Диаграмма 2.  Динамика внутреннего кредитования финансовым сектором 

Армении (% от ВВП) и необслуживаемых кредитов армянских банков 
в общем объеме кредитов (%)1 2005−2015 гг. 

 
На уровень качества кредитного портфеля армянских комбанков за последние годы 

и снижения высоких темпов кредитования, повлияла так же общая экономическая 
ситуация в стране, в частности за 2014−2015 гг. сократились трансферты, в связи с чем 
снизилась покупательная способность населения, а спад во внешней торговле ударил по 
активности бизнеса. 

 

 
 

Диаграмма 3. Динамика банковских необслуживаемых кредитов в общем объеме 
кредитов (%) за 2005−2016 гг. в Армении, России, Грузи, Украине, 
Казахстане, Азербайджане.2 

                                                            
1 http://data.trendeconomy.ru 
2 http://data.trendeconomy.ru 
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За последние 10 лет подъем объемов неработающих банковских кредитов, наблю-
дался во многих других странах. Анализируя тот же показатель среди некоторых стран 
СНГ необходимо отметить, что самый высокий показатель доли неработающих кредитов 
(NPL) среди стран СНГ за 2016 год имеют: Украина – 30,4%, Армения – 9,1%, Россия – 
9,1%, Казахстан - 7,9%. Не очень высокие показатели NPL имеют Азербайджан (2015 г.)– 
5,25%, и Грузия 3,3% (диагр. 3), а в странах с развитой экономикой этот показатель не 
превышает 1%.  

Анализ диаграмм 3,4 за период по 2005−2015 гг. позволяет наглядно заметить 
тесную связь между объемами NPL и ростом объемов кредитования от величины ВВП. В 
частности, повышение NPL в общем объеме кредитов препятствует развитию экономики 
многих стран с формирующимися рыночными экономиками, рост необслуживаемых 
кредитов ведет к общему сокращению кредитования экономики страны (диаграмма 4). 
Так рост необслуживаемых кредитов Украины за 2014−2015 (диагр. 3) повлек за собой 
спад кредитования за тот же период (диагр. 4). Максимальное значение банковских 
необслуживаемых кредитов в общем объеме кредитов (%) в Казахстане было достигнуто в 
2010 году - 20%, что повлекло за собой максимальное падение внутреннего кредитования 
финансовым сектором (% от ВВП) также в 2010 (диагр. 4).  

 

 
 

Диаграмма 4.  Динамика внутреннего кредитования в Армении, России, Грузии, 
Украине, Казахстане, Азербайджане (% от ВВП ) за период 2005−20151 

 

Коммерческие банки, в структуре кредитного портфеля которых наблюдается рост 
кредитов этого класса, увеличивают соответственно резервы по этим кредитам и ведут 
политику по сокращению кредитования. А заемщики под игом долга вынужденно сни-
жают свои вложения в бизнес или другие расходы, что в свою очередь сокращает вало-
вой спрос в стране, в связи с чем происходит замедление темпa экономического роста. 

                                                            
1 http://data.trendeconomy.ru 
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Таким образом, необходимо выявлять факторы необслуживаемых кредитов, кото-
рые в свою очередь делятся на циклические и структурные. К циклическим факторам 
относятся: экономический рост, изменение процентных ставок, скачки обменного курса в 
случае нехеджированных рисков нефинансовых организаций. К структурным факторам 
относятся: неэффективные стандарты кредитования (риск-менеджмент), ожидание 
отсрочки (списание долга), неэффективные механизмы реструктуризации, некорректные 
кредитные реестры (оценка залога), слабая координация между кредиторами, задержки 
реструктуризации и судопроизводств. 

Решение проблемы NPL должно быть в первую очередь задачей каждого из 
пострадавших от них коммерческих банков. В то же время отрицательные последствия 
периодического существования больших объемов NPL влияют на финансовую стабиль-
ность, а вместе с тем и на экономику той или иной страны. Исходя из того, что 
обеспечение финансовой стабильности в Армении, согласно действующему законода-
тельству, лежит на ЦБ РА, а значит, проблемы с неработающими кредитами необходимо 
регулировать как со стороны ЦБ так, и международными финансовыми организациями, и 
с частным сектором в том числе. В свою очередь, коммерческим банкам необходимо сле-
довать рекомендациям МВФ, с целью более эффективного управления NPL. В частности, 
проводить более интенсивный надзор и обеспечить достаточные резервы капитала, 
которые станут предпосылкой для участия банков в реструктуризации и списании 
нерабочих кредитов, проводить детальный анализ возможностей банка по управлению 
ими. Целью механизма несостоятельности должно быть распределение рисков между 
банками и заемщиками, а также обеспечение кредитной дисциплины. При необходи-
мости, так же разделение активов, т.е. купля-продажа проблемных долгов путем совер-
шенствования рыночной инфраструктуры или концентрация профессионалов и ускоре-
ние реструктуризации. Сегодня некоторые армянские банки уже начали решать проблемы 
с неработающими кредитами посредством реструктуризации кредитов заемщиков. 

Таким образом, решение проблемы неработающих кредитов, как риска нестабиль-
ности финансовой системы во многих странах, в том числе и Армении, необходимо 
рассматривать вместе с национальным механизмом несостоятельности.  

 
ՆԱՐԻՆԵ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ  
 

ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԱՇԽԱՏՈՂ ՎԱՐԿԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆ 

 

Հիմնաբառեր. ֆինանսական կայունություն, առևտրային բան-
կեր, չաշխատող վարկեր, վարկային ակտիվներ, 
ակտիվների դասակարգում 

 

ՀՀ ֆինանսական կայունության գնահատման տեսանկյունից, կարևորում են առևտրային 
բանկերի գործունեության հետ առնչվող ռիսկերի հայտնաբերումն ու գնահատումը։ Մեծ ծավալով 
չաշխատող վարկերի առկայությունն ազդում է ֆինանսական կայունության, դրա հետ մեկտեղ՝ 
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նաև այս կամ այն երկրի տնտեսության վրա։ Հոդվածում ներկայացվում են ֆինանսական հատվա-
ծի կողմից ներքին վարկավորման դինամիկան (ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ տոկոսներով) և չսպասարկվող 
վարկերի ծավալն ընդհանուր վարկերում՝ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ԱՊՀ որոշ երկրներում։ 

 
NARINE AVANESYAN  
 

NON-SERVEED LOANS OF BANKS, AS THE RISK INFLUENCING THE STABILITY OF 
THE FINANCIAL SYSTEM 

 

Key words:  the financial stability, commercial banks, non-
working loans, NPL, credit assets, classification of 
assets 

 

For the assesstment of the financial stability of RA, it is important to identify and assess the risks 
associated with the activities of banks. The existence of large amounts of non-working loans affect the 
financial stability and at the same time it effects the economy of a particular country. The article 
presents the dynamics of domestic lending by the financial sector (% of GDP) and non-performing loans 
in total loans, both in Armenia and in some CIS countries. 

 
 

 
ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ ԳՄ 

 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր. առևտրային բանկ, բանկային պրոդուկտ, 
բանկային ծառայություն, վարկային գոր-
ծառնություններ, վարկային ռիսկ, վարկային 
պորտֆել, վարկունակություն 

 

Հոդվածի նպատակն է բացահայտել վարկային ռիսկի դերը բանկային ռիսկերի հա-
մակարգում, ինչպես նաև իրականացնել այն պայմանավորող գործոնների վերլուծություն։ 
Այդ նպատակով ներկայացվել է վարկային ռիսկի կարևորությունն առևտրային բանկերի 
կայուն գործունեության ապահովման մեջ, առանձնացվել են դրա վրա ազդող հիմնական 
գործոնները, կատարվել է վերջիններիս դասակարգում։ Բնութագրվել են բանկային պրո-
դուկտը (արդյունքը), ծառայությունն ու գործառնությունը և պրոդուկտի հետ կապված 
գործոնները, ինչը թույլ է տվել առավել համակողմանի և ամբողջական դարձնել վար-
կային ռիսկի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը։ 

 

Ամբողջ աշխարհում բանկային գործունեությունը տնտեսության կարևորագույն ո-
լորտներից մեկն է։ Որպես բարձր տեխնլոգիական ոլորտ՝ այն բավական զգայուն է ինչ-
պես մակրո-, այնպես էլ միկրոմակարդակում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատ-
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մամբ։ Ինչպես ցույց է տալիս փորձը, այդ փոփոխությունները կապված են առևտրային 
բանկերի և շուկաների միջազգայնացման, մրցակցության ուժեղացման, նոր բանկային 
պրոդուկտների և ծառայությունների առաջացման, բանկային օրենսդրության և ժամա-
նակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների կատարելագործման հետ։ 

Առևտրային բանկերը տնտեսության «արյունատար համակարգն» են, ուստի այդ 
պատճառով էլ շատ կարևոր է, որ այն գործի անխափան, կայուն և արդյունավետ։ Բան-
կային հաամակարգի կայուն զարգացումից է մեծապես կախված նաև ձեռնարկություն-
ների և կազմակերպությունների հաջող տնտեսական գործունեությունը, քաղաքացիների 
վստահությունն իրենց խնայողությունների անվտանգության ապահովման հարցում։ 

Առանձնացվում են բանկային ռիսկերի տարբեր տեսակներ՝ վարկային, տոկոսա-
դրույքի, իրացվելիության, գործառնական, եկամտաբերության կորստի և այլն, որոնցից 
յուրաքանչյուրն էական ազդեցություն ունի բանկի ամբողջական ռիսկի ձևավորման վրա։ 
Սակայն, մեր կարծիքով, վարկային ռիսկը բանկային սպառնալիքների առավել էական 
բաղադրիչ է, քանի որ, ինչպես վկայում է համաշխարհային փորձը, բանկերի սնանկաց-
ման հիմնական պատճառներից են վարկառուների կողմից վարկերը չվերադարձնելը և 
ռիսկերի հետ կապված բանկի չմտածված քաղաքականությունը։ 

Առևտրային բանկերի վարկային գործառնությունները նրանց գործունեության առա-
վել եկամտաբեր ուղղություններից են, սակայն, միաժամանակ, նաև առավել ռիսկային, 
ուստի վարկային ռիսկը եղել և մնում է բանկային ռիսկերի հիմնական տեսակ։ 

ՀՀ բանկային համակարգի համար ևս վարկայինը կարևորագույն ռիսկերից մեկն է, 
ինչի մասին վկայում են հետևյալ ցուցանիշները (գծ. 1)1. 

 

1.Վարկային 
ռիսկ՝

86.8.%

2.Տոկոսադրույքի 
ռիսկ՝ 8.1%

3.Գործառնական 
ռիսկ՝ 3.4%

4.Արտարժու-
թային ռիսկ՝ 1.1% 5.Կապիտա

գործիքներ
գնային ռիս

0.5%

 
Գծապատկեր 1.  Առևտրային բանկերի կապիտալի համարժեքության ցուցանիշում 

հաշվարկվող՝ ռիսկով կշռված ակտիվների կառուցվածքը 

                                                            
1 www.cba.am, ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2016: 
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Ինչպես երևում է գծապատկերից, առևտրային բանկերի ռիսկով կշռված ակտիվնե-
րում վարկային ռիսկը բավական մեծ տեսակարար կշիռ ունի, և 2016 թ. այն կազմել է 
86.8%՝ նախորդ տարվա 89.1%-ի փոխարեն։ ՀՀ առևտրային բանկերը պետք է առանձ-
նահատուկ ուշադրություն դարձնեն ռիսկի այս տեսակին, քանի որ դրա արդյունավետ 
կառավարումը նրանց կենսունակության և մրցունակության գրավականն է։ 

Վարկային ռիսկը ներկայացնում է բանկի նկատմամբ մյուս կողմի՝ իր պարտավո-
րությունները չկատարելու ռիսկ1։ Այսինքն՝ վարկային ռիսկ ասելով հասկանում ենք մինչև 
մարման ժամկետն անբարենպաստ իրադարձությունների ի հայտ գալու հետևանքով 
վարկի մայր գումարը և տոկոսագումարները չմարելու հավանականություն։ Վերջինիս 
առաջացման վտանգն առկա է վարկային և դրան հավասարեցված այլ հաշվեկշռային ու 
արտահաշվեկշռային գործառնությունների իրականացման ժամանակ։  

Վարկային ռիսկի վրա ազդում են հետևյալ գործոնները․ 
1. երկրի և տարածաշրջանի տնտեսական և քաղաքական իրավիճակը, այսինքն՝ 

միկրո- և մակրոտնտեսական գործոնները՝ անցումային տնտեսության ճգնաժա-
մային վիճակ, բանկային համակարգի ձևավորման անավարտություն և այլն, 

2. գործունեության առանձին ճյուղերում այն վարկերի կենտրոնացումը, որոնք զգա-
յուն են տնտեսության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ, ինչպես, 
օրինակ, վարկառուների նեղ շրջանակի կամ տնտեսության ոլորտի մեծ ծավալով 
վարկավորումը, 

3. վարկառուների վարկունակությունը, վարկանիշը և տեսակը՝ ըստ սեփականու-
թյան ձևի, պատկանելության, այլ ձեռնարկությունների ու վարկատուների հետ 
նրանց փոխհարաբերությունները, 

4. վարկառուների սնանկացումը, 
5. ֆինանսական դժվարություններ ունեցող հաճախորդներին տրամադրված վար-

կերի և այլ բանկային պայմանագրերի մեծ տեսակարար կշիռը, 
6. քիչ ուսումնասիրված, նոր կամ ոչ ավանդական ոլորտներում բանկային վարկա-

վորման կենտրոնացումը, 
7. նոր ներգրավված հաճախորդների տեսակարար կշիռը, որոնց վերաբերյալ բանկը 

չունի բավարար տեղեկատվություն, 
8. վարկառուների կողմից իրականացվող չարաշահումներն ու խարդախությունները, 
9. տրամադրվող վարկերի համար որպես գրավ դժվար իրացվելի կամ արագ ար-

ժեզրկվող արժեքների ընդունումը, կամ համապատասխան գրավի բացակայու-
թյունը կամ դրա կորուստը,  

10. վարկային պորտֆելի բազմազանեցումը,  
11. վարկային գործարքի կամ առևտրային ու ներդրումային ծրագրերի տեխնիկա-

տնտեսական հիմնավորման ճշտությունը, 

                                                            
1  Риск-менеджмент в коммерческом банке։ монография/ коллектив авторов: под ред. И. В. Ларионовой. М., 

“КНОРУС”, 2014, с. 150. 
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12. բանկի կողմից վարկավորման և վարկային պորտֆելի ձևավորման քաղաքա-
կանության հաճախակի փոփոխությունները, 

13. տրամադրվող վարկի և դրա ապահովվածության ձևը, տեսակը և մեծությունը, 
14. վարկավորման մշակույթի մակարդակը։ 

Այս գործոններից կարևոր նշանակություն ունի հատկապես վարկավորման մշա-
կույթի վատթարացումը, որի հատկանիշներն են. 

1. մասնավոր շահերի առկայությունը, երբ վարկերի տրամադրումը կատարվում է 
սահմանված վարկավորման սահմանաչափերից և ստանդարտներից դուրս՝ շա-
հագրգիռ կողմերի ճնշման տակ, 

2. վարկավորման սկզբունքները չպահպանելը, 
3. շահույթի ստացման գաղափարով չափից ավելի տարվելը, երբ այս ցանկությունը 

գերազանցում է խելամտությունը, 
4. վարկային տեղեկատվության թերի լինելը,  
5. ուշադրության կորուստը, ինչպես նաև մեծ վստահությունը մշտական և լավ ծանոթ 

վարկառուների նկատմամբ, ինչի հետևանքով բանկերը հիմնվում են բանավոր 
տեղեկատվության, այլ ոչ թե իրական ֆինանսական ցուցանիշների վրա, 

6. վերահսկողության պակասը, ինչի հետևանքով վարկի գործողության ժամկետում 
բանկը հաճախորդի գործողությունների վերաբերյալ թերի տեղեկատվություն է 
ունենում, և ի սկզբանե հուսալի համարվող վարկերը կարող են խնդիրներ առա-
ջացնել և վնասների պատճառ դառնալ, 

7. աշխատակիցների անբավարար մասնագիտական մակարդակը, որը հնարավո-
րություն չի տալիս վերլուծելու ֆինանսական հաշվետվությունները և ստանալու ու 
գնահատելու այլ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, 

8. ռիսկերի գնահատման սխալ մոտեցումը: 
Վարկային ռիսկի վրա ազդող գործոնները կարելի է դասակարգել ըստ հետևյալ 

խմբերի1. 
1. արտաքին գործոններ, 
2. վարկատու բանկի հետ կապված գործոններ, 
3. վարկառուի հետ կապված գործոններ։ 

Արտաքին գործոններին են վերաբերում տնտեսության վիճակը և զարգացման հե-
ռանկարները, դրամավարկային, արտաքին և ներքին պետական քաղաքականություննե-
րը և պետական կարգավորման արդյունքում դրանց հնարավոր փոփոխությունները։  

Ներքին գործոնները կարող են կապված լինել ինչպես վարկատու բանկի, այնպես 
էլ վարկառուի հետ։ Առաջին խմբի մեջ մտնում են վարկատու բանկի բոլոր մակարդակնե-
րում կառավարման որակը, շուկայական ռազմավարության տեսակը, նոր վարկային 
պրոդուկտների մշակման, շուկա դուրսբերման և առաջխաղացման ունակությունները, 

                                                            
1 Բ. Ասատրյան, Բանկային գործ, երկրորդ վերամշակված և համալրված հրատարակություն: Եր․, «Գիր» 

հրատ․, 2013, էջ 376: 
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ընտրված վարկային քաղաքականությունը, վարկային պորտֆելի կառուցվածքը, ռիսկի 
ժամանակային գործոնները և այլն։ 

Վարկառուի գործունեության հետ կապված գործոններին են վերաբերում վարկա-
ռուի առևտրային գործունեության բովանդակությունն ու պայմանները, վարկունակությու-
նը, կառավարման մակարդակը, վարկանիշը, վարկավորման օբյեկտին առնչվող ռիսկի 
գործոնները։  

Գործնականում այս գործոնները կարող են ազդել ինչպես հակառակ ուղղություն-
ներով, երբ դրական ազդեցությունը չեզոքացնում է բացասականը, այնպես էլ միևնույն 
ուղղությամբ, երբ մի գործոնի բացասական ազդեցությունը մեծանում է մեկ այլ գործոնի 
ազդեցությամբ։ 

Վարկային ռիսկի գործոնները հիմք են հանդիսանում դրանց դասակարգման հա-
մար1․ 

1. ըստ ազդեցության ոլորտի՝ ներքին և արտաքին վարկային ռիսկեր, 
2. ըստ բանկի գործունեության հետ փոխկապվածության աստիճանի՝ բանկի գործու-

նեությունից կախված և անկախ: 
Բանկի գործունեությունից կախված վարկային ռիսկերը, այդ գործունեության ծա-

վալից ելնելով, բաժանվում են ֆունդամենտալ (հիմնական), առևտրային, անհատական և 
ամբողջական ռիսկերի2։  

Ֆունդամենտալ վարկային ռիսկը կապված է ակտիվների և պասիվների կառավար-
մամբ զբաղվող մենեջերների կողմից որոշումների ընդունման հետ։ Դրանց են վերաբե-
րում գրավի ծածկման ստանդարտների հետ կապված ռիսկերը, բանկի ստանդարտ-
ներին չհամապատասխանող վարկառուների վարկավորման վերաբերյալ որոշումների 
ընդունման հետ կապված ռիսկերը և այլն։ 

Առևտրային ռիսկերը կապված են փոքր բիզնեսի, իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձ հանդիսացող խոշոր և միջին հաճախորդների գծով բանկի վարկային քաղաքակա-
նության, վերջինիս առանձին ուղղությունների հետ։ 

Անհատական վարկային ռիսկերը ներառում են բանկային պրոդուկտի, ծառայու-
թյան, գործառնության և վարկառուի ռիսկերը։ 

Բանկային պրոդուկտը արդյունք է, որը ստեղծվում է բանկի կողմից հաճախորդնե-
րի և պայմանադիր կողմերի սպասարկման գործընթացում և առաջարկվում ֆինանսա-
կան շուկայի տարբեր հատվածներում, այսինքն՝ ներկայացնում է բանկային փոխկա-
պակցված ծառայությունների և գործառնությունների համակարգ՝ ուղղված բանկային 
գործունեության առանձին տեսակների գծով հաճախորդների պահանջմունքների բավա-
րարմանը։  

                                                            
1 Риск-менеджмент в коммерческом банке։ монография/ коллектив авторов: под ред. И. В. Ларионовой. М., 

“КНОРУС”, 2014. 
2 Банковские риски: учебное пособие/ кол. авторов: под ред. д.-ра экон․ наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра 

экон․ наук, проф. Н.И. Валенцевой.-М.: КНОРУС, 2007, с. 33. 



361 

Բանկային ծառայությունը բանկային պրոդուկտի տարատեսակ է, որն արտահայտ-
վում է բանկի գործողություններում՝ ուղղված հաճախորդների դրամական բնույթի որո-
շակի պահանջմունքների բավարարմանը։ 

Բանկային գործառնությունը բանկի գործողությունների տեխնիկական, հաշվապա-
հական, ֆինանսական և այլ հնարքներն ու եղանակներն են, որոնց ամբողջությունն ու 
որոշակի համադրությունն արտահայտվում է բանկային ծառայության ստեղծման տեխնո-
լոգիայում։ 

Բանկային պրոդուկտի նշված մեկնաբանումից կարելի է առանձնացնել դրա հետ 
կապված վարկային ռիսկի հետևյալ գործոնները. 

1. վարկային պրոդուկտի համապատասխանությունը վարկառուի պահանջմունքնե-
րին՝ հատկապես ըստ ժամկետների և գումարի, 

2. գործարար ռիսկը, որը բխում է վարկավորվող ծրագրի բովանդակությունից, 
3. մարման աղբյուրների հուսալիությունը, 
4. ապահովվածության բավարար մակարդակն ու որակը։ 

Վարկային ռիսկի գործոնները կարող են բխել նաև գործառնական ռիսկից, քանի 
որ պրոդուկտի և ծառայության ստեղծման գործընթացում կարող են թույլ տրվել տեխնո-
լոգիական և հաշվապահական սխալներ, ինչպես նաև չարաշահումներ։ 

Ամբողջական կամ համախառն վարկային ռիսկը բանկի վարկային պորտֆելի 
ռիսկն է։ 

Վարկի տեսակը ևս թույլ է տալիս վարկային ռիսկերը դասակարգել որպես օվեր-
դրաֆտի, վակային գծի և վարկավորման այլ տեսակների գծով ռիսկեր։ Յուրաքանչյուր 
վարկատեսակ ուղեկցվում է տարբեր տեսակի ռիսկերով և դրանք առաջացնող գործոն-
ներով, ինչը պահանջում է վարկային ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանական ապա-
հովվածության մշակում և կառավարման տարբեր մեթոդների կիրառում։ 

Այսպիսով՝ վարկային ռիսկի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, և առևտրային 
բանկերը պետք է գնահատեն դրանցից յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև դրանց փոփոխու-
թյունները հեռանկարում, ինչը հնարավորություն կտա նրանց լուծելու բանկային կարևո-
րագույն ռիսկի՝ վարկային ռիսկի նվազեցման խնդիրը։ 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КРЕДИТНЫЙ РИСК 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, банковский продукт, бан-
ковская услуга, кредитные операции, кредит-
ный риск, кредитный портфель, кредитоспо-
собность 

 

Целью статьи является выявление роли кредитного риска в системе банковских рисков, 
а также анализ факторов кредитного риска. Для достижения поставленной цели в статье 
представлена роль кредитного риска для обеспечения стабильной работы коммерческих бан-
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ков, были выделены основные факторы, влияющие на него, а также проведена их классифика-
ция. В статье описываются определения банковских продуктов, услуг и операций и факторы, 
связанные с продуктом, что позволило сделать анализ факторов кредитного риска более пол-
ным и всесторонним. 

 

LILIT AVETISYAN 
 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CREDIT RISK OF 
COMMERCIAL BANKS 

 

Key words:  commercial bank, banking product, banking 
service, credit operations, credit risk, credit 
portfolio, creditworthiness 

 

The purpose of this paper is to identify the role of credit risk among risks existing in the banking 
system, as well as to analyze the sources. For this purpose, credit risk has been particularly highlighted 
as an ensurer of stable operations of commercial banks, the main sources have been identified and 
classified. The paper provides definitions of banking product, service, operation and product-related 
factors, leading to a more complete and comprehensive analysis of credit risk sources.  

 
 
 

ՀԱՅԿԱԶ ԱՐԱՄՅԱՆ  
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ասպիրանտ 
 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎՐԱ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  արժեթղթերի շուկա, բաժնետոմսեր, կորպո-
րատիվ պարտատոմսեր, պետական պար-
տատոմսեր, դրամավարկային քաղաքակա-
նություն, ազդեցության անուղղակի գործիք-
ներ 

 

ՀՀ արժեթղթերի շուկայի վրա ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության հե-
տևանքները բացահայտելու նպատակով իրականացվել է ռեգրեսիոն վերլուծություն: 
Հոդվածում հետազոտվել են ՀՀ ԿԲ-ի կողմից կիրառվող դրամարկային քաղաքականու-
թյան գործիքները, ռեգրեսիոն մոդելի միջոցով գնահատվել դրամավարկային քաղաքա-
կանության ցուցանիշների ազդեցությունը ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տարբեր հատվածնե-
րի՝ բաժնետոմսերի, կորպորատիվ ու պետական պարտատոմսերի շուկաների վրա, ինչ-
պես նաև կատարվել համապատասխան եզրահանգումներ:  

 

Արժեթղթերի շուկայի վրա դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության 
(այսուհետև՝ ԴՔԱ) վերաբերյալ աշխարհում կատարվել են բազմաթիվ հետազոտություն-
ներ, սակայն տնտեսագետները միասնական կարծիք չունեն այդ ազդեցության ուղղու-
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թյունների, դրսևորման չափերի վերաբերյալ, սակայն, միաժամանակ, բոլորն էլ միա-
կարծիք են վերոնշյալ ազդեցության առկայության հարցում: Հիմք ընդունելով միջազ-
գային հետազոտությունների մեթոդաբանությունը՝ ՀՀ արժեթղթերի շուկայի վրա ԴՔԱ 
հետևանքները բացահայտելու նպատակով մեր կողմից իրականացվել է ռեգրեսիոն 
վերլուծություն, որի համար ելակետ են ծառայել ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքա-
կանությունը և արժեթղթերի շուկան բնութագրող համապատասխան ցուցանիշները՝ 
եռամսյակային կտրվածքով, 2006−2016 թթ. ընկած ժամանակահատվածում1: 

 

 
Գծապատկեր 1.  Իրացվելիության ավելացման նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից կիրառվող գործիքների տեսակարար կշիռները2 
 
Նախքան գործոնային վերլուծության իրականացումը՝ բացահայտվել են ՀՀ ԿԲ-ի 

կողմից իրացվելիության ավելացման և կրճատման նպատակով կիրառվող դրամավար-
կային քաղաքականության գործիքները, և հատկապես, որոնք են առավելի հաճախ կի-
րառվում: 

Ինչպես ցույց է տալիս գծապատկեր 1-ը, ՀՀ ԿԲ-ն ֆինանսական շուկայում իրացվե-
լիության ավելացման նպատակով գերազանցապես կիրառում է ռեպո գործարքներ: 
Կարող ենք նշել նաև, որ ռեպո գործարքներին լուրջ այլընտրանք են լոմբարդային ռեպո 
գործառնությունները, որոնք քանակային առումով սակավ են կիրառվում, սակայն մեծ են 
դրանց կիրառման ծավալները. մասնավորապես՝ 2014 թ. նոյեմբեր−դեկտեմբեր ամիսնե-
րին ՀՀ դրամի փոխարժեքի անկումը մեղմելու համար կնքված գործարքների ծավալը դի-
տարկված ամբողջ ժամանակաշրջանի լոմբարդային ռեպո գործարքների ծավալի շուրջ 
74 տոկոսն է: 

                                                            
1 Տվյալների համար հիմք են ծառայել ՀՀ կենտրոնական բանկի, «Նասդաք ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ վիճա-

կագրական տեղեկագրերը: 
2 Գծապատկերը կառուցվել է ՀՀ ԿԲ պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված տվյալների հի-

ման վրա: 
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Անդրադառնալով ՀՀ ԿԲ-ի կողմից իրացվելիության կրճատման համար կիրառվող 
գործիքներին (գծապատկեր 2)՝ նշենք, որ ֆինանսական շուկայում իրացվելիության 
կրճատման նպատակով հիմնականում կիրառվում են դրամական միջոցների ներգրավ-
ման գործառնությունները, իսկ մյուս գործիքների կիրառումը խիստ սահմանափակ է: 

 

 
 

Գծապատկեր 2. Իրացվելիության կրճատման նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկի 
կողմից կիրառվող գործիքների տեսակարար կշիռները1 

  
Կարևոր է բացահայտել նաև ԴՔ՝ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից առավել հաճախ կիրառվող 

գործիքների ազդեցությունը ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տարբեր հատվածների՝ բաժնետոմ-
սերի, կորպորատիվ և պետական պարտատոմսերի շուկաների վրա: Այդ նպատակով 
դիտարկվող մոդելն ունի հետևյալ տեսքը՝ 
   

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ... + btXt + u, 
 

որտեղ՝  Y–ը բացատրվող փոփոխականների՝ բաժնետոմսերի, կորպորատիվ ու 
պետական պարտատոմսերի շուկան բնութագրող ցուցանիշն է, 

X1, X2, X3, Xt–ն բացատրող փոփոխականներն են՝ մեր դեպքում դրամավար-
կային քաղաքականությունը բնութագրող ցուցանիշները: 

Մոդելում, որպես ԴՔԱ բնութագրող ցուցանիշներ, կիրառվել են վերաֆինանսավոր-
ման, լոմբարդային վարկերի տոկոսադրույքները, ՀՀ ԿԲ թղթակցային հաշիվներում դրա-
մային մնացորդները և պետական պարտատոմսերում ՀՀ ԿԲ ներդրումները, որպես 
բացատրող փոփոխական՝ ներառվել է նաև կարճաժամկետ վարկերի տոկոսադրույքը: 
Որպես բաժնետոմսերի շուկան բնութագրող ցուցանիշ մոդելում կիրառվել է բաժնետոմ-

                                                            
1 Գծապատկերը կառուցվել է ՀՀ ԿԲ պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված տվյալների հի-

ման վրա: 
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սերով կնքված բորսայական գործարքների ծավալը: Կատարված ռեգրեսիոն վերլուծու-
թյան արդյունքները բերվում են աղյուսակի տեսքով (աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1  
ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի վրա ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության գործիքների 

ազդեցության ռեգրեսիոն մոդելի արդյունքները 
 

Բացահայտվող 
փոփոխական1 Բացահայտող փոփոխական Coefficients P-value R2 

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք -0.0007 0.91 
Լոմբարդային վարկերի տոկոսադրույք -0.08 0.08 

Կարճաժամկետ վարկերի տոկոսադրույք -0.02 0.77 
ՀՀ դրամով թղթակցային հաշիվներ 0.02 0.45 

ՀՀ ԿԲ ներդրումները պետական 
պարտատոմսերում 0.02 0.28 

Բաժնետոմսերով 
կնքված գործարքների 
ծավալ 

Միջնաժամկետ պարտատոմսերի  
առաջն. եկ. 0.05 0.91 

0.16 

 

Այսպիսով, ըստ ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի վրա ՀՀ ԿԲ ԴՔԱ ռեգրեսիոն մոդելի 
արդյունքների, բաժնետոմսերով կնքված գործարքների ծավալը չի բացատրվում ԴՔԱ 
որևէ գործիքով՝ խիստ ցածր է մոդելի R2 գործակիցը, բոլոր բացատրող փոփոխականնե-
րի «P-value»-ները մեծ են նշանակալիության մակարդակից (0.05): Նման ազդեցության 
բացակայությունը, թերևս, կարելի է բացատրել ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի թերզարգաց-
վածությամբ, քանի որ, ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 3-ից, ՀՀ բաժնետոմսերի շու-
կայում ցուցակված ընկերությունների կողմից 2008 թ., 2012 թ., 2013 թ., 2014 թ. բաժնե-
տոմսերի թողարկումներ չեն եղել, իսկ գործարքների ծավալը բացարձակ մեծությամբ, 
սկսած 2007 թ., չափազանց փոքր է: 

 
 

Գծապատկեր 3. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում ցուցակված 
բաժնետոմսերի առաջնային և երկրորդային շուկաների ծավալները  
2003−2016 թթ.2 

                                                            
1  Բացահայտվող կամ կախյալ փոփոխական, բացատրող կամ անկախ փոփոխական: 
2 Գծապատկերը կառուցվել է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ԲԲԸ ամսական տեղեկագրերի հիման վրա: 
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Ինչ վերաբերում է բորսայական գործարքների ծավալին, ապա բացի այն, որ դա 
չափազանց փոքր է, փոքր է նաև այն կազմող գործարքների քանակը: Խիստ ցածր է 
բաժնետոմսերի շուկայի շրջանառելիության գործակիցը՝ այն դիտարկվող ժամանակա-
շրջանում հիմնականում փոքր է 0,5-ից: Համեմատության համար նշենք, որ Վրաստանի 
Հանրապետությունում այդ ցուցանիշը հասել է 18, ՌԴ-ում՝ 30, մայրցամաքային մոդելի 
երկրներում՝ 50-150, անգլոամերիկյան մոդելի երկրներում՝ 170%-ի, իսկ Չինաստանում 
բորսայական կապիտալացում/ՀՆԱ հարաբերակցությունը մինչև 480% է1:  

ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայի վրա ԴՔԱ գնահատման համար մոդե-
լում, որպես կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկան բնութագրող ցուցանիշներ, կիրառվել 
են կորպորատիվ պարտատոմսերով կնքված բորսայական գործարքների ծավալը և 
եկամտաբերությունը: Կատարված ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները բերվում են 
ստորև աղյուսակում (աղյուսակ 2): 

Ըստ մոդելի արդյունքների՝ կորպորատիվ պարտատոմսերով կնքված գործարքների 
ծավալը ևս չի բացատրվում ԴՔԱ որևէ գործիքով՝ խիստ ցածր է մոդելի R2 գործակիցը 
(0.06), բոլոր բացատրող փոփոխականների «P-value»-ները մեծ են նշանակալիության 
մակարդակից (0.05): Կորպորատիվ պարտատոմսերով կնքված գործարքների եկամտա-
բերությունը ևս չի բացատրվում ԴՔԱ գործիքներով, քանի որ, կառուցված մոդելի ար-
դյունքների համաձայն, կորպորատիվ պարտատոմսերի եկամտաբերությունը 10-տոկո-
սանոց նշանակալիության պայմաններում էականորեն բացատրվում է միայն կարճաժամ-
կետ պարտատոմսերի եկամտաբերության դեպքում: 

 

Աղյուսակ 2  
ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայի վրա ՀՀ ԿԲ դրամավարկային 

քաղաքականության գործիքների ազդեցության ռեգրեսիոն մոդելի արդյունքները 
 

Բացահայտվող 
փոփոխական Բացահայտող փոփոխական Coefficients P-

value R2 

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք -0.89 0.77 
Լոմբարդային վարկերի տոկոսադրույք 0.49 0.81 
Կարճաժամկետ վարկերի տոկոսադրույք 2.06 0.60 
ՀՀ դրամով թղթակցային հաշիվներ 0.10 0.93 
ՀՀ ԿԲ ներդրումները պետական 
պարտատոմսերում 

0.85 0.33 

Կորպորատիվ 
պարտատոմսերով 
կնքված գործարքների 
ծավալ 

Միջնաժամկետ պարտատոմսերի առաջն. եկ. -1.25 0.60 

0.06 

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք -0.05 0.87 
Լոմբարդային վարկերի տոկոսադրույք -0.01 0.94 
Կարճաժամկետ վարկերի տոկոսադրույք -0.12 0.73 
ՀՀ դրամով թղթակցային հաշիվներ 0.13 0.24 
ՀՀ ԿԲ ներդրումները պետական 
պարտատոմսերում 

0.03 0.65 

Կորպորատիվ 
պարտատոմսերով 
կնքված գործարքների 
եկամտաբերություն 

Կարճաժամկետ պարտատոմսերի առաջն եկ. 0.32 0.09 

0.32 

                                                            
1  Համաշխարհային բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքը՝ http://data.worldbank.org/indicator/ 

CM.MKT.LCAP.GD.ZS 
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Կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայի վրա ԴՔԱ բացակայությունը, թերևս, կա-
րելի է բացատրել այդ շուկայի թերզարգացածությամբ, ինչը ցույց է տալիս կորպորատիվ 
պարտատոմսերով կնքված բորսայական գործարքների ծավալի, քանակի և դրանցով 
ներգրավված միջոցների դինամիկան 2003−2016 թթ. (գծապատկեր 4): 

 

 
 

Գծապատկեր 4. ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի հիմնական ցուցանիշները 
2005−2016 թթ.1 

 

ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում հատկանշական է առաջնային և 
երկրորդային շուկաների հարաբերակցությունը, ինչը փաստում է երկրորդային շուկայի 
ցածր իրացվելիության մասին, քանի որ տեղաբաշխված պարտատոմսերի միայն փոքր 
մասն է շրջանառվում ֆոնդային բորսայում: ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի վրա 
ԴՔԱ գնահատման նպատակով, որպես այդ շուկան բնութագրող ցուցանիշներ, մոդելում 
կիրառվել են պետական պարտատոմսերի թողարկման ծավալը, առաջնային (կարճա-
ժամկետ պարտատոմսերի օրինակով) և երկրորդային շուկայում կնքված գործարքների 
եկամտաբերությունները: Կատարված ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքներն ունեցել 
են հետևյալ պատկերը (աղյուսակ 3): Ի տարբերություն արժեթղթերի շուկայի կորպորա-
տիվ հատվածի, ԴՔԱ-ն պետական պարտատոմսերի շուկայի վրա նշանակալի է, ընդ 
որում՝ պետական պարտատոմսերի շուկան բնութագրող բոլոր ցուցանիշների դեպքում: 

Այսպես՝ պետական պարտատոմսերի թողարկման ծավալը 5 տոկոս նշանակալիու-
թյան պայմաններում բացատրվում է թղթակցային հաշիվների մնացորդներով, այն է՝ 
պահուստավորման մնացորդներով: Այս կապը հակադարձ համեմատական է՝ 0.07 գոր-
ծակցով: Վերլուծության արդյունքների համաձայն՝ պետական պարտատոմսերի թողարկ-
ման ծավալը 45 տոկոսով բացատրվում է դիտարկված գործոններով: 

 
 

                                                            
1 Գծապատկերը կառուցվել է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ԲԲԸ ամսական տեղեկագրերում և պաշտոնական 

ինտերնետային կայքում հրապարակված տվյալների հիման վրա: 
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Աղյուսակ 3  
ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի վրա ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության 

գործիքների ազդեցության ռեգրեսիոն մոդելի արդյունքները 
 

Բացահայտվող 
փոփոխական Բացահայտող փոփոխական Coefficients P-value R2 

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք 0.10 0.18 
Լոմբարդային վարկերի տոկոսադրույք -0.09 0.06 
Կարճաժամկետ վարկերի տոկոսադրույք -0.31 0.02 
ՀՀ դրամով թղթակցային հաշիվներ -0.07 0.02 
ՀՀ ԿԲ ներդրումները պետական պարտատոմսերում -0.003 0.85 

Պետական 
պարտատոմսերի 
թողարկման ծավալ 

Միջնաժամկետ պարտատոմսերի առաջն. եկ. 0.12 0.04 

0.45 

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք 0.62 0.01 
Լոմբարդային վարկերի տոկոսադրույք -0.06 0.64 
Կարճաժամկետ վարկերի տոկոսադրույք 0.59 0.04 
ՀՀ դրամով թղթակցային հաշիվներ 0.13 0.13 
ՀՀ ԿԲ ներդրումները պետական պարտատոմսերում 0.19 0.0003 

Միջնաժամկետ 
պարտատոմսերի 
առաջնային 
եկամտաբերություն 

ՊՊ թողարկման ծավալ 0.07 0.03 

0.59 

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք 0.55 0.0001 
Լոմբարդային վարկերի տոկոսադրույք 0.02 0.82 
Կարճաժամկետ վարկերի տոկոսադրույք 0.16 0.48 
ՀՀ դրամով թղթակցային հաշիվներ -0.02 0.72 
ՀՀ ԿԲ ներդրումները պետական պարտատոմսերում 0.14 0.0008 

ՊՊ երկրորդային 
շուկայի եկամտաբե-
րություն 

Միջնաժամկետ պարտատոմսերի առաջն. եկ. 0.08 0.002 

0.6 

 

ԴՔԱ-ն բնութագրող ավելի մեծ թվով ցուցանիշներ նշանակալիորեն ազդում են 
կարճաժամկետ պարտատոմսերի առաջնային շուկայի եկամտաբերության վրա: Մասնա-
վորապես՝ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի և պետական պարտատոմսերում ԿԲ 
ներդրումների ազդեցությունը ուղիղ համեմատական է համապատասխանաբար՝ 1.31 և 
0.16 գործակիցներով, իսկ լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքի ազդեցությունը բացա-
սական է. գործակիցը -0.26 է: Բարձր է նաև մոդելի R2 գործակիցը՝ 0.74: 

Ինչ վերաբերում է պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայում կնքված 
գործարքների եկամտաբերության վրա ԴՔ ցուցանիշների ազդեցությանը, ապա այն ևս 
5-տոկոսանոց նշանակալիության պայմաններում բացատրվում է վերաֆինանսավորման 
տոկոսադրույքով և պետական պարտատոմսերում ԿԲ ներդրումներով (գործակիցները 
համապատասխանաբար՝ 0.55 և 0.14): 

ՀՀ արժեթղթերի շուկայի վրա ԴՔԱ վերլուծության արդյունքում կարող ենք կատա-
րել հետևյալ եզրահանգումները՝ 

 Ամբողջովին բացակայում է բաժնետոմսերով կնքված գործարքների և ԴՔ գոր-
ծիքների միջև առկա կապը. բաժնետոմսերով կնքված գործարքների ծավալը չի 
արձագանքում դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությանը: Մինչդեռ 
միջազգային պրակտիկայում հենց բաժնետոմսերի շուկան դիտարկվում է որպես 
մեխանիզմ, որի միջոցով դրամավարկային քաղաքականության ազդակները 
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փոխանցվում են շուկայի այլ հատվածներ և իրական տնտեսություն՝ թերևս բաժ-
նետոմսերի շուկայի թերզարգացածության պատճառով: 

 Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները փաստեցին, որ ՀՀ ԿԲ դրամավարկա-
յին քաղաքականությունը որևէ կերպ չի անդրադառնում կորպորատիվ պարտա-
տոմսերի շուկայի, մասնավորապես՝ գործարքների ծավալների վրա՝ մոդելի հա-
վաստիությունը չափազանց փոքր է: Ինչ վերաբերում է կորպորատիվ պարտա-
տոմսերի եկամտաբերությանը, ապա դրա վրա ևս չի դրսևորվում ԴՔԱ, սակայն 
դա բացատրվում է կարճաժամկետ պետական պարտատոմսերի եկամտաբերու-
թյամբ: Հաշվի առնելով կարճաժամկետ պետական պարտատոմսերի եկամտա-
բերության վրա ԴՔԱ էականությունը՝ կարող ենք ասել, որ ԴՔ-ն անուղղակիորեն 
կարող է ազդել կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայի վրա: 

 Եթե բաժնետոմսերի և կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկաները չեն արձա-
գանքում ԴՔ փոփոխություններին, ապա պետական պարտատոմսերի շուկան 
ՀՀ-ում էականորեն ենթարկվում է ԴՔԱ ցուցանիշների ազդեցությանը: Մասնա-
վորապես՝ կախվածությունը նշանակալի է պետական պարտատոմսերի առաջ-
նային և երկրորդային շուկաների եկամտաբերությունների և ԴՔԱ ցուցանիշների 
միջև, ընդ որում, ամենամեծ ազդեցությունը պետական պարտատոմսերի շուկա-
յի վրա ունի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը: Պետական պարատոմսերի 
շուկայի ցուցանիշների վրա ազդեցությունը դրական է, այսինքն՝ ԿԲ-ի կողմից 
ԴՔ մեղմացումն ուղեկցվում է պարտատոմսերի շուկայում ակտիվության աճով, 
իսկ զսպող ԴՔ-ը հանգեցնում է պետական պարտատոմսերի շուկայում ակտի-
վության անկմանը: ԴՔԱ-ը համեմատաբար թույլ է պետական պարտատոմսերի 
թողարկման ծավալների վրա, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ պետական պար-
տատոմսերի թողարկումները պայմանավորվում են ԿԲ-ի կողմից վարվող քա-
ղաքականությամբ: 

 

АЙКАЗ АРАМЯН 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЫНКЕ  
ЦЕННЫХ БУМАГ В РА 

 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, акции, корпоративные 
облигации, государственные облигации, денеж-
но-кредитная политика, косвенные инструмен-
ты воздействия 

  

С целью выявления последствий денежно-кредитной политики Центрального банка Ар-
мении (ЦБА), на рынке ценных бумаг был проведен регрессионный анализ. В статье рассматри-
ваются инструменты денежно-кредитной политики, используемые ЦБА. Было оценено влияние 
показателей денежно-кредитной политики на различные сегменты рынка ценных бумаг Ар-
мении, в том числе на рынок акций, корпоративных и государственных облигаций. На основе 
проведенного анализа, были сделаны соответствующие выводы. 
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HAYKAZ ARAMYAN 
 

IMPACT OF MONETARY POLICY ON THE SECURITIES MARKET IN RA 
 

Key words:  securities market, stocks, corporate bonds, 
government bonds, monetary policy, monetary 
policy instruments 

 

A regression analysis was carried out to reveal the consequences of the monetary policy of the 
Central Bank of Armenia (CBA) on the securities market. Current article examines the instruments of 
monetary policy implemented by the CBA, assesses the impact of monetary policy indicators on various 
segments of the Armenian securities market, including equity market, corporate and government bond 
markets. Based on respective analysis, the relevant conclusions have been drawn. 

 
 

 
 

ՀԱՅԿ ԲԵՋԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 
 

ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  տոկոսային քաղաքականություն, առևտրա-
յին բանկ, վարկային քաղաքականություն, 
ֆինանսական ռազմավարություն 

  

Տոկոսային քաղաքականության բովանդակության բացահայտման նպատակով 
անհրաժեշտ է սկզբում դիտարկել առևտրային բանկի տոկոսային քաղաքականության 
ընդհանուր գծերը, ապա առանձնացել դրան բնորոշ խնդիրներն ու նպատակները:  

Հոդվածում ներկայացվում են տնտեսագիտական գրականության մեջ «տոկոսային 
քաղաքականություն» հասկացության էությանն ու բովանդակությանը, ինչպես նաև հա-
մապատասխան քաղաքականության ձևավորման սկզբունքներին ու տեսամեթոդական 
հիմքերին վերաբերող հարցեր: 

 

Տոկոսային քաղաքականության բովանդակության բացահայտման նպատակով ան-
հրաժեշտ է սկզբում դիտարկել ընդհանրապես առևտրային բանկի տոկոսային քաղաքա-
կանության ընդհանուր գծերը, իսկ հետագայում՝ առանձնացել վերջինիս բնորոշ խնդիր-
ները և նպատակները:  

«Քաղաքականություն» (հուն. politike` պետության կառավարման արվեստ) եզրույ-
թը, սովորաբար, դիտարկվում է երկու մակարդակում՝ ամբողջ պետության (երկրի) և 
առանձին տնտեսական սուբյեկտի (մակրո- և միկրո-) մակարդակներում: Այսպես՝ Ս. Ի. 
Օժոգովի բառարանում տեղ են գտել հետևյալ սահմանումները. 

1.  «Քաղաքականությունը, որպես պետական իշխանության և պետական կառա-
վարման մարմինների գործունեություն, արտացոլում է հասարակական և հասա- 
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 րակության տնտեսական կառուցվածքները: 
2.  Քաղաքականությունը ինչ-որ բանի ձեռքբերմանը կողմնորոշված գործողություն-

ների դիտարկում է»1: 
Տվյալ մեկնաբանությամբ քաղաքականությունը հասկացվում է մի կողմից՝ որպես 

գործնական գործունեություն, մյուս կողմից՝ որպես որոշակի նպատակների միտված գոր-
ծողությունների ծրագիր (գործողությունների դիտարկում): 

Արտերկրյա աղբյուրներում «քաղաքականություն» եզրույթը սահմանվում է հետևյալ 
կերպ. մի դեպքում՝ որպես «կուրսի հաստատում», որին հետևում են կառավարությունը, 
կազմակերպությունը, հաստատությունը կամ մասնավոր անձը, մյուս դեպքում՝ իբրև 
«գործերի կառավարման մեջ դատողությունների կշռադատություն» և «գործընթացների 
կառավարում»2: «Քաղաքականությունը հաջորդականորեն կապված գործողությունների 
կատարման եղանակ է, որտեղ սկզբունքները համապատասխան քաղաքականության 
սահմանման և իրականացման եղանակների հիմքն են»: Այստեղից հետևում է, որ քաղա-
քականություն ասելով անհրաժեշտ է հասկանալ ըստ որոշակի սկզբունքների իրակա-
նացվող գործնական գործողությունների ծրագիր: 

«Տոկոս» և «քաղաքականություն» կատեգորիաների բովանդակության հետազոտու-
թյունների հիման վրա կատարված ընդհանրացումները և եզրակացությունները հնարա-
վորություն են ընձեռում անցնելու առևտրային բանկի տոկոսային քաղաքականության 
բովանդակության անմիջական բացահայտմանը: Տնտեսագիտական գրականությունում 
բացակայում է տոկոսային քաղաքականության բովանդակության ամբողջական մեկնա-
բանությունը: Առավել հաճախ տոկոսային քաղաքականությունը սահմանվում է որպես 
վարկային քաղաքականության տարր, իսկ տոկոսադրույքների բոլոր տեսակներից վեր-
լուծվում է վարկի տոկոսը. «Տոկոսային քաղաքականությունը վարկային քաղաքականու-
թյան կարևոր հատված է» կամ «…. ակտիվ գործառնությունների տեսանկյունից, տոկո-
սային քաղաքականությունը վարկային քաղաքականության տարր է»3: Նման մոտեցումը 
վիճելի է, քանի որ տվյալ դեպքում տոկոսային քաղաքականությունը չի դիտարկվում որ-
պես բանկային քաղաքականության ինքնուրույն տարր:  

Որպես բանկային քաղաքականության առաձին տարր՝ տոկոսային քաղաքականու-
թյան սահանման հիմնավորման համար ընդհանուր բանկային քաղաքականության կա-
ռուցվածքում անհրաժեշտ է առանձնացնել տոկոսային քաղաքականության ձևավորման 
և գործնական իրականացման ոլորտները: Այս նպատակով հարմար է կիրառել բան-
կային գործունեության ռազմավարական կառավարման գաղափարը՝ որպես մարտավա-
րությունների միացյալ կառավարում (անմիջական, կողմնակի տնտեսական կառավա-
րում, ներբանկային կառավարում՝ շարադրված Ն. Ե. Եգորովի և Ա. Մ. Սմուլովի աշխա-

                                                            
1 Ожегов С.И., Швецова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, М., Азбуковник, 1998, с. 553. 
2 Бакстер Н. и др., Банковское дело: стратегическое руководство./ Под ред. Платонова В, М., Из-во АО 

«Консалтбанкир», 1998, с.12. 
3 Шпилевская Е. Л., Процентная политика коммерческого банка. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кэ.н.: 08.00.10.-Москва, РЭА им. Плеханова, 1998, с. 15. 
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տանքներում):1 Բանկային քաղաքականության կառավարումը դիտարկվում է որպես 
հաջորդական փուլերից (ռազմավարություն-մարտավարություն-գործառնական կառավա-
րում) կազմված գործընթաց, այսինքն՝ «քաղաքականությունը» առավել լայն հասկացու-
թյուն է, քան «ռազմավարությունը» և ոչ հակառակը («…. ռազմավարություն հասկացու-
թյունը կրում է առավել լայն և հիմնարար բնույթ, քան քաղաքականությունը»2) , ինչպես 
ներկայացված է վերը նշված աշխատանքում, տվյալ գաղափարի կիրառությունը հնարա-
վորություն է ընձեռում առանձնացնելու բանկային քաղաքականության ձևավորման և 
իրականացման ոլորտները: Ներկայացված դասակարգման հիմքում բանկային քաղա-
քականության առանձին տարրերի հեռանկարայնության և գործնական նշանակության 
սկզբունքներն են՝ ռազմավարական նպատակների ձեռքբերման տեսանկյունից: 

Որոշ հեղինակներ տոկոսային քաղաքականությունը մեկնաբանում են դրա իրա-
կանացման ոլորտով. «Առևտրային բանկի տոկոսային քաղաքականությունն արտահայտ-
վում է ըստ դրա ակտիվ և պասիվ գործառնությունների տոկոսադրույքների դինամի-
կայում»: Նման մոտեցման դեպքում տոկոսային քաղաքականության բովանդակությունը 
փաստացի չի բացահայտվում, այլ միայն նկարագրվում է դրա իրականացման ոլորտը 
(թե ինչում է այդ քաղաքականությունն արտահայտվում): 

Առաձնահատուկ է Ա. Յու. Սիմանովսկու աշխատանքում տրված սահմանումը3. 

«Ամենաընդհանուր ձևով, առևտրային բանկերի տոկոսային քաղաքականությունը կարե-
լի է սահմանել որպես պասիվ և ակտիվ տոկոսադրույքների կարգավորման ոլորտի քա-
ղաքականություն, որը միտված է իրացվելիության, շահութաբերության և գործառնու-
թյունների զարգացման ապահովմանը»: Տվյալ մեկնաբանության մեջ հաջողված չէ քա-
ղաքականության սահմանումը քաղաքականության միջոցով, սակայն դրանում առանձ-
նացված են տոկոսային քաղաքականության երկու հիմնական կառուցվածքային տարրեր՝ 
ակտիվ և պասիվ տոկոսադրույքերի կարգավորում և տոկոսային քաղաքականության 
հիմնական նպատակները (իրացվելիության, շահութաբերության և գործառնությունների 
զարգացման ապահովում): 

Ուշադրության է արժանի տոկոսային քաղաքականության այն սահմանումը, որը 
տեղ է գտել Գ. Ս. Պանովի «Առևտրային բանկի վարկային քաղաքականություն» աշխա-
տանքում. «Բանկի մակարդակում իրականացվող տոկոսային քաղաքականությունն ընդ-
հանուր ձևով կարելի է սահմանել որպես տոկոսադրույքների կարգավորման ոլորտում 
ռազմավարություն և մարտավարություն, որոնք ուղղված են բանկային գործառույթների 
զարգացման, իրացվելության և շահութաբերության ապահովմանը»4: Սակայն, այս սահ-
մանումը կարելի է բավական լայնորեն մեկնաբանել, հետևաբար՝ հարկ է այն որոշակիա-
                                                            
1 Егорова Н. Е., Смулов А. М., Предприятие и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование. 

- М., ՛՛Дело՛՛, 2002, с.43. 
2  Экономический анализ деятельности банка./Учебное пособие под ред. Мамоновой ИД.-М.:«ИНФРА-М», 

1996, с. 57. 
3  Симановский Л.Ю., Процентные ставки коммерческих банков: уровень и факторы.//Деньги и кредит-1991-

№9, с.32. 
4  Панова Г.С., Кредитная политика коммерческого банка. - М :ИКЦ ՛՛ДИС՛՛, 1997, с. 71. 
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ցնել: Ինչպես նշվել է վերևում, տոկոսային քաղաքականությունն իրականացվում է մար-
տավարական և գործառնական քաղաքականության մակարդակում, իսկ առևտրային 
բանկի տոկոսային քաղաքականությունը մարտավարական և գործառնական կառավա-
րում է: Միաժամանակ, տոկոսային քաղաքականության կառավարման գործընթացը 
կախվածության մեջ է գտնվում ընդհանուր բանկային ռազմավարությունից: Տոկոսային 
քաղաքականությունը, որպես բանկային քաղաքականության առանձին տարր, ունի իր 
կիրառության ոլորտը, այն է՝ տոկոսադրույքների կարգավորումը և կողմնորոշված է ընդ-
հանուր բանկային նպատակների ձեռքբերմանը, վերջիններիս ընտրության հիմնավոր-
մանը՝ շահույթ, իրացվելիություն, հուսալիություն և զարգացում: 

Կատարված եզրակացությունների հիման վրա ձևակերպենք առևտրային բանկի 
տոկոսային քաղաքականության սահմանումը. առևտրային բանկի տոկոսային քաղաքա-
կանությունն ակտիվային և պասիվային գործառնությունների տոկոսադրույքների կառա-
վարման ոլորտում մարտավարական և գործառնական կառավարումն է՝ բանկի գործա-
ռույթների զարգացման, հուսալիության, շահութաբերության և իրացվելիության ապահով-
ման նպատակներով: 

Ինչպես հետևում է սահմանումից, առևտրային բանկի տոկոսային քաղաքականու-
թյան օբյեկտ է հանդիսանում տոկոսադրույքների որոշակի համակարգ, ընդ որում, տոկո-
սային քաղաքականությունը ենթադրում է տոկոսային հարաբերությունների կառավա-
րում` ըստ բոլոր ձևերի և տարատեսակների՝ ինչպես ռեսուրսների ընդգրկման, այնպես էլ 
դրանց բաշխման ոլորտներում: Ըստ ձևի՝ տոկոսային քաղաքականությունը հանդես է 
գալիս կիրառվող որոշումների ձևով, իսկ ըստ բովանդակության՝ նման որոշումները հեն-
վում են բանկի զարգացման ընդունված ռազմավարության վրա և ընդգրկում են տոկո-
սային հարաբերությունների ոլորտի վրա ազդեցության մեթոդները: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարող ենք սահմանել բանկի տոկոսային քաղաքակա-
նության հիմնական սկզբունքները. 

1. Խթանել շահույթի ստացումը կամ ստեղծել պայմաններ՝ ապագայում դրա 
ստացման համար: 

2. Կարգավորել տոկոսադրույքի արժեքը վարկային և ավանդային գործառնություն-
ների համար, սահմանել այնպես, որ այն ապահովի բակային գործառնություննե-
րի շահութաբերությունը և ծախսերի էլաստիկությունը: 

3. Հետևողական լինել վարկերի և ավանդների՝ նախատեսված ժամկետների 
նկատմամբ: 

4. Պահպանել իրացվելիության հավասարակշռությունը: 
5. Նվազագույնի հասցնել տոկոսադրույքի ռիսկը: 
Առևտրային բանկը յուրաքանչյուր գործարքի համար տոկոսադրույք հաշվարկելիս 

հաշվի է առնում բազային տոկոսադրույքի մակարդակը և վարկային համաձայնության 
ռիսկի բավարարումը։ Բանկը կարող է իրականացնել տոկոսադրույքի փոփոխություն 
ընտրված վարկի պայմաններում՝ համաձայն ԿԲ-ի և այլ իրավասու մարմինների կողմից 
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առաջադրված տոկոսադրույքի, որոնք նպատակ ունեն կայունացնելու և կարգավորելու 
դրամաշրջանառությունը։ 

Ցանկացած տոկոսադրույքի դեպքում (վարկ, ավանդ) տոկոսային քաղաքականու-
թյան մեջ կա մեկ ընդհանրություն, որը պետության դրամավարկային քաղաքականու-
թյունն է և ԿԲ ազդեցությունը։ Նրանք ազդեցություն ունեն առևտրային բանկերի տո-
կոսադրույքի մակարդակի վրա՝ օգտագործելով միջոցները՝ որպես կառավարման և կար-
գավորման գործիքներ։ Առաջինը կարելի է ներառել տոկոսադրույքի վերին մակարդակի 
սահմանափակումը, ապա տոկոսադրույքների միջև տարբերությունը, վերաֆինանսավոր-
ման տոկոսադրույքի ստեղծումը, տոկոսադրույքի սառեցումը և այլն։ Այս գործիքների 
վրա անուղղակի կերպով ազդում են ԿԲ-ի կողմից սահմանված պարտադիր պահուստնե-
րի մակարդակը, առևտրային բանկերի կողմից առաջարկված վարկերի չափերը, գինը և 
պայմանները, իրացվելիության գործակիցները և այլն։  

Բանկի հարկային համակարգը նույնպես կապված է տոկոսադրույքի ուղղակի ազ-
դեցության գործոնների հետ։ Փոփոխված հարկային դրույքաչափերն ուղղակի կերպով 
ազդում են տոկոսադրույքների մակարդակի վրա։ Որքան դրանք բարձր են, այնքան 
բարձր են նաև վարկերի տոկոսադրույքները և հակառակը։ ԿԲ պահուստային պահանջ-
ների բարձրացումը նույնպես հանգեցնում է վարկերի տոկոսադրույքների բարձրացմա-
նը1։ 

Այսպիսով՝ բանկային համակարգի երկմակարդակությունը դրսևորվում է նաև տո-
կոսային քաղաքականության ձևավորման ընթացակարգում, երբ կենտրոնական բանկը 
իր կողմից կիրառվող գործիքների և մեխանիզմների միջոցով փորձում է կարգավորել ֆի-
նանսական շուկայում տոկոսադրույքի մակարդակը։ Այդ քաղաքականության արդյուն-
քում բանկերը դառնում են տոկոսային քաղաքականության հիմնական կրողները և յուր-
օրինակ միջնորդ են հանդիսանում երկրի ֆինանսական և իրական հատվածների միջև։ 

 

АЙК БЕДЖАНЯН 
 

СУЩНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

Ключевые слова: процентная политика, коммерческий банк, 
кредитная политика, финансовая стратегия 

 

Для определения содержания процентной политики необходимо сначала рассмотреть об-
щие особенности политики процентных ставок коммерческого банка и выделить характерные 
задачи и цели процентной политики.  

В статье представлены вопросы, связанные с сущностью и содержанием термина “про-
центная политика” в экономической литературе, а также связанные с принципами и теоре-
тико-методологической основой формирования процентной политики. 

 

                                                            
1 Գ. Թառումյան, Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքները, Եր., 2003 , էջ 18-22: 
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HAYK BEJANYAN  
 

THE ESSENCE AND METHODOLOGICAL BASIS FOR FORMATION  
OF INTEREST RATE POLICY 

 

Key words:  interest rate policy, commercial bank, credit policy, 
financial strategy 

 

In order to disclosure the content of interest rate policy it is necessary to first consider general 
features of interest rate policy of commercial bank and segregate tasks and objectives specific to 
interest rate policy.  

The article presents issues related to the essence and content of interest rate policy term present 
in economic literature, as well as the principles and theoretical and methodological basis of interest 
rate policy. 

 
 
ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ  

 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ 
ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆ 

 

Հիմնաբառեր.  ֆինանսական ռիսկ, ֆինանսական կայունու-
թյուն, սպասումների հավանականություն, 
վերադարձելիության հնարավորություն, 
վարկային ռիսկից պաշտպանվածության 
գործակից, ռիսկի գնահատում 

 
Հոդվածում ներկայացված է ֆինանսական ռիսկը, բացահայտված է ֆինանսական 

և ոչ ֆինանսական ռիսկերի բնույթը: Վարկային պորտֆելի որակը վերլուծելու և գնահա-
տելու համար արտացոլված է ցուցանիշների համակարգ, որի համալիր վերլուծությունը 
թույլ է տալիս գնահատել բանկի կողմից իրականացվող վարկային ռիսկի կառավարման 
արդյունավետությունը: 

 

Բանկը, որպես ֆինանսական շուկայի բաղկացուցիչ մաս, ներառում է բազմաթիվ 
ռիսկեր` վարկային, օրենսդրական, հաշվապահական, իրացվելիության, արտարժութա-
յին, տոկոսասդրույքի, անվճարունակության և այլն: 

Միջազգային փորձում ընդունված են ռիսկերի դասակարգման տարբեր եղանակ-
ներ` կախված նրանից, թե որ չափանիշն է դասակարգման հիմքում: 

Բանկային ռիսկերն ըստ բնույթի լինում են ֆինանսական և ոչ ֆինանսական: 
Դրանցից յուրաքանչյուրն իր հերթին կարելի է բաժանել մի քանի տեսակների, որոնք, 
ըստ էության, ներկայացնում են առանձին ռիսկեր: Ռիսկերի տարատեսակները չեն բա-
ցառում միմյանց, այլ փոխադարձաբար լրացնում են, ընդ որում, ցանկացած գործառնու-
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թյան հետևանքով բանկը կարող է ենթարկվել մի քանի տեսակի ռիսկերի: Ռիսկերի գնա-
հատման և վերլուծության նպատակով դրանք պայմանականորեն բաժանվում են հե-
տևյալ տեսակների. 

1.  ֆինանսական բնույթի ռիսկեր՝ վարկային, շուկայական, իրացվելիության, 
2.  ոչ ֆինանսական բնույթի ռիսկեր՝ գործառնական և բարի համբավի: 
Ֆինանսական ռիսկերի բնութագրման և դասակարգման հարցում տեսության մեջ 

տարբեր կարծիքներ են շրջանառվում, սակայն, միաժամանակ, դրանց բնորոշ են մի 
շարք ընդհանրություններ: 

Նախևառաջ, ֆինանսական ռիսկերը ձևավորվում են տնտեսավարման համակար-
գում, սերտորեն առնչվում են կազմակերպությունների եկամուտների ու ծախսերի հետ և 
այդ իսկ պատճառով տնտեսական բնույթ ունեն՝ ի տարբերություն քաղաքական, սոցիա-
լական ռիսկերի: Բացի այդ, ֆինանսական ռիսկերը, ձևավորման ինչպես օբյեկտիվ, այն-
պես էլ սուբյեկտիվ բնույթ ունեն՝ չնայած ռիսկային գործարքների իրականացման գծով 
կառավարիչների կողմից կայացվող սուբյեկտիվ որոշումների: Հետևաբար՝ դրանց ձևա-
վորման հավանականությունը մեծ է տնտեսավարման ցանկացած օղակում ընթացող 
տնտեսական գործառույթներում, որտեղ տեղի են ունենում եկամուտների բաշխում, վե-
րաբաշխում, օգուտների ձևավորում, ծախսերի իրականացում, ռեսուրսների ներգրավում, 
տեղաբաշխում, օգտագործում և այլն: Այդ իսկ պատճառով տնտեսավարման օղակների 
կառավարիչները միշտ գիտակցում են ֆինանսական ռիսկերի ձևավորման հավանակա-
նությունը և ձգտում այդ ոլորտը հնարավորինս կառավարելի դարձնել: 

Տնտեսավարման համակարգում, այդ թվում՝ բանկային ոլորտում ցանկացած ռիսկ 
ներկայացվում է կարևորագույն բնորոշումներով` հնարավորություններով և հավանական 
հետևանքներով: Ֆինանսական ռիսկերին հատուկ է նպատակադրումներին հասանե-
լիության հավանականության բնույթը: Ռիսկերի կառավարման գործընթացում անպայ-
ման հաշվի է առնվում անորոշության պայմաններում կորուստների ձևավորման, նախա-
նշված եկամուտների թերհավաքագրման, սպասումների և տնտեսական ակնկալիքների 
լիարժեք չիրականացման հավանականության աստիճանը:  

Այսպիսով, ելնելով վերոնշյալ առանձնահատկություններից, կարելի է ֆինանսական 
ռիսկը սահմանել հետևյալ կերպ. 

Ֆինանսական ռիսկը տնտեսական գործունեության շրջանակներում ընտրության 
արդյունք է, որն անգամ անբարենպաստ սպասումների հավանականությունը հաշվի առ-
նելով, թիրախավորվում է տնտեսավարման դրական նպատակադրումների հասանելիու-
թյամբ, բնորոշվում է դինամիկ փոփոխումներով և ունի գնահատման սուբյեկտիվ բնույթ: 

Ռիսկն իր էությամբ կարևորվում է առևտրային բանկերի գործառույթներում: Ուստի 
այդ առումով, որպես առաջնային նախապայման, դա առևտրային բանկերի կողմից մի-
ջոցներ ներգրավելու գործունեության կարգավորումն է, որը պետք է պայմանավորված 
լինի ակտիվների և պասիվների կառավարման հստակ կանխորոշված ռազմավարու-
թյամբ՝ առանց որի կարգավորման միջոցների ներգրավման քաղաքականությունը կբերի 
զգալի կորուստների, կամ, հնարավոր է, տվյալ բանկը ստիպված լինի ներգրավված մի-
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ջոցների համար վճարել շատ ավելի բարձր գին: Կապված ֆինանսական համակարգում 
ռիսկի գործոնի շարունակական աճի հետ՝ առավել արդիական է դառնում բանկային ռիս-
կերի կառավարումը, այսինքն՝ տարբեր մեթոդների կիրառումը, որոնք թույլ կտան կան-
խատեսել ռիսկային պատահարի ի հայտ գալը և դրա նվազեցման ուղղությամբ քայլերի 
իրականացումը: 

Հակիրճ կերպով տանք առևտրային բանկերի հիմնական ֆինանսական ռիսկերի 
բնորոշումները: 

Վարկային ռիսկն այն բանի հավանականությունն է, որ բանկի վարկառուն կամ այլ 
պարտապան կխախտի բանկի հետ կնքած պայմանագրի պայմանները կամ չի գործի 
դրանց համապատասխան, ինչը բացասաբար կազդի բանկի շահույթի և կապիտալի 
վրա: 

Վարկային ռիսկն առկա է այն գործարքներում, երբ «հաջողությունը» կախված է 
պարտապանի գործունեությունից: Դա ի հայտ է գալիս ամեն անգամ, երբ բանկը միջոց-
ներ է տրամադրում, ներդնում կամ միջոցների տրամադրման վերաբերյալ փաստացի 
կամ ենթադրվող պայմանագրային հարաբերությունների մեջ է մտնում այլ անձի հետ, 
որն էլ արտացոլվում է բանկի հաշվեկշռում կամ հանդես է գալիս որպես արտահաշվե-
կշռային միավոր: Վարկային ռիսկը բանկային գործունեության հետ կապված դյուրին ճա-
նաչվող ռիսկն է, որն առաջանում է ոչ միայն վարկավորման ընթացքում, այլև բանկային 
բազմապիսի գործառնությունների արդյունքում: 

Յուրաքանչյուր բանկ, ելնելով իր առանձնահատկություններից, ֆինանսական շու-
կայում գրաված դիրքից և իր հաճախորդների առանձնահատկություններից, ինքնուրույն 
է որոշում իր գործառնությունների ռիսկայնության աստիճանը և դրանց կառավարման 
մեթոդները:  

Առևտրային բանկերի ֆինանսական ռիսկերի կառավարումը դրանց նվազեցմանն 
ուղղված համալիր գործողությունների համակարգ է, որը ներառում է կանխատեսման, 
հնարավոր չափերի և հետևանքների որոշման, կորուստների կանխարգելման և նվազեց-
ման միջոցառումների իրականացում: 

Այդ ամենը ենթադրում է յուրաքանչյուր բանկի կողմից ֆինանսական ռիսկերի կա-
ռավարման ռազմավարության, այսինքն` որոշումների ընդունման քաղաքականության 
մշակում այնպես, որ ժամանակին և հետևողականորեն օգտագործվեն բանկի զարգաց-
ման բոլոր հնարավորությունները: 

Շուկայականը, վարկայինը, իրացվելիությանը այն հիմնական ֆինանսական ռիս-
կերն են, որոնց ենթարկվում է բանկը: 

Վարկային, շուկայական և իրացվելիության ռիսկերը թե՛ պորտֆելի և թե՛ առանձին 
գործառնությունների մակարդակով կառավարվում ու վերահսկվում են ռիսկերի, վարկե-
րի և ակտիվների ու պարտավորությունների կառավարման կոմիտեի կողմից: Որոշումնե-
րի կայացման գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ստեղծվել 
է վարկային կոմիտեների աստիճանակարգություն՝ կախված ռիսկին ենթարկվածության 
չափից և տեսակից: Ռիսկի թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին գործոնները բացահայտվում և կա-
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ռավարվում են կազմակերպչական կառուցվածքի շրջանակներում: Հատուկ ուշադրու-
թյուն է դարձվում ռիսկի բոլոր գործոնների բացահայտմանը և դրանց նվազեցմանն 
ուղղված միջոցառումների նպատակահարմարության աստիճանի որոշմանը: Բացի 
ստանդարտ վարկային և շուկայական վերլուծությունների իրականացումից, ռիսկերի կա-
ռավարման վարչությունը վերահսկում է ֆինանսական ռիսկերը՝ կազմակերպելով կա-
նոնավոր հանդիպումներ գործառնական բաժինների հետ` նրանց մասնագիտական կար-
ծիքը ձեռք բերելու համար: 

Անկասկած, բանկերի ստեղծման հիմնական նպատակը հաճախորդների վարկավո-
րումն է, քանի որ դրանց շահույթի ձևավորման հիմնական աղբյուրը վարկային գոր-
ծառնություններից եկամուտներն են:  

Կարելի է ասել, որ վարկավորման գործընթացը բանկի հիմնական գործառույթն է, 
քանի որ դրանով է պայմանավորված շահույթի մեծ մասի ապահովումը՝ ի հաշիվ վար-
կային գործառնություններից ստացվող եկամուտների:  

Չնայած նրան, որ բանկերը մատուցում են բազմատեսակ ֆինանսական ծառայու-
թյուններ, իսկ բանկի հաշվեկշռի մոտ 70%-ը կապված է վարկային ռիսկի կառավարման 
հետ, հետևաբար՝ այդ ռիսկի գնահատումը և կառավարումը բանկի ռազմավարության ու 
գոյատևման կարևորագույն գործոններն են: Յուրաքանչյուր բանկ, առանց բացառու-
թյան, ռիսկի է դիմում իր hաճախորդներին վարկեր տրամադրելիս և այդ գործունեության 
ընթացքում կրում է որոշակի վնասներ՝ կապված վարկառուի կողմից իր պայմանագրային 
պարտավորությունները չկատարելու հետ: 

Այլ կերպ ասած, վարկային ռիսկը ներկա կամ ապագա հավանականություն է, որ 
բանկի վարկառուն կամ այլ պարտապանը կխախտի կնքված պայմանագրի պայմանները 
կամ չի գործի դրա պայմաններին համապատասխան, ինչը բացասաբար կազդի բանկի 
շահույթի և/կամ կապիտալի վրա: Մեկ այլ բնորոշմամբ, վարկային ռիսկը բանկի ակտիվ-
ների, ավելի շուտ՝ վարկերի արժեքների նվազման հավանականությունն է, որը կապված 
է հաճախորդի անվճարունակությամբ պայմանավորված պարտքի կամ դրա մի մասի, 
այդ թվում՝ պայմանագրով հաշվարկված տոկոսների չվճարման/չվերադարձման հետ:  

Բանկի համար առանձնապես կարևորվում է վարկային գործունեության ամբողջ 
գործընթացի կառավարումը: Որդեգրված վարկային խելամիտ քաղաքականության դեպ-
քում կարելի է ակնկալել հիմնական տոկոսային եկամուտների ստացում, վճարունակու-
թյան և կայունության ցուցանիշների բարելավում, և հակառակը՝ վարկային ռիսկի կառա-
վարման բնագավառում բացթողումները կարող են դառնալ զգալի կորուստների պատ-
ճառ: Չէ՞ որ վատորակ, ռիսկային վարկերի առկայությունը կարող է վտանգել բանկի ֆի-
նանսական կայունությունը՝ սկզբնական շրջանում բանկին կանգնեցնելով իրացվե-
լիության, իսկ այնուհետև անվճարունակության խնդրի առջև: 

Ուստի բանկի խնդիրն է նախքան վարկի տրամադրումը իրականացնել խոր վեր-
լուծություններ, գնահատել վարկի վերադարձելիության հնարավորությունները, հնարա-
վոր ռիսկի հավանականությունը: Սակայն, պետք է նշել նաև հանգամանքը, որ վարկային 
ռիսկ է առաջանում ոչ միայն առանձին վարկառուների գծով, այլև տնտեսական ընդհա-
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նուր իրավիճակի վատթարացման, տնտեսության առանձին անհեռանկարային ճյուղերի 
անկման, բանկի հետ փոխկապակցված անձանց չարաշահումների և այլ հետևանքներով: 

Այս առումով, կարևորվում է վարկային պորտֆելի բազմազանեցումն ըստ տնտեսու-
թյան ճյուղերի, հաճախորդների խմբերի ու վարկատեսակների: Ընդ որում, որքան բարձր 
է բազմազանեցման մակարդակը, այնքան ցածր է պորտֆելային ռիսկի մակարդակը: 

Վարկային ռիսկի կառավարման գործընթացում կարևորվում է վարկային պորտ-
ֆելի ռիսկի գնահատումը, որի արդյունքում բացահայտվում են առկա թերությունները և 
հնարավորություն է ընձեռնվում միջոցներ ձեռնարկելու դրանց վերացման ուղղությամբ: 
Վարկային պորտֆելի որակը վերլուծելու և գնահատելու համար օգտագործվում է ցուցա-
նիշների համակարգ, որի համալիր վերլուծությունը թույլ է տալիս գնահատել բանկի կող-
մից իրականացվող վարկային ռիսկի կառավարման արդյունավետությունը: 

Վարկային պորտֆելը վերլուծության են ենթարկում որոշակի ցուցանիշների և չա-
փանիշների հիման վրա, ընդ որում, յուրաքանչյուր բանկ սահմանում է իր ցուցանիշները 
և չափանիշները, սակայն կան պահանջներ, որոնք ընդհանուր են բոլոր բանկերի հա-
մար, մասնավորապես՝ դա վերաբերում է ռիսկերի կառավարմանն առնչվող խնդիրնե-
րին: 

Ըստ վարկային ռիսկի՝ վարկերը դասակարգվում են որպես ստանդարտ, հսկվող, ոչ 
ստանդարտ, կասկածելի և անհուսալի:  

Բանկի վարկային պորտֆելի որակը բնութագրող ցուցանիշներից է հսկվող վարկե-
րի տեսակարար կշիռը վարկային պորտֆելի համալիր ծավալում: Հսկվող են համարվում 
այն վարկերը, որոնք ամբողջությամբ համապատասխանում են ստանդարտ վարկերի 
սահմանմանը, սակայն դրանց հիմնական պարտքի կամ տոկոսների վճարումն ուշացել է 
սահմանված ժամկետից մինչև 90 օր. 

 

K1 = *100%     (1) 
 

Այս գործակցի նվազումը ահազանգ է բանկին հաճախորդներին, որոնց պատկա-
նում են առավել խոշոր վարկեր, ֆինանսական վիճակի նկատմամբ հսկողության էֆեկ-
տիվությունը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին: 

Հաջորդ ցուցանիշը ոչ ստանդարտ վարկերի տեսակարար կշիռն է վարկային 
պորտֆելի համալիր ծավալում: 

Ոչ ստանդարտ են այն վարկերը, որոնց պայմանագրային պարտավորությունները 
չեն կատարվում` կախված փոխառուի ֆինանսական վիճակից կամ պարտքը մարելու 
ունակությունից: Այստեղ ներառվում են 91-180 օր չաշխատող վարկերը.  

 

K2 = *100%     (2) 
 

Հաջորդ ցուցանիշը կասկածելի վարկերի տեսակարար կշիռն է բանկի վարկային 
պորտֆելի համալիր ծավալում: 
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Կասկածելի վարկերն ունեն ոչ ստանդարտ վարկերի բոլոր հատկանիշները, սա-
կայն առավել խնդրահարույց են, ինչի արդյունքում դրանց հավաքագրումը տվյալ պահին 
դառնում է չափազանց դժվար կամ անհնար: Այստեղ ներառվում են 181-270 օր ժամ-
կետով չաշխատող վարկերը. 

 

K3= *100%     (3) 

Անհուսալի վարկերի տեսակարար կշիռը վարկային պորտֆելի համալիր ծավալում 
որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 

K4= *100%    (4) 

Անհուսալի են անհավաքագրելի և ամբողջությամբ արժեզրկված վարկերը, որոնց 
հաշվառումը հաշվեկշռում այլևս նպատակահարմար չէ: Այս դասակարգումը չի նշա-
նակում, որ վարկը հնարավոր չէ վերականգնել ապագայում, սակայն տվյալ պահին նրա 
հաշվապահական ճանաչումը պետք է լինի որպես արժեզրկված ակտիվ: Այստեղ ներ-
առվում են 271 օր և ավելի ժամկետով չաշխատող վարկերը: 

Վերը նշված ցուցանիշներն արտահայտում են անորոշության աստիճանը ղեկա-
վարման որոշումներ կայացնելիս, արտացոլում են վարկային պորտֆելի կառուցվածքը՝ 
հանդես գալով որպես բանկի վարկային ռիսկի որակական բնութագրեր: 

Ընդհանուր առմամբ, գոյություն ունի վարկերի կորուստները չեզոքացնելու երեք 
աղբյուր՝ շահույթ, կապիտալ և վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ: Ուստի 
անհրաժեշտ է, որ բանկը ձևավորի իր վարկային պորտֆելին համարժեք վարկերի հնա-
րավոր կորուստների պահուստ: ՀՀ բանկային համակարգում պահուստավորումն իրա-
կանացվում է ըստ ԿԲ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից համատեղ հաստատ-
ված՝ «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասա-
կարգման և հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման և օգտագործման» կարգի: 
Այդտեղ ներկայացված են դասակարգված վարկերի գծով պահուստավորման ենթակա 
գումարի նվազագույն չափերը և նախատեսված են ավելի խիստ պայմաններ, որոնք 
բանկերը կարող են կատարել: 

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստը գնահատելու համար գոյություն 
ունեն մի շարք գործակիցներ: Դրանցից մեկը վարկային ռիսկից պաշտպանվածության 
գործակիցն է: Այս ցուցանիշը բնութագրում է վարկերի հնարավոր կորուստների պա-
հուստի հարաբերական չափը, որը պայմանավորված է վարկային պորտֆելի որակով: 
Վարկային ռիսկից պաշտպանվածության գործակիցն է. 

 

ԳՎ.Ռ.Պ =  :       (5) 

Վարկային պորտֆելի որակը բնութագրող կարևոր ցուցանիշներ են նաև չաշխա-
տող վարկերի պահուստով ապահովվածության գործակիցը և դասակարգված վարկերի 
պահուստով ապահովվածության գործակիցը: Դրանց սահմանային թույլատրելի արժեք-
ները տարբեր են և կախված բանկի մեծությունից, մասնագիտացումից և ակտիվների 
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կառուցվածքից: Չվճարումների խնդիր ունեցող բանկերի համար պահանջվում է ապա-
հովվածության ավելի բարձր մակարդակ: 

Վարկերի կորստի փոխհատուցման առաջնային աղբյուր է շահույթը: Եթե բանկն 
ունի բավարար ընթացիկ եկամուտներ, ապա կարող է կատարել ծախսեր ընթացիկ կո-
րուստները ծածկելու համար: Դա հաշվարկելու համար օգտագործվում է շահույթի ծածկ-
ման գործակիցը. 

 

ԳՇ.Ծ. =  ,     (6) 

որտեղ  ԶԳԵ` զուտ գործառնական եկամուտներն են մինչև հարկվելը,  
ՎՀԿՊ` վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստի ծախսը,  
ՎԶԿ` վարկերի զուտ կորուստը: 

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստի ծախսերն ավելացվում են շահույթին՝ 
դիտարկելու համար կորուստը ծածկելու ազատ միջոցները: Այս հարաբերակցության 
միջազգայնորեն ընդունելի չափ է համարվում 5-14-ապատիկը: 

Վարկային պորտֆելի վրա վարկային ռիսկի ազդեցության գնահատումը կարելի է 
իրականացնել նաև վարկային ռիսկով ճշգրտված զուտ տոկոսային մարժայի ցուցանիշի 
միջոցով. 

ԶՏՄ=  ,     (7) 

որտեղ  ՏԵ` տոկոսային եկամուտներն են,  
 ՏԾ` տոկոսային ծախսերը,  
 ՎԳԿ` վարկերի գծով կորուստները,  
 ՎՆ` վարկային ներդրումները:  

Այս ցուցանիշը հաշվի է առնում ինչպես վարկային ռիսկի առկայությամբ պայմա-
նավորված կորուստները, այնպես էլ այդ ռիսկի ընդունման արդյունքում առաջացած 
եկամուտները: 
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В статье представлен финансовый риск, выявлен характер финансовых и нефинансо-
вых рисков. Для анализа и оценки качества кредитного портфеля была введена система пока-
зателей, комплексный анализ которой позволяет оценить эффективность управления кре-
дитным риском банка. 
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FINANCIAL STABILITY 
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The article presents the financial risk. To analyze and evaluate the quality of the credit portfolio, 
a system of indicators has been introduced, whose complex analysis allows evaluating the effectiveness 
of the бank's credit risk management. 

 
 

ՏԻԳՐԱՆ ԹԵՐԶՅԱՆ  
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԼԱՅՆ ԻՄԱՍՏՈՎ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԱՎՏՈՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

 

Հիմնաբառեր.  ստացիոնար ավտոռեգրեսիոն գործընթաց, 
ավտոռեգրեսիա, ստացիոնար գործընթաց, 
վիճակագրական մոդելներ, մոդելների հա-
վանականային կառուցվածք, վիճակագրա-
կան հատկություններ, մաթեմատիկական 
սպասում, դիսպերսիա, սահող միջինի գործ-
ընթաց, անկախ պատահական մեծություն-
ներ, անդրադարձ բանաձևեր, գործակից-
ներ, բնութագրիչ հավասարում, հավասար-
ման արմատներ 

 

Աշխատանքում ցույց են տրվում այն պայմանները, որոնց դեպքում ավտոռեգրեսիոն 
գործընթացը հնարավոր է ներկայացնել լայն իմաստով ստացիոնար և անկախ աճերով 
գործընթացների անվերջ գծային կոմբինացիայի միջոցով: 

Բացի այդ, անուղղակի կերպով ներկայացվում է ավտոռեգրեսիոն և սահող միջինի 
գործընթացների փոխկապվածությունը: 

 

Դիտարկվում են վիճակագրական մոդելներ, որոնք ստացվում են ժամանակային 
շարքերից: Դրանց բնութագրիչ և առավել էական հատկությունները չեն բերվում դետեր-
մինացված միջին արժեքների, այլ ամփոփված են մոդելների հավանականային կառուց-
վածքներում: Այս դեպքում չեն լինի ռեգուլյար, պարբերական պարբերաշրջաններ, և վի-
ճակագրական հատկությունները կլինեն ոչ ռեգուլյար պատահական փոփոխություններ: 
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Նկարագրված մոդելները, սովորաբար, անվանվում են պատահական գործընթաց-
ներ: Այն գործընթացները, որոնց հավանականային կառուցվածքը ժամանակի հետ չի 
փոխվում, անվանվում են ստացիոնար գործընթացներ: Սահմանենք ավտոռեգրեսիոն 
գործընթացը1: 

Սահմանում: Կասենք, որ  գործընթացը p-րդ կարգի ավտոռեգրեսիոն 
գործընթաց է, եթե այն լայն իմաստով ստացիոնար գործընթաց է և բավարարում է 
հետևյալ հավասարմանը.  

  ,      (1) 
որտեղ  անկախ, ստանդարտ և միանման բաշխված պատահական 
մեծությունների հաջորդականություն է, զրոյական մաթեմատիկական սպասումով, 
միավոր դիսպերսիայով և օրթոգոնալ աճերով: 

Ցույց է տրված, որ (1) հավասարման ստացիոնար լուծումը գոյություն ունի, եթե. 
 բազմանդամի բոլոր զրոները գտնվում են միավոր 

շառավղով սկզբնակետում՝ կենտրոնով շրջանից դուրս: Նրա սպեկտրալ խտության 
ֆունկցիան2 ունի հետևյալ տեսքը՝ 

 ,     

իսկ գործընթացի սպեկտրալ ներկայացումը հետևյալն է՝ 

                                            :        

Հաճախ -ը անվանում են վերջավոր աճերով հավասարում: 
Երբեմն  հավասարումը գրում են՝ օգտագործելով տեղաշարժի օպերատորը.  

 :  :      (2) 
Սահմանենք նաև սահող միջինի գործընթացը: 
Սահմանում3: Կասենք, որ  գործընթացը q-րդ կարգի սահող միջինի գործընթաց 

է, եթե այն կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 
, ,      (3) 

որտեղ՝  անկախ և միանման բաշխված պատահական մեծություններ են: 

Միավորելով  և  մոդելները՝ ստանում ենք խառը մոդել, որն ունի հետևյալ 
տեսքը՝ 

:   (4) 
Ավտոռեգրեսիոն գործընթացի առավել պարզ տեսք է առաջին կարգի հետևյալ 

հավասարումով գործընթացը՝ 
:         (5) 

                                                            
1 В. Феллер, Введение в торию вероятностей и ее приложения. Том 2, с. 116-117, М.: “Мир” 1984. 
2 Гихман И.И., Скороход А.В., Введение в торию случайных процессов, стр. 78-79, М. “наука”, 1977. 
3 Ханнан Э., Анализ временных радов, М. "наука", 1964. 
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Ակնհայտ է, որ -ից հաջորդական տեղադրություններից հետո կստանանք 
հետևյալ մոդելը՝ 

 :    (6) 
Եթե -ն ստացիոնար գործընթաց է, ապա -ի ձախ կողմի տարբերությունը, երբ 

, S-ի ավելացման հետ փոքրանում է: 
Եթե գոյություն ունեն գրված գործընթացների երկրորդ կարգի մոմենտրները, ապա 

կունենանք.  
  : 

Ստացվածի ձախ մասը t-ից կախված չէ, և երբ S-ը ձգտում է անսահմանության այն 
ձգտում է 0-ի: Այսպիսով՝ ստացանք, որ միջին քառակուսային իմաստով տեղի ունի 

 ներկայացումը: Վերադառնանք ընդհանուր դեպքին. գրենք -ը  և 
 համար. 

 
 : 

Տեղադրելով մեկը մյուսի մեջ կունենանք՝  

 
Կրկնելով գործընթացը S անգամ՝ -ի համար կունենանք հետևյալ հավասարումը. 

 : 
Վերջին հավասարման մեջ, եթե տեղադրենք  հավասարումը, -ի համար 

կստանանք հետևյալ հավասարությունը. 

  (7) 
Այստեղից հետևում է, որ ստացված գործակիցները բավարարում են հետևյալ 

անդրադարձ բանաձևերին1՝ 

 
:   (8) 

Շարունակելով տեղադրություններն ի վերջո կստանանք         (9) 
ներկայացումը, որի մեջ : 

Ստանալով  գործընթացի  տեսքը (ներկայացումը)՝ անհրաժեշտ է գտնել այն 
պայմանները, որոնց դեպքում նման ներկայացում գոյություն ունի: Այլ կերպ ասած, 
գտնենք  հավասարման ձախ կողմի շարքի միջին քառակուսային իմաստով զուգա-
միտության պայմանները: 

                                                            
1 Андерсон Т., Статический анализ временных рядов. М.,. "Мир", 1976, с. 193−194. 
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Նշանակենք L-ով, այսպես կոչված, ուշացման օպերատորը՝ : 
Այս օպերատորի միջոցով  հավասարումը կգրվի հետևյալ տեսքով՝ 

: Այստեղից հետևում է, որ  որտեղ 
: Այսպիսով՝ կարելի է ընդունել, որ ը հետևյալ ներկա-

յացման մեջ ի գործակիցն է1: 
: 

Համոզվենք, որ  : 
Կատարենք հետևյալ ձևափոխությունը՝ 

: 
Նկատենք, որ վերջին ձևափոխության մեջ համարիչի  գործակիցը 

համընկնում է  հավասարման մեջ -ի գործակցի հետ: 
Շարունակելով վերն արված ձևափոխությունները՝ կունենանք. 

 
Վերջին հավասարումից երևում է, որ  և  գործակիցները բավարարում են  

անդրադարձ բանաձևերին: Այստեղից հետևում է, որ  ,  : 
Հետևյալ հավասարումը՝ , անվանենք  հավասարման բնու-

թագրիչ հավասարում: Բնութագրիչ հավասարման արմատները նշանակենք 
 Եթե , ապա  հավասարման  

արմատները կլինեն նախորդ հավասարման արմատների հակադարձները: 
Սա նշանակում է, որ : 
Եթե Z-երը բավարարում են  պայմանը, տեղի ունի հետևյալը.  

 : 

Այստեղից հետևում է, որ վերջին շարքը նշված Z-երի համար բացարձակ զուգամետ է: 
Հաշվի առնելով  հավասարումը և վերջին շարքի զուգամիտությունը՝ կունենանք.  

                                                            
1 Ханнан Э., Анализ временных радов, М., "Наука", 1964. 
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արտահայտությունը ձգտում է 0-ի, երբ  և  (նաև  համար): 

Այստեղից հետևում է, որ , երբ : Ստացվեց, որ 
, երբ  : 

Այսպիսով՝ կարող ենք պնդել, որ եթե  բնութագրիչ հավասարման 
արմատները բացարձակ արժեքներով փոքր են 1-ից, ապա  գործընթացը ներկայաց-
վում է  պատահական գործընթացների անվերջ գծային կոմբինացիայով: 

  

ТИГРАН ТЕРЗЯН 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СТАЦИОНАРНОГО  
АВТОРЕГРЕССИОННОГО ПРОЦЕССА 

 

Ключевые слова: стационарный авторегрессионый процесс, 
авторегрессия, стационарный процесс, стати-
стические модели, вероятностное построение 
моделей, статистические свойства, матема-
тическое ожидание, дисперсия, процесс сколь-
зящей средней, независимые случайные пере-
менные, рекурсивные формулы, коэффициен-
ты, характеристическое уравнение, корни 
уравнений  

 

В статье приведены условия, в соответствии с которыми авторегрессионный процесс 
может быть представлен через бесконечное линейное комбинаций процессов в широком смысле 
стационарных и в независимых прирошениях. Более того, в статье косвенно показаны 
взаимные связи процессов авторегрессии и скользящей средней. 

 

TIGRAN TERZYAN 
 

INTRODUCTION OF THE WIDE-SENSE STATIONARY AUTOREGRESSIVE PROCESS 
 

Key words:  stationary autoregressive process, autoregression, 
stationary process, statistical models, probabilistic 
construction of models, the statistical properties, 
mathematical expectation, variance, moving-
average process, independent random variables, 
recursive formulas, coefficients, the characteristic 
equation, equation roots  

 

In the paper are given the conditions according to which autoregressive process can be 
represented through the infinity linear combination of both wide-sense stationary and independent 
growths processes. Moreover in the article indirectly are shown the mutual links between autoregressive 
and moving – average processes.  
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ՄԻՔԱՅԵԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի հայցորդ  
 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  առևտրային բանկ, ներդրումային գործու-
նեություն, ներդրումների դասակարգում, 
առևտրային բանկերի ներդրումային գործու-
նեության ցուցիչներ 

 

Հոդվածում քննարկվել են առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության 
տարբեր կողմերին ու ձևերին վերաբերող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել ներդրու-
մային գործընթացում առևտրային բանկերի մասնակցության հիմնական ուղղութ-
յուններին և ներդրումային գործունեության ցուցիչներին: Երկրի տնտեսական զարգաց-
ման տեսանկյունից, կարևորվել է բանկային հաստատությունների կողմից տնտեսության 
իրական հատվածում ներդրումային գործունեության ակտիվացումը:  

 

Տնտեսության ազատականացման, մասնավորեցման և գլոբալացման պայմաննե-
րում խիստ փոխվում է առևտրային բանկերի դերը: Վարկը դառնում է տնտեսության 
զարգացման որոշիչ գործոններից մեկը: Այն տնտեսավարողներին հնարավորություն է 
ընձեռում իրականացնելու նոր ներդրումներ և յուրացնելու նոր տեխնոլոգիաներ1: Այդ 
առումով, ներդրումային գործունեությունը դառնում է առևտրային բանկերի գործունեու-
թյան կարևոր կողմերից մեկը: 

Ներդրումային գործունեությունը էական դերակատարում ունի տնտեսության զար-
գացման գործում: Ներկայումս նշանակալի ներդրումային ներուժը կենտրոնացած է բան-
կային համակարգի հաստատություններում, որոնք, ի տարբերություն միջնորդային այլ 
կառույցների, օժտված են տրանսակցիոն դրամական միջոցների օգտագործման և վար-
կային էմիսիայի բացառիկ հնարավորություններով2: Կուտակելով ժամանակավորապես 
ազատվող ֆինանսական ռեսուրսները՝ առևտրային բանկերը դրանք ուղղում են վար-
կային համակարգի կապուղիներ, ամենից առաջ՝ առանցքային, ավելի արագ զարգացող 
տնտեսության հատվածներ և ճյուղեր՝ այդպիսով նպաստելով տնտեսության կառուց-
վածքային փոփոխությունների իրականացմանը: 

Ներդրումային գործընթացում առևտրային բանկերի մասնակցության հիմնական 
ուղղությունները ընդհանուր կողմերով հետևյալն են. 

  ներդրումային նպատակների համար միջոցների ներգրավում, 

                                                            
1 Saini1 P., Sindhu J., Role of Commercial Bank in the Economic Development of INDIA// International Journal of 

Engineering and Management Research. Volume-4, Issue-1, February-2014. 
2  Ingram D., Investment Bank Vs. Commercial Bank. (http://smallbusiness.chron.com/investment-bank-vs-

commercial-bank-3450.html) 
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  ներդրումային բնույթի վարկերի տրամադրում, 
  ներդրումներ արժեթղթերում, բաժնեմասերում (ինչպես բանկի հաշվին, այնպես էլ 

հաճախորդի հանձնարարությամբ)1: 
Նշված ուղղությունները սերտորեն կապված են միմյանց հետ: Ներգրավելով կապի-

տալներ, բնակչության խնայողությունները, այլ ազատ դրամական միջոցներ, առևտրային 
բանկերը ձևավորում են ռեսուրսներ՝ դրանց շահավետ օգտագործման համար: Մի-
ջոցների կուտակման ծավալները և կառուցվածքը այն հիմնական գործոններն են, որոնք 
ազդում են բանկերի վարկային և ներդրումային պորտֆելների, նրանց ներդրումային 
գործունեության վրա: 

Որպես առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության ցուցիչներ կարող են 
կիրառվել հետևյալ ցուցանիշները2. 

 առևտրային բանկի ներդրումային ռեսուրսների ծավալը, 
 բանկային ներդրումների ծավալը, 
 կատարված ներդրումների բաժնեմասն առևտրային բանկի գումարային ակ-

տիվներում, 
 առևտրային բանկի ներդրումային գործունեության արդյունավետության ցուցա-

նիշները, մասնավորապես՝ ակտիվների հավելաճը և շահույթի հավելաճն ըստ 
ներդրումների ծավալի, 

 տնտեսության իրական հատվածում ներդրումների եկամտաբերության այլընտ-
րանքային ցուցանիշները՝ եկամտաբեր ֆինանսական ակտիվներում կապիտալի 
ներդրման համեմատությամբ: 

Առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության ձևերի դասակարգումն իրա-
կանացվում է ներդրումների տեսակների և ձևերի համակարգման ընդհանուր չափանիշ-
ների հիման վրա: 

Նախ, միջոցների ներդրման օբյեկտին համապատասխան, կարելի է առանձնացնել 
իրական ակտիվներում ներդրումները (իրական ներդրումներ) և ներդրումները ֆինանսա-
կան ակտիվներում (ֆինանսական ներդրումներ): Բանկային ներդրումները կարող են 
նաև տարբերակվել ըստ ավելի մասնակի օբյեկտների. ներդրումներ ներդրումային վար-
կերում, ցպահանջ դեպոզիտներ, բաժնեմասային մասնակցության մեջ, արժեթղթերում, 
անշարժ գույքի մեջ, թանկարժեք մետաղներում ու քարերում և այլն: Իրական ներդրում-
ները, սովորաբար, կազմում են բանկային ներդրումների ընդհանուր ծավալի աննշան 
բաժնեմասը: Առևտրային բանկերի համար ավելի բնորոշ են ֆինանսական ներդրում-
ները: Ֆինանսական ներդրումները ներառում են ներդրումներն արժեթղթերում, ցպա-
հանջ դեպոզիտներն այլ բանկերում, ներդրումային վարկերը, բաժնեմասային մասնակ-
ցությունը: Ֆոնդային շուկայի զարգացմանը զուգընթաց, ավելի մեծ նշանակություն են 

                                                            
1 Каурова Н.Н., Тенденции и перспективы развития розничного бизнеса в коммерческих банков в России // 

Банковский ритейл. 2008, №11. с. 3-7. 
2 Barakat M., Banking Industry 2015: an analysis of activity performance, ridk profile and return Indicators. 

(http://www.bankdata.com) 
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ձեռք բերում ներդրումներն արժեթղթերում. պարտատոմսեր (պետական արժեթղթեր, դե-
պոզիտային սերտիֆիկատներ և այլն): 

Երկրորդ, կախված բանկային ներդրումների նպատակից, ներդրումները կարող են 
լինել ուղղակի, որոնք ուղղված են ներդրման օբյեկտի անմիջական կառավարման ապա-
հովմանը և պորտֆելային, որոնք իրականացվում են տոկոսների և դիվիդենտների տես-
քով կամ ակտիվների շուկայական արժեքի մեծացման հետևանքով, եկամտի ստացման 
հաշվարկով: 

Երրորդ, ըստ ներդրումների նշանակման, կարելի է առանձնացնել ձեռնարկության 
ստեղծման ու զարգացման, ինչպես նաև այն ներդրումները, որոնք կապված չեն տնտե-
սական գործունեության մեջ բանկի մասնակցության հետ: Ձեռնարկության ստեղծման և 
զարգացման ներդրումները ներառում են երկու տեսակ. ներդրումներ այլ ձեռնարկու-
թյունների տնտեսական գործունեության մեջ և ներդրումներ բանկի սեփական գործու-
նեության մեջ: Կողմնակի կազմակերպությունների գործունեության մեջ առևտրային բան-
կի ներդրումներն իրականացվում են նրանց կապիտալ ծախսերում մասնակցության, կա-
նոնադրական կապիտալի ձևավորման կամ ընդլայնման միջոցով: Բաժնետոմսերի, բաժ-
նեմասերի ձեռքբերմամբ կանոնադրական կապիտալում մասնակցության դեպքում 
առևտրային բանկը դառնում է կանոնադրական կապիտալի համասեփականատեր և 
օժտվում օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներով: Բանկի սեփական գոր-
ծունեության մեջ ներդրումները ներառվում են նրա նյութատեխնիկական հենքի զարգաց-
ման և կազմակերպական մակարդակի կատարելագործման մեջ: 

Չորրորդ, ըստ ներդրումների համար միջոցների աղբյուրների, տարբերում են բան-
կի սեփական ներդրումները, որոնք իրականացվում են իր հաշվին և հաճախորդների, 
որոնք իրականացվում են հաճախորդների հաշվին և հանձնարարությամբ: 

Հինգերորդ, ըստ ներդրումների ժամկետների՝ ներդրումները կարող են լինել կար-
ճաժամկետ (մինչև մեկ տարի) և երկարաժամկետ (երեք տարուց ավելի): 

Վեցերորդ, առևտրային բանկերի ներդրումները դասակարգվում են նաև ըստ ռիս-
կերի տեսակների, ըստ տարածաշրջանների, ըստ տնտեսության ճյուղերի և ըստ այլ 
հատկանիշների: 

Ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացում մեծապես կախված է բանկային հաս-
տատությունների կողմից տնտեսության իրական հատվածի վարկավորման հնարավո-
րություններից: Առևտրային բանկերը, որոնք դրամական միջոցները վերաբաշխում են 
տնտեսության հատվածներում, կատարում են հատուկ դեր տնտեսության վերելքի ժա-
մանակ: 

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»1 ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածով նա-
խատեսված 14 տեսակի ֆինանսական գործառնություններից մեկը ինվեստիցիոն 
(ներդրումային) և բաժանորդագրական գործունեություն իրականացնելն է: Թեպետ այդ 
գործառույթները կարևոր են տարբեր առումներով, այդուհանդերձ, երկրի զարգացման 

                                                            
1 «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»1 ՀՀ օրենք, հոդված 34, կետ է): Ընդունվել է 30.06.1996: 



390 

տեսանկյունից, գերակա կարող է դիտվել առևտրային բանկերի ներդրումային գործու-
նեությունը:  

Այսպիսով՝ նկատի ունենալով այն, որ Հայաստանի ֆինանսական հատվածը, ի 
դեմս առևտրային բանկերի, երկրի տնտեսության համեմատաբար կայացած հատվածն է, 
համակարգի հաստատությունների ներդրումային գործունեության ծավալումն իրական 
հատվածում, ներդրումների վերոնշյալ տեսակների և ձևերի համադրմամբ, կարող է 
նշանակալիորեն խթանել տնտեսական զարգացումը: 
 

МИКАЕЛ КАРАПЕТЯН 
 

ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ 

 

Ключевые слов: коммерческий банк, инвестиционная деятель-
ность, классификация инвестиций, индика-
торы инвестиционной деятельности коммер-
ческого банка 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся разных аспектов и форм инвести-
ционной деятельности коммерческих банков, а также представлены основные направления 
участия коммерческих банков в инвестиционном процессе и индикаторы инвестиционной 
деятельности коммерческого банка. С точки зрения экономического развития страны, автор 
указывает на важность повышения инвестиционной активности банковских учреждений в 
реальном секторе экономики. 

  
MIKAEL KARAPETYAN 
 

DEFINITION AND FORMS OF INVESTMENT ACTIVITY  
OF COMMERCIAL BANKS 

 

Key words:  commercial bank, investment activity, classification 
of investments, indicators of investment activity of a 
commercial bank 

 

The article deals with issues concerning various aspects and forms of investment activity of 
commercial banks, as well as the main directions of participation of commercial banks in the 
investment process and indicators of the investment activity of a commercial bank are presented. From 
the viewpoint of economic development of the country, the author points out the importance of 
increasing the investment activity of banking institutions in the real sector of the economy. 
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ԱՐՓԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. կառավարչական հաշվառման կազմակեր-
պում, target costing, normal costing, ծախ-
սերի հաշվառում, արտադրական հաշվա-
ռում, համեմատական վերլուծություն  

 

Հոդվածում ներկայացվել է կառավարչական հաշվառման կառուցվածքը, բացա-
հայտվել են LCC և Kaizen Costing մեթոդների դերը և նշանակությունը: Իրականացվել է 
Normal Costing և Standard Costing մեթոդների համեմատական վերլուծություն: Տրվել է 
կառավարչական հաշվառման օբյեկտների հեղինակային մեկնաբանություն: Կատարվել է 
ծախսերի ավանդական և LCC մեթոդով հաշվառման համեմատական վերլուծություն: 

 

Կառավարչական հաշվառումը ներկայացվում է որպես կազմակերպության և դրա 
առանձին ենթահամակարգերի օպերատիվ և ռազմավարական կառավարման նպատակ-
ներով ֆինանսական և ոչ ֆինանսական տեղեկատվության հավաքագրման և ընդհան-
րացման համակարգ: Կառավարչական հաշվառման կառուցվածքը ներկայացված է 
գծապատկեր 1-ում: 

Սկզբնական հաշվառումը կառավարչական, ֆինանսական և հարկային հաշվառ-
ման վարման նպատակներով սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրման, չափման, 
գրանցման, կուտակման և պահպանման գործընթաց է: Ստորաբաժանումներց ստացված 
տեղեկատվությունը օգտագործվում է ֆինանսական հաշվառման համակարգի կողմից 
(օրինակ, աշխատանքի և աշխատավարձի բաժինը ֆինանսական հաշվապահություն է 
ներկայացնում աշխատավարձի հաշվարկման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն) և 
կառավարչական հաշվառման համակարգի կողմից (օրինակ՝ ծախսերի, շահույթի կամ 
վնասի բյուջեների, կանխատեսվող հաշվեկշռի պատրաստման համար նյութատեխնիկա-
կան մատակարարման, մարքեթինգի և այլ բաժիններ տեղեկատվություն են տրամա-
դրում հումքի պլանային առաքումների, իրացվող արտադրանքի նախատեսվող ծավալնե-
րի և հասույթի մասին): 

Արտադրական հաշվառումն արտադրական ծախսերի գրանցման և խմբավորման 
մեթոդների և ուղիների ամբողջություն է՝ դրանց ընդհանուր մեծության որոշման նպա-
տակով: Արտադրական հաշվառման համակարգում ձևավորվող տեղեկատվության մեծ 
մասը կարելի է վերագրել կառավարչական հաշվառմանը, օրինակ՝ կալկուլյացիան, օպե-
րատիվ հաշվառումը, ռազմավարական կառավարչական հաշվառումը, բյուջետավորումը, 
կառավարչական վերլուծությունը, կառավարչական վերահսկողությունը և վերլուծական 
կառավարչական հաշվառումը: Ֆինանսական հաշվառումը ևս օգտագործում է արտադ-
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րական հաշվառման տվյալները, սակայն համեմատաբար քիչ ծավալներով: Ֆինանսա-
կան հաշվառման շրջանակներում ծախսերի մասին տեղեկատվության հավաքագրման և 
ընդհանրացման կազմակերպումը արտաքին օգտագործման ֆինանսական հաշվետվու-
թյունների պատրաստման նպատակով է: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Գծապատկեր 1.  Կառավարչական հաշվառման կառուցվածքը 
 
Առավել մանրամասն դիտարկենք կառավարչական հաշվառման համակարգի 

տարրերը: Կառավարչական հաշվառման շրջանակում արտադրական ծախսերի հաշվա-
ռումը (գծ. 1) ներառում է ծախսերի սեգմենտային հաշվառումը (ծախսերի հաշվառումն 
ըստ պատասխանատվության կենտրոնների՝ ըստ գործընթացների, մակարդակների, 
ծախսերի ձևավորման վայրի, գործունեության գործառույթների կամ տեսակների), ծախ-
սերի հաշվառումն ըստ արտադրության գործոնների, նորմատիվային և (կամ) նորմալ 

Տեղեկատվություն 
ստորաբաժանումների 

մասին

Սկզբնական 
հաշվառում 

Արտադրական 
հաշվառում 

Կառավարչական 
հաշվառում 

Ֆինանսական 
հաշվառում 

Կառավարչ. հաշվ. 
շրջանակներում 

արտադր. 
ծախսերի 

հաշվառում 

Կալկուլյա-
ցիա 

Ռազմավա-
րական 

կառավար-
չական 

հաշվառում 

Օպերատիվ 
կառավար-

չական 
հաշվառում 

 

Բյուջեների 
կառա-

վարման 
համակարգ 

 

Կառավար-
չական 

վերլուծու- 
թյուն 

Կառավարչական 
վերահսկողություն 

Կառավարչական 
վերահսկողություն 

Կառավարչական 
հաշվետվություններ 
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ծախսերի հաշվառումն, անավարտ արտադրանքի հաշվառումը և այլն: Կալկուլյացիան 
արտադրանքի ինքնարժեքի որոշման մեթոդների ամբողջություն է: Կալկուլյացիոն հաշ-
վառման տարրերն են՝ ուղղակի ծախսումներով ինքնարժեքի հաշվարկը, փոփոխուն 
ծախսումներով ինքնարժեքի հաշվարկը, ըստ գործունեության տեսակների ինքնարժեքի 
հաշվարկը, ուղեկցող արտադրանքների, «Ճիշտ ժամանակին» համակարգում «JIT- just in 
time» ինքնարժեքի հաշվարկը և այլն:  

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ մինչև 1950-ականները ԱՄՆ-ում և շատ եվրոպական 
երկրներում արտադրանքի ինքնարժեքի կալկուլացման համակարգում ձևավորվող 
տեղեկատվությունը հաշվապահ-վերլուծաբանների կողմից առանձին ուշադրության չէր 
արժանանում: Միաժամանակ, 1960 թ. ԱՄՆ-ում իրականացված հետազոտությունները 
ցույց տվեցին, որ կազմակերպությունների միայն 22%-ն է ներքին հաշվետվություններ 
պատրաստելիս օգտագործում, Direct Costing (ուղղակի ծախսումներով հաշվառում) և 
Variable Costing (փոփոխուն ծախսումներով հաշվառում) մեթոդների տարրերը: Այսպի-
սով՝ Direct Costing և Variable Costing մեթոդների կիրառումը համատարած չէր, սակայն ոչ 
լրիվ ծախսերով ինքնարժեքի հաշվառման գաղափարը ճանաչված էր: Այդ ընթացքում 
կազմակերպությունների մեծ մասը գործնականում օգտագործում էր լրիվ ծախսերով 
ինքնարժեքի հաշվառման մեթոդները (Absorbtion Costing): Այդ համակարգի երեք տար-
բերակները իրենց արտացոլումն են ստացել կառավարչական հաշվառման կազմակերպ-
ման ժամանակակից մոտեցումներում: 

Առաջին տարբերակը փաստացի ծախսերի հաշվառումն է (actual costing): Այս մո-
տեցմամբ նյութական, աշխատանքային և վերադիր ծախսերը գնահատվում են ռեսուրս-
ների ձեռքբերման և օգտագործման փաստացի գներով: Դիտարկենք օրինակներ. 

Օրինակ 1. 
փաստացի նյութական ծախսումները մեկ ամսում՝ 18000 դր. միավոր, 
փաստացի աշխատանքային ծախսումները մեկ ամսում՝ 15000 դր. միավոր, 
փաստացի վերադիր ծախսերը մեկ ամսում՝ 12000 դր. միավոր, 
ընդամենը ծախսերը՝ 45000 դր. միավոր (18000+15000+12000): 
Երկրորդ տարբերակը նորմալ ծախսերի հաշվառումն է (normal costing). այս մոտեց-

մամբ նյութական, աշխատանքային ծախսումերը գնահատվում են փաստացի գներով, 
իսկ վերադիր ծախսերը՝ նախատեսված գներով (օգտագործելով ծախսերի որոշման պլա-
նային ցուցանիշները): 

Օրինակ 2. 
փաստացի նյութական ծախսումները մեկ ամսում՝ 18000 դր. միավոր, 
փաստացի աշխատանքային ծախսումները մեկ ամսում՝ 15000 դր. միավոր: 
Նախատեսված վերադիր ծախսերի հաշվարկման համար անհրաժեշտ տեղեկատ-

վություն մեկ ամսվա համար. 
տարեկան նախատեսված վերադիր ծախսեր՝ 150000, 
գործունեության նախատեսված տարեկան ծավալներ՝ 20000 նորմա/ժամ, 
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հաշվետու ժամանակահատվածում (ամիս) գործունեության փաստացի ծավալներ՝ 
1500 նորմա/ժամ:  

Նախատեսված վերադիր ծախսերը հաշվարկվում են հետևյալ կերպ. նախ՝ որոշ-
վում է վերադիր ծախսերի նախատեսված մակարդակը, որը 7.5 դր. միավոր է 1 նորմա-
ժամի համար (150000 դր. միավոր: 20000 նորմա/ժամ), այնուհետև հաշվետու ամսում 
նախատեսված վերադիր ծախսերը՝ 11250 դր. միավոր (7.5 դր. միավոր x 1500 նոր-
մա/ժամ): Ընդամենը ծախսերը = 44250 դր. միավոր (18000 + 15000 + 11250): 

Փաստացի վերադիր ծախսերի տարանջատումը նախատեսված մեծություններից 
(հաշվարկված գործունեության փաստացի արդյունքներով) կատարվում է ամսական 
կտրվածքով և հետագայում հիմնականում հանգեցնում է կազմակերպության ֆինանսա-
կան արդյունքների փոքրացմանը: 

Աղյուսակ 1 
Նորմատիվային ծախսերի հաշվարկը «standard costing» մեթոդի կիրառմամբ 

 

Ծախսեր Հաշվարկային 
դրույքաչափ 

Օգտագործվող 
ռեսուրսների 

ծավալ 

Գործունեության 
ծավալ 

Նորմատիվային 
ծախսերի 
հաշվարկ 

Նյութական 
ծախսումներ 

Նյութական մեկ 
միավորի նորմա-

տիվային արժեքը՝ 1մ 
կտոր՝ 115 դր.  

միավոր 

Արտադրանքի 1 
միավորին բաժին 
ընկնող նյութերի 
նախատեսված 
ծավալը՝ 0.5 մ 

Արտադրության 
փաստացի 

ծավալը՝ 300 

17250 դր. միավ 

Աշխատանքային 
ծախսումներ 

Մեկ աշխատան-
քային ժամի նոր-

մատիվային 
արժեքը՝ 10 դր. 

միավոր 

Արտադրանքի 1 
միավորի 

արտադրության 
նախատեսված 

ժամանակը ՝ 5.2 ժ 

Արտադրության 
փաստացի 

ծավալը՝ 300 

15600 դր. միավ. 

Վերադիր 
ծախսեր 

Վերադիր 
ծախսերի 

հաշվարկային 
նախատեսված 
դրույքաչափ 

Արտադրանքի 1 
միավորի 

արտադրության 
նախատեսված 

ժամանակը՝ 5.2 ժ 

արտադրության 
փաստացի 

ծավալը՝ 300 

11700 դր. միավ. 

Ընդամենը x x x 44550 դր. միավ. 
 

Երրորդ տարբերակը նորմատիվային ծախսերի հաշվառումն է (Standard Costing): 
Այս մոտեցմամբ նյութական, աշխատանքային ծախսերը հաշվառվում են նորմատիվային 
արժեքով, վերադիր ծախսերը՝ նախատեսված գներով: 

Օրինակ 3. անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակ 1-ի 2-4-րդ 
տողերում, իսկ հաշվարկի արդյունքները՝ 5-րդ տողում:  

Անհրաժեշտ է ներկայացնել Standard Costing և Normal Costing համակարգերի տար-
բերությունները: Առաջին հերթին, դրանք ստանդարտ (նորմատիվային) ծախսերի առկա-
յության մեջ են, որոնք բացակայում են Normal Costing համակարգում: Երկրորդ՝ երկու 
տարբերակներում պլանային վերադիր ծախսերը հաշվարկվում են տարբեր կերպ: Nor-
mal Costing համակարգում հաշվարկի ժամանակ օգտագործվում է աշխատակազմի, 
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մեքենասարքավորումների փաստացի աշխատաժամանակը՝ արտահայտված մարդ/ժա-
մերով, մեքենա/ժամերով (օրինակի տվյալներով՝ 1500 նորմա-ժամ), իսկ Standard Costing 
համակարգում օգտագործվում է պլանային կամ նորմատիվային ժամանակը (օրինակի 
տվյալներով՝ 1560 նորմա-ժամ (5.2 նորմա-ժամx300)): 

Ռազմավարական կառավարչական հաշվառումը կազմակերպության ռազմավարա-
կան կառավարման նպատակով օգտագործվող ռեսուրսների, գործունեության ծախսերի 
և արդյունքների մասին ֆինանսական և ոչ ֆինանսական տեղեկատվության հավաքա-
գրման և ընդհանրացման համակարգ է: Ռազմավարական կառավարչական հաշվառ-
ման կառուցվածքում կարելի է ներառել LCC (life cycle costing), նպատակային ծախսերի 
(Target Costing), ծախսերի հաշվառման Kaizen Costing մեթոդները, ծախսերի ռազմավա-
րական հաշվառման, արժեքային շղթայի, ռազմավարական դիրքավորման վերլուծու-
թյունները և այլն:  

LCC (life cycle costing)՝ ծախսերի հաշվառման մեթոդի դեպքում հիմնական գործ-
ընթացների՝ արտադրանքի նախագծման, պատրաստման, իրացման և հետվաճառքային 
սպասարկման ծախսերը դիտվում են որպես ներդրում՝ նպատակ ունենալով որոշելու ար-
տադրանքից ստացվող ընդհանուր օգուտները: Այս մեթոդն օգնում է լուծել մի շարք գործ-
նական հարցեր, ինչպիսիք են արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի ողջ կտրվածքով 
ծախսերի վերահսկողությունը, երկարաժամկետ հեռանկարում արտադրանքի շահութա-
բերությունը և այլն: 

Ավանդական մեթոդները թույլ են տալիս որոշել արտադրանքի իրացումից ֆինան-
սական արդյունքները միայն հաշվետու ժամանակահատվածում: Միաժամանակ, կառա-
վարիչներին անհրաժեշտ է գնահատել արտադրանքի նախագծման, արտադրության և 
հետվաճառքային սպասարկման համար ներդրված բոլոր միջոցների արդյունավետու-
թյունը: LCC մեթոդը հնարավորություն է տալիս պատասխանելու հարցին, թե արդյոք 
կազմակերպությունն իսկապես արտադրանքի արտադրությունից և իրացումից շահույթ է 
ստանում:  

Դիտարկենք հետևյալ օրինակը: Ենթադրենք՝ կազմակերպությունը որոշել է ար-
տադրել Ա արտադրատեսակը: Արտադրության նախատեսված ծախսերը մեկ ամսում են 
10000 դր. միավոր են, ակնկալվող եկամուտը՝ 14000 դր. միավոր: Արտադրատեսակը 
արտադրվելու է երկու տարի: Հետվաճառքային սպասարկումը երեք տարի է: Ավանդա-
կան մոտեցմամբ երկու տարում ակնկալվող շահույթը 96000 դր. միավոր է (4000 դր. 
միավորx24ամիս): LCC մեթոդը մանրամասն պլանավորում և հաշվարկում է փաստացի 
ծախսերն արտադրատեսակի կյանքի պարբերաշրջանի բոլոր փուլերում: Ենթադրենք հե-
տազոտության արդյունքներով կյանքի յուրաքանչյուր փուլում կատարված ծախսերը 
հետևյալն են. 

արտադրանքի նախագծման ծախսեր՝ 40000 դր. միավոր, 
արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերը 2 տարում՝ 10000 x 24 ամիս 

= 240000 դր. միավոր, 
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արտադրանքի հետվաճառքային սպասարկման ծախսերը 3 տարում՝ 60000 դր. 
միավոր, 

ընդհանուր ծախսերը՝ 340000 դր. միավոր (40000+240000+60000): 
Որոշենք արտադրանքի արտադրությունից և իրացումից հասույթը 2 տարվա հա-

մար: Այն կազմում է 336000 դր. միավոր (14000 դր. միավոր x 24 ամիս): Իրավիճակը 
պարզեցնելու համար ընդունենք, որ հետվաճառքային սպասարկման ծախսեր չեն 
գրանցվել: Այսպիսով՝ արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի ավարտին կազմակեր-
պությունը կունենա 4000 դր. միավորի կորուստ (336000 դր. միավոր – 340000 դր. միա-
վոր): Արտադրանքի կյանքի առաջին և վերջին փուլերի ծախսերը «խլել են» երկու տար-
վա իրացումից ողջ շահույթը: 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ծախսերի հաշվառման ավանդական մոտեցման և 
LCC մեթոդի համեմատական վերլուծության արդյունքները: 

Աղյուսակ 2 
Ծախսերի հաշվառման ավանդական և LCC մեթոդների համեմատությունը 

 

Ավանդական մոտեցում LCC մեթոդ 
Արտադրանքի նախագծման ծախսերը ներառվում 
են ընդհանուր արտադրական ծախսերում, որոնք 
բաշխվում են արտադրատեսակների միջև անուղ-
ղակի կերպով 

Արտադրանքի նախագծման փուլում յուրաքանչյուր 
արտադրատեսակի համար հավաքվում է ծախսերի 
մասին տեղեկատվություն 

Ֆինանսական արդյունքները հաշվարկվում են 
հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտից հետո 

Յուրաքանչյուր արտադրատեսակի շահութաբերու-
թյունը պլանավորվում և հաշվարկվում է կյանքի 
պարբերաշրջանի ավարտից հետո 

Ծախսերը հաշվառվում են ըստ պատասխանատ-
վության կենտրոնների և արտադրատեսակների 

Ծախսերը հաշվառվում են արտադրանքի կյանքի 
պարբերաշրջանի բոլոր փուլերի համար 

Կատարվում է կարճաժամկետ պլանավորում Կատարվում է երկարաժամկետ պլանավորում 
 

LCC մեթոդը նախագծման փուլում թույլ է տալիս, կյանքի պարբերաշրջանի ողջ 
ընթացքում կատարվող ծախսերը հիմք ընդունելով, կայացնել արտադրանքի արտադ-
րության այլընտրանքային տարբերակների ընտրության կառավարչական որոշումներ: 

Մեր կարծիքով, LCC մեթոդը պահանջում է անուղղակի ծախսերի բաշխման 
առավել կատարյալ մոտեցումներ: Սա բացատրվում է նրանով, որ կյանքի պարբերա-
շրջանի փուլերով ծախսերի հաշվառումն իրականացվում է որոշակի արտադրատեսակ-
ների համար, և վերջիններիս նախագծման, արտադրության և իրացման համար կա-
տարված ներդրումների շահութաբերությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկել 
այդ արտադրատեսակների ինքնարժեքը: 

Target Costing մեթոդով հաշվառման դեպքում նպատակային ծախսերը որոշվում են 
նախապես՝ մշակման, նախագծման փուլում՝ հաշվի առնելով գնորդների պահանջները:  

Kaizen Costing մեթոդով հաշվառման դեպքում ծախսերի մեծությունը որոշվում է 
արտադրության ընթացքում՝ նպատակ ունենալով ըստ գնորդների պահանջների նվա-
զեցնել ինքնարժեքը: Kaizen բառը ճապոներենից թարգմանաբար նշանակում է բարելա-
վում, փոքր քայլերով կատարելագործում: Ի տարբերություն Target Costing-ի, Kaizen 
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Costing մեթոդն ինքնարժեքի նվազեցման խնդիրը լուծում է ոչ թե նախագծման, այլ ար-
տադրանքի արտադրության փուլում: Ծախսերի կառավարման ճապոնական մոդելը ներ-
կայացված է գծ. 2-ում: 

 

Արտադրության կառավարման JIT համակարգ 

       
Ծախսերի նվազեցմանն ուղղված կառավարման համակարգեր 

  Target Costing մեթոդ  Kaizen Costing մեթոդ   

  
Նպատակային ծախսերի որոշում 

արտադրանքի նախագծման փուլում  
Նպատակային ծախսերի որոշում արտադրանքի 
արտադրության փուլում   

              

       
Որակի կառավարման TQM համակարգ 

 

Գծապատկեր 2.  Ծախսերի կառավարման ճապոնական համակարգը  
 
Target Costing և Kaizen Costing մեթոդները TQM որակի կառավարման համակարգի 

տարրերի կիրառմամբ օգտագործվում են արտադրանքի կառավարման «ճիշտ ժամանա-
կին» համակարգում: 

 

АРПИНЕ АКОБЯН 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Ключевые слова: организация управленческого учета, target 
costing, normal costing, учет затрат, производ-
ственный учет, сравнительный анализ 

 

В статье исследуется структура управленческого учета. Раскривается роль и значение 
методов LCC, «kaizen costing». Проводится сравнительный анализ методов «normal costing» и 
«standard costing». Представлена авторская интерпретация обьектов управленческого учета. 

 

ARPINE HAKOBYAN 
 

MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT  
ACCOUNTING SYSTEM 

 

Key words: organisation of management accounting, target 
costing, normal costing, cost accounting, production 
accounting, comparative analysis 

 

In the article, we have investigated the structure of management accounting. The role and 
importance of the methods of LCC and "kaizen costing", is being clarified. A comparative analysis of the 
methods of "normal costing" and "standard costing" is carried out. The author's interpretation of the 
objects of management accounting is presented. 
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ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, 
ՀՊՏՀ 
 

ԱԻԴԱ ԱԹԱՆՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ 
ՊԱՀՈՒՍՏԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ (ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  
 

Հիմնաբառեր. ապահովագրական ընկերություն, ապահո-
վագրական պահուստներ, բաշխման օրենք-
ներ, նորմալ բաշխում, ցուցչային բաշխում, 
պարետո բաշխում 

 

Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության գնահատման 
հիմքը իրացվելիության և վճարունակության հաշվարկն ու գնահատումն է: Սակայն, 
իրացվելիությունը և վճարունակությունը գնահատելը պետք չէ սահմանափակել միայն 
որոշ ցուցանիշների հաշվարկմամբ: Հաշվի առնելով ապահովագրական ընկերություն-
ների ակտիվների և պասիվների կառուցվածքը` հարկ է որոշել բացարձակ իրացվելի ակ-
տիվների բավարար մակարդակը ցպահանջ պարտավորությունները մարելու համար: 
Հոդվածում կիրառվել է հավանականությունների տեսության ապարատ՝ առաջադրված 
հիպոթեզները ստուգելու համար: 

 

Միջազգային փորձում շատ հաճախ ապահովագրական ընկերությունների ֆինան-
սական կայունությունը գնահատելու համար հաշվարկում են մի շարք ցուցանիշներ, ինչ-
պիսիք են ընկերության կապիտալի բավարարությունը, վճարունակությունը, իրացվելիու-
թյունը և այլն: Սակայն, միշտ չէ, որ ցուցանիշների հաշվարկմանը հիմնովին են անդրա-
դառնում: Վերը թվարկված ցուցանիշների հաշվարկը գրեթե միշտ հանգում է ակտիվների 
և պասիվների փոխհամաձայնեցված կառավարմանը, և գրեթե միշտ հաշվարկը կատար-
վում է առկա տեղեկատվության հիման վրա` ստատիկ մոտեցմամբ` անտեսելով «ինչ կլի-
նի, եթե» սցենարները և հավանականությունների տեսությունը: Ժամանակակից սթրես 
թեսթերն առաջարկում են որպես ֆինանսական կայունության ապահովման առաջնային 
և գլխավոր պայման համարել ապահովագրական պահուստների` ըստ բաշխման օրենք-
ների դասակարգումը: Նման մոտեցումը թույլ է տալիս պարզել, թե որքան բացարձակ 
իրացվելի ակտիվ է անհրաժեշտ ապահովագրական ընկերությանը ցպահանջ պար-
տավորությունները մարելու համար: Մեր կատարած վերլուծությունները1 ցույց են տվել, 
որ ապահովագրական ընկերության ցպահանջ պարտավորությունները (ՉԱՊ, ՆՉՊՊ, 
ՏՉՊՊ) բաշխված են նորմալ, ցուցչային և պարետո բաշխման օրենքներին համաձայն:  
                                                            
1 Գ.Հարությունյան, Ապահովագրական ընկերության ֆինանսական կայունության գնահատումը և կանխատե-

սումը (ՀՀ նյութերով), Ատենախոսություն, Եր., 2016, 162 էջ: 
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Աղյուսակ 1 1  
ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների մեծությունների որոշում 2011-2017 թթ. համար` ըստ եռամսյակների 
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1-ին եռ.  48,869.42 10.8 0.37281 - 0 0 30,512.42  6.74 0.23277  452,477.00 
2-րդ եռ.  21,588.93 3.7 0.19459 - 0 0 305.10  0.05 0.00275  578,278.00 
3-րդ եռ.  36,130.81 3.7 0.24114 - 0 0 16,216.46  1.65 0.10823  981,711.00 20

11
 

4-րդ եռ.  67,891.89 7.0 0.61163 - 0 0 6,573.51  0.68 0.05922  968,270.00 
1-ին եռ.  21,384.62 2.1 0.17737 - 0 0 3,773.69  0.37 0.0313  1,029,829.00 
2-րդ եռ.  69,397.27 6.2 0.55578  1,011.40 0.09 0.0081 6,514.19 0.58 0.05217  1,115,196.00 
3-րդ եռ.  571,375.75 42.2 6.14589  46,651.72 3.44 0.5018 7,527.68  0.56 0.08097  1,354,684.00 20

12
 

4-րդ եռ.  605,607.75 36.2 6.29887  11,730.71 0.70 0.12201 - 508.61 - 0.03 -0.00529  1,674,602.00 
1-ին եռ.  454,490.09 31.6 4.56963  127.31 0.01 0.00128  1,370.54  0.10 0.01378  1,438,323.00 
2-րդ եռ.  301,132.19 16.7 3.10748  26,642.25 1.48 0.27493 12,657.81  0.70 0.13062  1,800,848.00 
3-րդ եռ.  368,732.95 19.5 3.0675 - 3,769.67 -0.20 -0.03136 2,137.13  2.23 0.35054  1,890,990.00 20

13
 

4-րդ եռ.  506,869.10 25.3 3.71101  45,114.10 2.25 0.3303 40,534.39  2.02 0.29677  2,004,638.00 
1-ին եռ.  113,403.34 9.9 1.28271 - 2,853.85 -0.25 -0.03228 4,069.47  0.35 0.04603  1,150,420.00 
2-րդ եռ.  89,147.64 6.2 3.91688 - 331.16 -0.02 -0.01455 - 1,318.71 - 0.09 -0.05794  1,436,768.00 
3-րդ եռ.  170,600.41 9.7 1.56565 - 39,021.31 -2.23 -0.35811 - 13,561.73 - 0.77 -0.12446  1,752,763.00 20

14
 

4-րդ եռ.  395,058.53 25.8 1.98333 - 2,398.24 -0.16 -0.01204 60,533.69  3.96 0.3039  1,530,124.00 
1-ին եռ.  241,701.62 15.5 1.80173  177.08 0.01 0.00132 16,788.84  1.08 0.12515  1,557,335.00 
2-րդ եռ.  380,119.87 27.0 2.75207  93.92 0.01 0.00068 10,766.57  0.76 0.07795  1,408,050.00 
3-րդ եռ.  293,349.52 20.2 2.10806  367.37 0.03 0.00264 6,476.33  0.45 0.04654  1,455,039.00 20
15

 

4-րդ եռ.  237,072.17 17.5 2.30137  196.76 0.01 0.00191 14,814.37  1.09 0.14381  1,358,200.00 
1-ին եռ.  119,949.70 12.8 1.84808 - 129.81 -0.01 -0.002 4,471.31  0.48 0.06889  937,772.00 
2-րդ եռ.  156,852.48 18.0 4.59908  171.89 0.02 0.00504 4,879.77  0.56 0.14308  872,234.00 
3-րդ եռ.  213,712.94 18.4 6.62135  307.92 0.03 0.00954 9,741.97  0.84 0.30183  1,161,435.00 20

16
 

4-րդ եռ.  215,806.21 17.4 8.54969  275.38 0.02 0.01091  11,059.27  0.89 0.43814  1,242,688.00 
1-ին եռ.  217,929.24 16.8 2.01575  513.54 0.04 0.00475 9,049.08  0.70 0.0837  1,299,921.00 

20
17

 

2-րդ եռ.  237,163.98 18.3 4.53818  561.79 0.04 0.01075 9,141.79  0.71 0.17493  1,295,998.00 
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Ցույց տանք յուրաքանչյուր օրենքի ստուգումն օրինակով` դիտարկելով ՆՉՊՊ և 
ՏՉՊՊ պահուստների մեջ մտնող ապահովագրության մեկական տեսակ: Հաշվարկները 
կատարվել են 2011−2017 թթ. համար` ըստ եռամսյակների` Ռոսգոսստրախ Արմենիա 
ԱՓԲԸ օրինակով: Քանի որ հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում բացա-
կայում են ապահովագրության յուրաքանչյուր դասի գծով ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ մեծություն-
ները, ապա կատարել ենք մոտավոր հաշվարկ: Դրա համար հիմք է ընդունվել յուրաքան-
չյուր ապահովագրության դասի տեսակարար կշիռը դիտարկվող ժամանակաշրջանի 
հատուցումների մեծության մեջ, և այն բազմապատկվել է դիտարկվող ժամանակաշրջա-
նի ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ հանրագումարային մեծությամբ (աղյուսակ 1): 

 Կատարված 26 դիտարկումների համար որոշվել է խմբավորման օպտիմալ թիվն 
ըստ Ստերջեսի բանաձևի,1 որի հիմքում Բերնուլիի թեորեմն է: Բանաձևն ունի հետևյալ 
տեսքը` 

K=1+3.322lgN ,      (1)  
որտեղ k-ն խմբերի, N-ը համակցության միավորների թիվն է: 

 Խմբավորման միջակայքը որոշվել է հետևյալ բանաձևով` 

 ,      (2)  

որտեղ xmax-ը համակցության առավելագույն արժեքն է, իսկ xmin-ը` նվազագույն, 
 Առաջ է քաշվել հիպոթեզ (վարկած), որը ստուգվել է χ2 չափանիշի միջոցով: 

Քանի որ բոլոր դասերի գծով վճարված հատուցումների դեպքում դիտարկումների 
քանակը 26 է, ապա (1) բանաձևով խմբերի քանակը ստացվում է 6: Առողջության ապա-
հովագրության դեպքում, համաձայն աղյուսակ 1-ի տվյալների և (2) բանաձևի, միջակայքը 
0.97 է: Առաջ է քաշվել H0 հիպոթեզը՝ համաձայն որի, եթե հաշվարկված χ2 արժեքը փոքր 
է χ2

β-ից β=0.05 նշանակալիության մակարդակի և l=6−2=4 ազատության աստիճանի 
դեպքում, ապա տվյալների շարքն ունի ցուցչային բաշխման օրենք: Ցուցչային բաշխման 
օրենքը որոշելու համար պետք է գտնել միջակայքի միջինը, որի հակադարձ մեծությունը 
բնութագրում է բաշխման պարամետրը (աղյուսակ 2)2: 

Աղյուսակ 2 
Ցուցչային բաշխման օրենքի պարամետրի հաշվարկ (100 մլն ՀՀ դրամ) 

 

Խմբերի թիվը և 
միջակայքերը 

Միջակայքի 
միջինը 

Միջակայքին պատկանող 
արժեքների քանակը X 1/X 

0.21 1.19 0.70 8 
1.19 2.16 1.67 5 
2.16 3.13 2.65 6 
3.13 4.11 3.62 3 
4.11 5.08 4.60 2 
5.1 6.1 5.57 2 

2.35 0.4 

                                                            
1 Кириллов А.В., СТАТИСТИКА, часть 1. Общая теория статистики, Издательство СГАУ, 2012, с. 28. 
2 Кузнецова Г.П., Горкуша О.А., Нахождение законов распределения случайных величин по результатам 

эксперимента. Хабаровск,, 2007, с. 14-15 
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Հետևաբար՝ բաշխման խտությունն ունի հետևյալ տեսքը. 
, (X>0) ,      (3) 

որից հետո որոշվում է արժեքի տվյալ միջակայք ընկնելու հավանականությունը` 
 (4): 

Հաշվարկման արդյունքում ստացվում է հետևյալ աղյուսակը (աղյուսակ 3): 
 

Աղյուսակ 3 
χ2 մեծության հաշվարկ (100 մլն ՀՀ դրամ) 

 

ai ai+1 ni pi npi ni- npi (ni- npi)2 (ni- npi)2)/ npi 
0.21 1.19 8 0.31 8.04 -0.04 0.00 0.00 
1.19 2.16 5 0.20 5.32 -0.32 0.10 0.02 
2.16 3.13 6 0.14 3.52 2.48 6.17 1.75 
3.13 4.11 3 0.09 2.33 0.67 0.45 0.20 
4.11 5.08 2 0.06 1.54 0.46 0.21 0.14 
5.08 6.06 2 0.04 1.02 0.98 0.96 0.95 

 

Քանի որ β=0.05 նշանակալիության մակարդակի և l=4 ազատության աստիճանի 
դեպքում χ2

β-ի արժեքը 9.488 է1 և χ2<χ2
β-ից (3.05<7.8), հետևաբար՝ Ho հիպոթեզը չի հա-

կասում փորձի արդյունքներին: Կարող ենք ասել, որ առողջության ապահովագրության 
ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների հանրագումարային մեծությունները բաշխված են ցուցչա-
յին բաշխման օրենքին համապատասխան: 

Հաջորդը ստուգվել է աջակցության ապահովագրության գծով ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ 
պահուստների հանրագումարային մեծության բաշխման օրենքը: Հաշվարկները ցույց են 
տվել, որ աջակցության ապահովագրության ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների հանրագու-
մարային մեծության բաշխումը համապատասխանում է նորմալ բաշխման օրենքին: Հաշ-
վարկները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում և 5-ում: 

Աղյուսակ 4  
Աջակցության ապահովագրության ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների բաշխման օրենքի 
համապատասխանության ստուգումը նորմալ բաշխման օրենքին (100 մլն ՀՀ դրամ) 

 

Ինտերվալի 
համար 

Ինտերվալի 
սահմաններ 

Հաճախա- 
կանություն Ինտերվալի միջինը δ* համարիչ Տեսական հավա-

նականություն 

i Xi Xi+1 ni Xi*=(Xi+Xi+1)/2 (Xi*Xմիջ.)2*ni 
pi=φ((Xi+1-Xմիջ)/δ*)-

φ((Xi-Xմիջ)/δ*) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 -0.14 -0.01 -0.07 -0.073871143 0.0 0.006 
2 -0.01 0.11 0.05 0.049621231 0.0 0.029 
3 0.11 0.23 0.17 0.173113605 0.0 0.101 
4 0.23 0.36 0.30 0.296605979 0.0 0.215 
5 0.36 0.48 0.42 0.420098353 0.0 0.280 
6 0.5 0.6 0.54 0.543590727 0.0 0.223 

Ընդամենը 1 2 1 1 0.0   

                                                            
1 Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика, М., 1972, с. 358.  
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Աղյուսակ 5  
Աջակցության ապահովագրության ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների բաշխման օրենքի 
համապատասխանության ստուգումը նորմալ բաշխման օրենքին (շարունակություն),  

(100 մլն ՀՀ դրամ) 
 

 ((Xi+1-
XÙÇç)/δ*) ((Xi-XÙÇç)/δ*) φ(Xi+1) φ(Xi) n*pi ni-n*pi (ni-n*pi)2 (ni-n*pi)2/n*pi 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 -2.53 ∞ -0.4944 -0.5 0.01 -0.08 0.01 0.842
 -1.82 -2.53 -0.4654 -0.4944 0.04 0.01 0.00 0.002
 -1.10 -1.82 -0.3643 -0.4654 0.14 0.03 0.00 0.007
 -0.38 -1.10 -0.1490 -0.3643 0.30 -0.01 0.00 0.000
 0.33 -0.38 0.1310 -0.1490 0.39 0.03 0.00 0.002
 1.05 0.33 0.3535 0.1310 0.31 0.23 0.05 0.169

Ընդամենը 7.870 3.568       1.0
 

Քանի որ β=0.05 նշանակալիության մակարդակի և l=2 ազատության աստիճանի 
դեպքում χ2

β-ի արժեքը 1.0 է1 և χ2>χ2
β-ից, հետևաբար՝ Ho հիպոթեզը չի հակասում փորձի 

արդյունքներին: Կարող ենք ասել, որ աջակցության ապահովագրության ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ 
պահուստների հանրագումարային մեծությունները բաշխված են նորմալ բաշխման օրեն-
քին համապատասխան: 

Վերջինը Պարետո բաշխումն է: Որպես օրինակ ներկայացվել է ընդհանուր պա-
տասխանատվության ապահովագրության ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների հանրագու-
մարային մեծության բաշխման օրենքը: Համաձայն Պարետոյի օրենքի` «… 20% ջանքերը 
տալիս են արդյունքի 80%-ը, իսկ մնացած 80%-ը` արդյունքի 20%-ը»2: Համաձայն աղյու-
սակ 1-ի տվյալների՝ ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրության գծով 80%-
ում ՏՉՊՊ+ՆՉՊՊ պահուստների հանրագումարային մեծությունը շատ փոքր է եղել, իսկ 
20%-ի դեպքում՝ մեծ: Հետևաբար, կարող ենք եզրակացնել, որ ընդհանուր պատասխա-
նատվության ապահովագրության գծով ՏՉՊՊ+ՆՉՊՊ պահուստների հանրագումարա-
յին մեծությունը բաշխված է՝ Պարետոյի օրենքի համաձայն: Բաշխման օրենքը ստուգե-
լով` կարող ենք եզրակացնել, որ. 

1. ցուցչային բաշխում ունեն ապահովագրության այն դասերի գծով ՆՉՊՊ և 
ՏՉՊՊ պահուստների հանրագումարային մեծությունները, երբ շարքի միջակայ-
քերում տրված ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների հանրագումարային մեծություն-
ների քանակը միմյանցից տարբերվում է հավասարաչափ աճելով կամ նվազելով, 

2. նորմալ բաշխումը բնորոշ է այն դասերին, երբ ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների 
ահռելի խոշոր կամ շատ փոքր հանրագումարային մեծությունները գրեթե բա-
ցառված են, և ՆՉՊՊ և ՏՉՊՊ պահուստների հանրագումարային մեծություն-
ների հիմնական մասը կենտրոնացած է որոշակի միջակայքում, 

                                                            
1 Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика, М.,, 1972, с. 358  
2 http://www.investopedia.com/terms/1/80-20-rule.asp 
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3. պարետո բաշխումը բնորոշ է ապահովագրության այն տեսակներին, երբ հիմ-
նականում հատուցում չի վճարվում, կամ դա շատ փոքր է, կամ էլ վճարվում են 
խոշոր հատուցումներ, հետևաբար՝ բաշխումն ունենում է «ծանր պոչեր»: Դա 
նշանակում է, որ ապահովագրողը կարող է կրել վնասներ, որոնց հետևանքները 
կլինեն աղետալի: 

 
ГАЯНЕ АРУТЮНЯН 
АИДА АТАНЯН 

 

ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ РЕЗЕРВОВ ТРЕБОВАНИЙ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПО 
ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ СЗАО) 

 

Ключевые слова: страховая компания, страховые резервы, 
законы распределения, нормальное распреде-
ление, экспоненциальное распределение, рас-
пределение парето 

 

Основой для оценки финансовой устойчивости страховых компаний является расчет и 
оценка ликвидности и платежеспособности. Но ликвидность и платежеспособность не должны 
ограничиваться вычислением только некоторых показателей. Принимая во внимание структу-
ру активов и обязательств страховых компаний, необходимо выяснить достаточный уровень 
абсолютно ликвидных активов для погашения требуемых обязательств. В статье использова-
лась теория вероятностей для проверки выдвинутых гипотез. 

 
GAYANE HARUTUNYAN 
AIDA ATANYAN 

 

DISTRIBUTION LAWS OF DEMAND RESERVES OF INSURANCE COMPANIES BY TYPE OF 
INSURANCE (BY AN EXAMPLE OF ROSGOSSTRAKH ARMENIA ICJSC) 

 

Key words:  insurance company, insurance reserves, distribution 
laws, normal distribution, exponencial distribution, 
pareto distribution 

 

The basis for assessing the financial stability of insurance companies is the calculation and 
evaluation of liquidity and solvency. But liquidity and solvency should not be limited to calculating only 
some indicators. Taking into account the structure of assets and liabilities of insurance companies, it is 
necessary to find out the sufficient level of absolute liquid assets to settle demanding liabilities. The 
article used the probability theory to check some hypothesis. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

 Հիմնաբառեր. սեփական կապիտալ, կանոնադրական կա-
պիտալ, չբաշխված շահույթ, ֆինանսավոր-
ման աղբյուրներ, ֆինանսական քաղաքա-
կանություն 

 

Ապահովագրական ընկերության սեփական կապիտալը դրա ֆինանսական հիմքն է 
և բնութագրվում է դրական գծերով: Սեփական կապիտալի ներգրավումը բավական 
դյուրին է, քանի որ ձևավորվում է՝ ի հաշիվ ներքին աղբյուրների: Գործող ապահովագրո-
ղի սեփական կապիտալի կառուցվածքը ձևավորում են կանոնադրական, պահուստային 
և լրացուցիչ կապիտալները, նպատակային ֆինանսական հիմնադրամները, չբաշխված 
շահույթը: 

Սեփական կապիտալի կառավարումն արտահայտվում է ապահովագրական ընկե-
րության ֆինանսական քաղաքականության մեջ` ինքնաֆինանսավորման անհրաժեշտ 
մակարդակի ապահովմամբ: 

  

Ապահովագրական ընկերության սեփական կապիտալը դրա ֆինանսական հիմքն է 
և բնութագրվում է հետևյալ դրական գծերով. 

 դյուրին ներգրավմամբ, քանի որ դրա մեծացման որոշումն (հատկապես՝ ներքին 
աղբյուրների հաշվին) ընդունում են սեփականատերերը և ֆինանսական կառա-
վարիչները, 

 շահույթի՝ գործունեության տարբեր ոլորտներում օգտագործմամբ, քանի որ 
անհրաժեշտություն չի առաջանում բանկային վարկի և փոխառության համար 
տոկոս մուծել, 

 ֆինանսական կայունության ապահովմամբ զարգացման ընթացքում և բարձր 
վճարունակություն երկարաժամկետում: 

 Գործող ապահովագրողի սեփական կապիտալի կառուցվածքը ձևավորում են1. 
 կանոնադրական կապիտալը, 
 պահուստային և լրացուցիչ կապիտալը, 
 նպատակային ֆինանսական հիմնադրամները, 
 չբաշխված շահույթը: 

Կանոնադրական կապիտալը սեփական կապիտալի առաջնային գումարն է, որը 
ներդրվում է ապահովագրական ընկերության ակտիվների ձևավորման համար` ապահո-
վագրական գործի սկզբնական փուլում: Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման գործ-

                                                            
1 Никулина Н.Н., Финансовый менеджмент страховой организации, “Юнити-Дана”, М., 2008, с. 139-145.  
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ընթացում և հիմնադիրների հետ հաշվարկների ժամանակ հատուկ նշանակություն ունեն 
մասնակիցների ներդրման ժամանակային ու որակական բնութագրիչները: Եթե միջազ-
գային փորձում կանոնադրական կապիտալում ներդրումներ կարող են լինել շենքերը, 
շինությունները, սարքավորումները և այլ նյութական արժեքներ, դրամական միջոցները, 
հողի, ջրի և այլնի օգտագործման իրավունքը, ապա ՀՀ-ում միայն դրամական միջոցներն 
են համարվում այդպիսին: 

Ապահովադիրների և նոր ստեղծվող ապահովագրական ընկերության մյուս գործ-
ընկերների շահերից ելնելով` պետությունը սահմանում է կանոնադրական կապիտալի 
նվազագույն չափը, ձևավորման կարգը և փոփոխման սկզբունքները: 

Կանոնադրական կապիտալի ավելացումն իրականացվում է` 
 նոր բաժնետոմսերի թողարկմամբ,  
 չբաշխված շահույթի մի մասի միացմամբ, 
 անդրամ թողարկմամբ` ի հաշիվ լրացուցիչ կապիտալի: 

Կանոնադրական կապիտալի կրճատումն իրականացվում է հետևյալ ուղիներով. 
 բաժնետոմսերի մի մասի ոչնչացմամբ (անվավեր հայտարարելով) 
 դրանց անվանական արժեքի իջեցմամբ: 

ՀՀ-ում կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափը կարգավորվում է ապահո-
վագրական օրենսդրությամբ և սահմանվում 50 մլն դրամ, իսկ ընդհանուր կապիտալը` 1 
կամ 1.5 մլրդ դրամ1:  

Պահուստային կապիտալը սեփական կապիտալի մի մասն է և նախատեսված է 
տնտեսական գործունեության ներքին ապահովագրության համար: Պահուստը ձևավոր-
վում է շահույթի հաշվին: Սեփական կապիտալի պահուստային մասի չափը որոշվում է 
հիմնադիր փաստաթղթերով: Պահուստային հիմնադրամին հատկացվող միջոցների 
նվազագույն չափը սահմանվում է օրենսդրությամբ` կանոնադրական կապիտալի 15%-ի 
չափով: Նպատակային օգտագործման հետևանքով պահուստային հիմնադրամի կրճա-
տումը պահանջում է միջոցների հավելում հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում2: 

Լրացուցիչ կապիտալը ձևավորվում է` 
 արտաշրջանառու միջոցների արժեքի աճի հետևանքով (վերագնահատումից հե-

տո), 
 արժեթղթերի անվանական արժեքի և իրացման (շուկայական) արժեքի տարբե-

րության հետևանքով (կանոնադրական կապիտալի ձևավորման գործընթացում), 
 ինֆլյացիոն գործընթացների հետևանքով: 

Նպատակային ֆինանսական հիմնադրամները ձևավորվում են ֆինանսական 
միջոցների մուտքերով` 

 բյուջեից և արտաբյուջետային հիմնադրամներից, 
 այլ կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից` նպատակային նշա-

նակության միջոցառումների իրականացման համար: 
                                                            
1  Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները, կանոնակարգ 3/02, էջ 3−4: 
2  Закон РФ ՛՛Об орган. стах. дело в РФ՛՛ ,2005. 
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Չբաշխված շահույթը աղբյուր է սեփական կապիտալի ձևավորման համար: Դա շա-
հույթի այն մասն է, որը չի օգտագործվում ապահովագրական ընկերության սեփակա-
նատերերի և անձնակազմի կողմից, նախատեսված է կապիտալացման, այսինքն` ապա-
հովագրական գործում կրկին ներդրման (վերարտադրության) համար: 

Ֆինանսավորման սեփական միջոցները կարող են ձևավորվել ինչպես ներքին, 
այնպես էլ արտաքին աղբյուրներից: Ֆինանսական ռեսուրսների ներքին աղբյուրները 
սեփական կապիտալի գերադասելի մասն են (օրինակ` ամորտիզացիոն հատկացումներն 
ապահովագրական ընկերությունում ունեն կարևորագույն դեր` ի հաշիվ արտաշրջանառու 
ակտիվներում ամորտիզացվող մեծ տեսակարար կշռի և ամորտիզացիոն քաղաքակա-
նության, միաժամանակ, օժտված են արագացված և լրացուցիչ ամորտիզացիայով): 

Ապահովագրողի սեփական ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման արտաքին 
աղբյուրները ներառում են լրացուցիչ բաժնետիրական կապիտալ, որը ներգրավվում է 
կանոնադրական կապիտալում` միջոցների լրացուցիչ մուծումների հաշվին և բաժնե-
տոմսերի լրացուցիչ թողարկմամբ: 

Ապահովագրական ընկերության սեփական կապիտալի ձևավորման արտաքին այլ 
աղբյուրներին են վերաբերում անհատույց տրված նյութական, ոչ նյութական, ֆինան-
սական օգնությունները: 

Սեփական կապիտալի ինքնաճման հնարավորությունը սահմնավում է ապահովա-
գրողի զուտ (չբաշխված) շահույթի ընդունելի մակարդակի ձևավորմամբ և սեփական 
աղբյուրների հաշվին` ֆինանսական հավասարակշռության պահպանման նրա ունակու-
թյամբ: 

Ընդհանուր ծավալում սեփական կապիտալի տեսակարար կշռի նվազումը վկայում է 
ապահովագրական գործում ֆինանսական անկախության կորստի և ֆինանսավորման 
արտաքին (վարկային պարտավորության տեսքով փոխառու միջոցների) աղբյուրների մե-
ծացման մասին: 

Սեփական կապիտալի ընդլայնումը կարող է իրականացվել երկու աղբյուրի հաշվին. 
դիվիդենտային քաղաքականության փոփոխություն (վճարվող դիվիդենտների և շահույթի 
վերաինվեստավորման միջև հարաբերակցություն) և բաժնետիրական կապիտալի ավե-
լացում (բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկում): Առաջինն առավել նախընտրելի է, քանի 
որ աշխատած և հնարավոր ամբողջ շահույթը պատկանում է ապահովագրական ընկե-
րության տերերին: Երկրորդ աղբյուրի օգտագործման ժամանակ շահույթի մի մասը 
պետք է զոհել: Բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկումը համարվում է թանկ և երկար ժա-
մանակ խլող: Էմիսիան կարող է ուղեկցվել բաժնետոմսերի շուկայական գնի իջեցմամբ: 
Այդ պատճառով էլ կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը նպատակահարմար է դի-
մել այն դեպքում, երբ ապահովագրողն աշխատում է հաջող, ունի ապահովագրական 
գործում ընդլայնման հեռանկար կամ էլ, ընդհակառակը, երբ բացակայում է այլ աղբյուր-
ներից ֆինանսավորումը: 

Ապահովագրական բիզնեսի ոլորտում կիրառվում են սեփական կապիտալի ընդ-
լայնման տարբեր զուգակցումներ, հնարքներ: Այսպես՝ եթե ապահովագրողն ուղղորդվի 
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չբաշխված շահույթի աճով, ապա աղբյուրների միջև հարաբերակցությունը կփոփոխվի 
դեպի փոխառու միջոցների կրճատումը: Սեփական կապիտալի աճի հետ մեկտեղ, 
անհրաժեշտ է որոշակի հարաբերակցությամբ մեծացնել նաև փոխառու կապիտալը:  

Սեփական կապիտալի կառավարումը ուղղված է ապահովագրական բիզնեսի շու-
կայական արժեքի առավելագունացմանը: Ապահովագրական ընկերության ղեկավարի 
կարևոր նպատակն ապահովագրական, ինվեստիցիոն և ֆինանսական ոլորտներում այն-
պիսի կառավարչական որոշումների ընդունումն է, որոնք հեռանկարում կբերեն սեփա-
կան կապիտալի շուկայական արժեքի բարձրացման և բաժնետերերի բարեկեցության 
աճի1:  

Կառավարչական որոշումների ընդունումը և ապահովագրական գործի զարգաց-
ման ռազմավարության ձևավորումը պայմանավորված են, առաջին հերթին, բաժնետերե-
րի, վարկատուների, բիզնեսում վերաինվեստավորման միջև շահույթի բաշխման ունա-
կությամբ և երկրորդ հերթին, կապիտալի կառուցվածքի օպտիմալացմամբ: Այս ուղղու-
թյուններից սեփական կապիտալի շեղումը կարող է փոխհատուցվել փոխառու կապի-
տալով: Այդ նույն ժամանակ տոկոսադրույքների աճը երկարաժամկետ վարկի շուկայում 
կարող է խթանել սեփական կապիտալի ավելացումը: Իդեալական է համարվում, եթե 
սեփական կապիտալը ֆինանսավորում է բոլոր արտաշրջանառու և շրջանառու միջոց-
ների միայն մի մասը: 

Որպես կապիտալի հարաբերակցության ձևավորման հիմնական չափանիշ է հա-
մարվում սնանկացման և ֆինանսավորման «ոսկե կանոնը»՝ որի համաձայն կազմակեր-
պության հեռանկարային հաշվեկշռում անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները. 

 սեփական շրջանառու միջոցների 10%-ը պետք է լինի հավասար գոնե արտա-
դրական պաշարների և ծախսերի 50%-ին (իրական պատկերը ցույց է տալիս սե- 

 փական շրջանառու միջոցների կա՛մ պակասորդը, կա՛մ ավելցուկը), 
 կայուն պասիվների գումարը պետք է հաշվեկշռվի արտադրական պաշարների 

մնացած 50%-ի հետ, 
 հարկերի գումարը պետք է համապատասխանի կարճաժամկետ արժեթղթերին, 

ելնելով այն կանոնից, որ հարկերը պետք է վճարել դրանց համար սահմանված 
վերջին օրը, 

 դեբիտորական պարտավորությունները պետք է համապատասխանեն կազմա-
կերպության կրեդիտորական պարտավորություններին, 

 տրված ավանսները պետք է հաշվեկշռվեն ստացված կանխավճարին և այլն: 
Այսպիսով՝ ֆինանսական կառավարման մեջ «ոսկե կանոնի» նշանակությունը կա-

րելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ.  
1. Ցանկացած կազմակերպություն պետք է պահպանի ֆինանսական հավասարա-

կշռություն: Դրա պահպանումը փոխզիջման արվեստ է` եկամտաբերության ավե-
լացման ձգտման և իրացվելության որոշակի մակարդակի պահպանման միջև:  

                                                            
1  Ա. Ճուղուրյան, Կ.Աբգարյան, Ապահովագրական գործ, ուս. ձեռնարկ, «Օրենք և իրականություն», Եր., 

2007, էջ 382−401: 
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2. Ֆինանսական հավասարակշռությունից դուրս գալը դյուրին է, բայց վերադառ-
նալը` դժվար: Նույնիսկ ֆինանսական հավասարակշռության մեթոդներին տիրա-
պետելով` դրանց կիրառումը գործնականում դժվար է:  

3. Ի վնաս իրացվելիության` րոպեական շահի հետևից ընկնելը կարող է ապա-
հովագրողին բերել սնանկացման: Եթե բոլոր ապահովագրական ընկերություն-
ներն իրենց պրակտիկ գործունեությունում հետևեն ֆինանսավորման «ոսկե կա-
նոնին», ապա սնանկացումը կբացառվի: Սակայն, իրական ապահովագրական 
բիզնեսում այս կանոնին հետևելը շատ բարդ խնդիր է, որը բխում է իրացվելու-
թյան, եկամտաբերության և ռիսկի հակասական մեծություններից: Այս հակասու-
թյունները, դրանց սրացումը և աճը հաճախ բերում են ապահովագրողի ֆինան-
սական հավասարակշռության ամբողջական կորստին և, ի վերջո, նրա սնան-
կացմանը: 

Սեփական կապիտալի կառավարումն արտահայտվում է ապահովագրական ընկե-
րության ֆինանսական քաղաքականության մեջ, կայանում է ինքնաֆինանսավորման 
անհրաժեշտ մակարդակի ապահովմամբ: Ֆինանսական քաղաքականության մշակումն 
անցնում է մի քանի փուլով: Առաջին փուլ՝ ապահովագրական ընկերության սեփական 
ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորված ներուժի վերլուծություն, երկրորդ փուլ՝ ապահո-
վագրական ընկերության սեփական ֆինանսական ռեսուրսների նկատմամբ պահանջ-
մունքի սահմանում, ինչպես նաև սեփական աղբյուրների հաշվին լրացուցիչ ֆինանսա-
վորման պահանջի հաշվարկ, երրորդ փուլ՝ սեփական ֆինանսական ռեսուրսների ֆի-
նանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների ընտրության վերաբերյալ կառավարչական 
որոշումների ընդունում:  

 

ЛУСИНЕ КАЗАРЯН 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ СРАХОВЩИКА 
 

Ключевые слова: собственный капитал, уставной капитал, 
нераспределенная прибыль, источники финан-
сирования, финансовая политика   

Собственный капитал страховой организации составляет ее финансовую основу и 
характеризуется рядом положительных черт. Привлечение собственного капитала довольно 
просто, особенно за счет внутреных источников. Структура собственного капитала, 
действующего страховщика образует: уставной капитал, резервный и добавочный капитал, 
целевые финансовые фонды, нераспределенная прибыль. Управление собственным капиталом 
отражается в финансовой политике стаховой организации, заключающейся в обеспечении 
необходимого уровня самофинансирования. 
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The statutory capital of the insurance company is its financial base and is characterized by a 
number of positive lines. First of all, it is easy to get involved, as it is done through internal sources and 
it is not necessary to pay a bank loan or loan. The structure of the existing insurer՚s own equity forms: 
statutory capital, reserve and additional capital, targeted financial funds, retained earnings. The 
structure of the existing insurer՚s own equity forms: statutory capital, reserve and additional capital, 
targeted financial funds, retained earnings. The charter capital is the primary equity capital invested in 
the formation of the insurance company՚s assets at the initial stage of the insurance business. Own 
capital management reflects the financial policy of the insurance company, providing insurmountable 
levels of self-financing. 

 

 
ԳԱՅԱՆԵ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԼԱՍՏԵՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԿՈՀՈՆԵՆԻ 
ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

Հիմնաբառեր.  ՀՀ բանկային համակարգ, կլաստերացում, 
նեյրոնային ցանց 

 

Աշխատանքում կատարվել է ՀՀ բանկերի կլաստերացում Կոհոնենի նեյրոնային 
ցանցի միջոցով: Կլաստերներում բանկերի դասակարգումը հնարավորություն է ստեղծում 
բացահայտելու յուրաքանչյուր կլաստերում ընդգրկված բանկերին բնորոշ օրինաչափու-
թյունները: Բանկերի կլաստերացումը թույլ կտա ՀՀ կենտրոնական բանկին առավել 
արդյունավետ ընտրել բանկերի նկատմամբ կիրառվող վերահսկողության լծակները՝ հիմք 
ընդունելով դրանց կլաստերային պատկանելությունը:  

 

Արհեստական նեյրոնային ցանցերը ներկայումս լայն կիրառություն են ստացել գի-
տության տարբեր ճյուղերում ծագած ամենաբարդ խնդիրների լուծման համար. որոշում-
ների կայացում ու կառավարում, կանխատեսում, կերպարների ճանաչում, կլաստերացում 
ու դասակարգում, նեյրոկառավարում և այլն: Ձևակերպվելով որպես մաթեմատիկական 
ալգորիթմների բազմություն, որի նպատակը գլխուղեղի կենսաբանական գործընթացնե-
րի ուսումնասիրումը և նեյրոցանցային արհեստական բանականության ստեղծումն էր, 
ներկայումս նեյրոնային ցանցերն ապահովում են բարդ տրամաբանական կառուցվածք-
ների մեծ արագություն, գործողությունների զուգահեռ կատարում, դժվար ձևայնացվող 
խնդիրների լուծման հնարավորություն և այլն:  

Նեյրոնային ցանցերը ինքնաուսուցվող համակարգեր են: Ինքնաուսուցման ընթաց-
քում, սովորելով բավական մեծ ծավալի տեղեկատվության (օրինակների) վրա, ցանցն 
ունակ է դառնում բացահայտելու մուտքային և ելքային տվյալների միջև թաքնված ամե-



 410

նաբարդ կախվածությունները, կատարելու ընդհանրացումներ: Ուսանելուց հետո ցանցը 
կարող է օգտագործվել որոշակի հաջորդականության ապագա արժեքների կանխա-
տեսման համար:  

Արհեստական նեյրոնային ցանցերն օգտագործվում են նաև կերպարների ճանաչո-
ղության, դասակարգման և կլաստերացման խնդիրներում, որոնց լուծման համար լայն 
տարածում են գտել Կոհոնենի ցանցերը և Կոհոնենի քարտեզները (SOM - Self -Organizing 
Map): 

Կոհոնենի ցանցերը պատկանում են ինքնակառավարվող նեյրոնային ցանցերի թվին1: 
Ինքնակառավարվող ցանցը թույլ է տալիս ուսումնասիրվող բազմությունը տրոհել 

միանման (համասեռ) օբյեկտների խմբերի` կլաստերների: Ի տարբերություն դասակարգ-
ման խնդրի, որտեղ օբյեկտներից յուրաքանչյուրն ընդգրկվում է նախապես որոշված դա-
սերից մեկում, կլաստերացման խնդրում տեղի է ունենում օբյեկտներից յուրաքանչյուրի 
ընդգրկում նախապես չառանձնացված դասերում: Օբյեկտների խմբավորումը կլաստեր-
ներում տեղի է ունենում վերջիններիս ձևավորմանը զուգահեռ:  

Կլաստերների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու դրանցից 
յուրաքանչյուրին բնորոշ օրինաչափությունները և կիրառելու վերլուծության համապա-
տասխան մեթոդներ, կանխատեսելու տվյալ կլաստերին պատկանող օբյեկտի վարքագի-
ծը, բացահայտելու անոմալիաները:  

Ներկայացնենք կլաստերացման խնդրի ֆորմալ նկարագրությունը: 
Տրված է օբյեկտների  բազմությունը, որոնցից յուրաքանչյուրը բնու-

թագրվում է  վեկտորով, որտեղ -ը օբյեկտների 
բնութագրիչների թիվն է: Անհրաժեշտ է կառուցել  կլաստերների 

բազմությունը`  
( ){ }, / , , ,k j p j p j pc i i i I i I d i i σ= ∈ ∈ p  , 

որտեղ -ն  և  օբյեկտների միջև հեռավորությունն է, իսկ -ն` կլաստերում օբ-

յեկտների ընդգրկման մոտիկության չափը: Կոհոնենի ցանցում, սովորաբար, կիրառվում 
է էվկլիդյան հեռավորությունը.  

( ) ( )2

1
,

m

E i i
i

d x y x y x y
=

= − = −∑  : 

 

                                                            
1 Кохонен Т., Самоорганизующиеся карты. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008, 655 с. 
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Նկար 1.   Կոհոնենի ցանցի կառուցվածքը 
 
Կոհոնենի ցանցը (նկար 1) միաշերտ է, որը կառուցված է WTA (Winner Takes All – 

հաղթողը ստանում է ամբողջը) տիպի նեյրոններից: Ցանցի յուրաքանչյուր նեյրոն միաց-
ված է m-չափանի  մուտքային վեկտորի բոլոր տար-
րերի հետ: Յուրաքանչյուր -րդ նեյրոնի համար կառուցվում է մուտքային ազդանշանների 

 կշռված գումարը.  

1
,

m

j j ij i
i

S b w x
=

= +∑  

որտեղ ijw  - i -րդ մուտքի կշիռն է j -րդ նեյրոնի համար, jb - ն` նվազագույն շեմը: 

Կոհոնենի ցանցում ցանկալի է մուտքային տվյալների նորմավորումը, որը դրական 
է անդրադառնում ուսուցման արագության վրա: Մուտքային տվյալների նորմավորման 
համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևերից որևէ մեկը. 

2

1

,i
Hi m

i
i

x
x

x
=

=

∑
   i

Hi
i

xx
x

=
 
, 

որտեղ Hix  -ն մուտքային վեկտորի նորմավորված բաղադրիչն է: 
Նախքան ուսուցման գործընթացը՝ իրականացվում է ցանցի կշիռների սկզբնար-

ժեքավորում, պարզագույն դեպքում ընտրվում են կշիռների պատահական արժեքներ: 
Ցանցի ուսուցման համար կիրառվում են մրցակցության մեխանիզմներ:  ազդա-

նշանները տրվում են ակտիվացման մրցակցային ֆունկցիային, որը գործում է «հաղթողը 
ստանում է ամբողջը» սկզբունքով, հաղթում է այն նեյրոնը, որի կշիռների վեկտորն ամե-
նաքիչն է տարբերվում մուտքայինից: Հաղթող նեյրոնի համար տեղի ունի հետևյալը.  

( ) ( )
1

, min ,j ii n
d x w d x w

≤ ≤
=  : 

Այնուհետև ճշգրտվում են հաղթող նեյրոնի կշիռները.  
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( ) ( ) ( ) ( )1k k k k
i i i iw w x wη+ ⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ ,  

որտեղ x -ը մուտքային վեկտորն է, k -ն` ուսուցման պարբերաշրջանի համարը, ( )k
iη -ն` 

ուսուցման k -րդ պարբերաշրջանում i -րդ նեյրոնի ուսուցման գործընթացի արագության 
գործակիցը: Ալգորիթմն ավարտվում է այն դեպքում, երբ կա'մ իրականացվել են որոշակի 
թվով պարբերաշրջաններ, կա'մ սխալը դարձել է նախօրոք տրված փոքր արժեքից ավելի 
փոքր:  

ՀՀ առևտրային բանկերի կլաստերացման խնդրում որպես հիմք ընդունվել են բան-
կերի հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները՝ ակտիվները, պարտավորությունները և 
սեփական կապիտալը (աղյուսակ 1): Կլաստերներում բանկերի դասակարգումը հնարա-
վորություն է ստեղծում դուրս բերելու յուրաքանչյուր կլաստերում ընդգրկված բանկերին 
բնորոշ օրինաչափությունները, որը թույլ կտա ՀՀ կենտրոնական բանկին առավել ար-
դյունավետ կերպով ընտրել բանկերի նկատմամբ կիրառվող վերահսկողության լծակ-
ները՝ հիմք ընդունելով դրանց կլաստերային պատկանելությունը: 

Աղյուսակ 1 
Բանկերի հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները1 (հազար ՀՀ դրամ) 

 

Բանկ Ակտիվներ Պարտավորու-
թյուններ 

Սեփական 
կապիտալ 

Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ 291099222 236806351 54292871 
Ամերիաբանկ 399744138 357389372 42354766 
Անելիքբանկ 86630585 72370960 14259625 
Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի Խումբ 111265218 95300925 15964293 
Արարատբանկ 138363233 116693838 21669395 
Արդշինբանկ 366406120 319273854 47132266 
Արմսվիսբանկ 84302610 66571354 17731256 
Արցախբանկ 87653641 76962941 10690700 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 53287157 45539844 7747313 
ԲՏԱԲանկ 16443448 10839848 5603600 
Զարգացման Հայկական Բանկ 74424482 64475808 9948674 
Էյչ-Էս-ԲԻ-Սի Բանկ Հայաստան 306609112 259648710 46960402 
Ինեկոբանկ 159817080 133716988 26100092 
Կոնվերս Բանկ 147633909 125129626 22504283 
Հայբիզնեսբանկ 269386655 241821676 27564979 
Հայէկոնոմբանկ 91919011 80847996 11071015 
Մելլաթ Բանկ 27624781 16428718 11196063 
Յունիբանկ 170256546 149819697 20436849 
ՊրոԿրեդիտ Բանկ 66484560 57317194 9167366 
Պրոմեթեյ Բանկ 77776072 54603927 23172145 
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ 361147194 330453215 30693979 

 

                                                            
1 ՀՀ բանկերի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ, Եր., 2015: 



 413

 
 

Նկար 2.  ՀՀ բանկերի կլաստերային վերլուծության արդյունքները MATLAB փաթեթի 
Neural Network Toolbox գործիքով 

 
Ըստ ստացված արդյունքների` առաջին կլաստերում ընդգրկվել է 6, երկրորդում՝ 11 

բանկ և երրորդում՝ 4 (նկար 2): Դիտարկենք կլաստերներն առանձին-առանձին: 
Կլաստեր 1: Առաջին կլաստերում ընդգրկվել են Ամերիաբանկը, Արցախբանկը, 

Հայբիզնեսբանկը, Հայէկոնոմբանկը, Յունիբանկը և ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը: Կլաստերը 
բնութագրող վիճակագրական ցուցանիշների արժեքները ներկայացված են աղյուսակ  
2-ում: 

Աղյուսակ 2 
Կլաստեր 1-ի վիճակագրական ցուցանիշները (հազար ՀՀ դրամ) 

 

Ֆինանսական ցուցանիշ Նվազագույն 
արժեք 

Առավելագույն 
արժեք Միջին արժեք Ստանդարտ 

շեղում 
Ակտիվ 87653641 399744138 230017864.2 134508060.2 
Պարտավորություն 76962941 357389372 206215816.2 122605114.8 
Սեփականկապիտալ 10690700 42354766 23802048 12257021.82 

 

Կլաստեր 2: Երկրորդ կլաստերում ընդգրկվել են Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը, 
Անելիք Բանկը, Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի Խումբը, Արարատբանկը, Արդշինբանկը, 
Բիբլոս Բանկ Արմենիան, Զարգացման Հայկական Բանկը, Էյչ-Էս-ԲԻ-Սի Բանկ Հայաս-
տանը, Ինեկոբանկը, Կոնվերսբանկը, ՊրոԿրեդիտ Բանկը: Կլաստերը բնութագրող վի-
ճակագրական ցուցանիշների համապատասխան արժեքները ներկայացված են աղյու-
սակ 3-ում: 
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Աղյուսակ 3 
Կլաստեր 2-ի վիճակագրական ցուցանիշները (հազար ՀՀ դրամ) 

 

Ֆինանսական ցուցանիշ Նվազագույն 
արժեք 

Առավելագույն 
արժեք Միջին արժեք Ստանդարտ 

շեղում 
Ակտիվ 53287157 366406120 163820061.6 108147766.3 
Պարտավորություն 45539844 319273854 138752190.7 92004248.64 
Սեփական կապիտալ 7747313 54292871 25067870.91 16794402.01 

 

Կլաստեր 3: Երրորդ կլաստերում ընդգրկվել են հետևյալ բանկերը՝ Արմսվիսբանկ, 
ԲՏԱ Բանկ, Մելլաթ Բանկ, Պրոմեթեյ Բանկ: Կլաստերը բնութագրող վիճակագրական 
ցուցանիշների համապատասխան արժեքները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում: 

 
Աղյուսակ 4 

Կլաստեր 3-ի վիճակագրական ցուցանիշները (հազար ՀՀ դրամ) 
 

Ֆինանսական ցուցանիշ Նվազագույն 
արժեք 

Առավելագույն 
արժեք Միջին արժեք Ստանդարտ 

շեղում 
Ակտիվ 16443448 84302610 51536728 34474269
Պարտավորություն 10839848 66571354 37110962 27639616
Սեփական կապիտալ 5603600 23172145 14425766 7652603

 
Յուրաքանչյուր կլաստերին բնորոշ տիպային բանկի ռադար-գծապատկերները ներ-

կայացված են նկար 3-ում. 
 

 
Կլաստեր 1 Կլաստեր 2 Կլաստեր 3 

Նկար 3.  Կլաստերների տիպային բանկերի ռադար-գծապատկերները 
 
Բանկերի դասակարգումն իրականացվել է ըստ հիմնական ֆինանսական ցուցա-

նիշների նորմավորված արժեքների միջինի` 
1

1 d

t k
k

R x
d =

= ∑ , որտեղ kx -ն k -րդ ցուցանիշի 

նորմավորված արժեքն է, d -ն ցուցանիշների տարածության չափողականությունն է: 
Դասակարգման արդյունքները բերված են նկար 4-ում:  
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Նկար 4.  ՀՀ բանկերի դասակարգումն ըստ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների 

նորմավորված արժեքների միջինի 
 

Այսպիսով՝ աշխատանքում կատարվել է ՀՀ առևտրային բանկերի կլաստերացում 
Կոհոնենի արհեստական նեյրոնային ցանցի միջոցով՝ ըստ բանկերի հիմնական ֆինան-
սական ցուցանիշների՝ ակտիվների, պարտավորությունների և սեփական կապիտալի: 
Կատարվել է նաև ՀՀ բանկերի դասակարգում՝ ըստ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշ-
ների նորմավորված արժեքների միջինի: 

Կլաստերացումը թույլ կտա ՀՀ կենտրոնական բանկին առավել արդյունավետ կեր-
պով ընտրել բանկերի նկատմամբ կիրառվող վերահսկողության լծակները՝ հիմք ընդու-
նելով դրանց կլաստերային պատկանելությունը: 

 

ГУКАСЯН ГАЯНЕ  
КАЗАРЯН АРМЕН  
 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВ РА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННОЙ 
СЕТИ КОХОНЕНА 

 

Ключевые слова: банковской система РА, кластеризациа, 
нейронные сети 

 

В работе осуществлена кластеризация банков РА с применением нейронной сети Кохо-
нена Классификация банков 2 кластеры дает возможность выявить закономерености, харак-
терные банкам, включенным в каждый кластер. Кластеризация банков позволит Централь-
ному банку РА выбрать наиболее эффективное управление банками, принимая за основу при-
надлежность кластера, что дает возможность построения рейтинга банков и прогнози-
рования их будущего, в зависимости от положения в конкретной группе с учетом статистиче-
ских характеристик кластера.  
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GAYANE GHUKASYAN 
GHAZARYAN ARMEN  

 

CLUSTERIZATION AND CLASSIFICATION OF ARMENIAN BANKS WITH THE KOHONEN'S 
NEURAL NETWORK 

 

Keywords: the banking system of RA, clustering, neural networks 
 

The article considers the clustering of RA banks with the use of Kohonen's neural network. 
Clustering creates the possibility for withdrawal of the inherent regularities of the banks included in the 
cluster. Banks of the clusters will allow the Central Bank the most effective the choice of banks to 
control the levers, taking for the basis of their cluster affiliation, will promote the present in the 
banking system, originating banks associations of process efficiency. 

 
 
 
ՆԱՐԻՆԵ ՄԻՐԶՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, 
ՀՊՏՀ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆՇՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 
ՎԵՐՋԻՆՆԵՐԻՍ ԳԾՈՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴ 
 

Հիմնաբառեր.  ֆինանսական կայունություն, վարկային ռե-
սուրսներ, վարկանշում, ֆինանսական միջ-
նորդ կազմակերպություններ, վարկային 
ռիսկ 

 

Զարգացող երկրներում ֆինանսական համակարգի, մասնավորապես՝ վերջինիս 
գլխավոր դերակատար առևտրային բանկերի կայունությունն առանցքային նշանակու-
թյուն ունի, որը պահպանելու նպատակով պետք է իրականացնել վարկային ռիսկերի բա-
ցահայտում և արդյունավետ կառավարում: Այս առումով, ժամանակակից և գործուն մե-
թոդ է վարկանշումը: Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել առևտրային բանկերի 
կողմից փոխառու ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշման նախնական 

մոդել: 
 

Զարգացող երկրներում տնտեսության կայունության գլխավոր գրավականը ֆինան-
սական համակարգի կայունությունն է: Ֆինանսական համակարգի կայունություն ասելով 
պետք է հասկանալ ֆինանսական միջնորդ կազմակերպությունների բնականոն գոր-
ծունեություն: Նույնիսկ տնտեսական կայուն իրավիճակում ֆինանսական միջնորդության 
հարաբերություններում ծագող ռիսկերի ժամանակին բացահայտումը, արդյունավետ և 
համապատասխան կառավարման գործիքների ընտրությունն առանցքային նշանա-
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կության խնդիրներ են, քանի որ նպաստում են ֆինանսական ինստիտուտների հետագա 
արդյունավետ և կայուն գործունեության ապահովմանը:  

ՀՀ ֆինանսական համակարգի գլխավոր դերակատարներն են առևտրային բան-
կերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները և այլ 
ֆինանսական կազմակերպություններ: Ընդ որում, առևտրային բանկերի ակտիվների 
տեսակարար կշիռը ֆինանսական համակարգի ակտիվների կառուցվածքում եղել և 
դեռևս մնում է գերակշռող1, թեպետ ունի թեթևակի նվազման միտում` 2015 թ. 89.2% էր, 
2016 թ.` 88.4%: Հաշվի առնելով վերոնշյալը` բանկային համակարգի կայունությունը և 
բնականոն գործունեությունը ՀՀ տնտեսության կայունության և զարգացման գլխավոր 
գրավականներն են:  

Ֆինանսական կայունության տեսանկյունից, առավելապես կարևորվում է բանկա-
յին գործունեության ռիսկերի կառավարումը: Մի շարք երկրներում, ինչպես և ՀՀ-ում, 
բանկային գործունեության կարգավորման գործառույթը վերապահված է կենտրոնական 
բանկերին, որոնց մի մասն առաջնորդվում է Բազելյան կոմիտեի համաձայնագրերով՝ հե-
տապնդելով բանկային ոլորտում կարգավորման միասնական չափորոշիչների ներդրում:  

ՀՀ ԿԲ-ն բանկային կարգավորումն իրականացնում է մի շարք նորմատիվների 
սահմանմամբ, մասնավորապես՝ նորմատիվ 1-ը կարգավորում է առևտրային բանկերի 
անվճարունակության ռիսկը և սահմանում վարկային, օպերացիոն և շուկայական ռիս-
կերի ծածկմանն անհրաժեշտ՝ առևտրային բանկի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն 
մեծության հանդեպ պահանջները, նորմատիվ 3–ը՝ մեկ փոխառուի կամ միմյանց հետ 
փոխկապակցված փոխառու անձանց խմբի գծով բանկի կողմից ընդունելի վարկային 
ռիսկի չափը: 

ՀՀ ԿԲ-ն վարկային ռիսկը դիտարկում է որպես կարևորագույն ռիսկ2: Վարկային 
ռիսկերի նվազեցմանն ու կառավարմանն է ուղղված ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված 
հնարավոր կորուստների գծով պարտադիր պահուստների ստեղծումը, սակայն տվյալ 
կարգավորող պահանջը, ինչպես ցույց տվեց ճգնաժամ, ունի ռետրոսպեկտիվ բնույթ, 
այսինքն՝ ռիսկերը հաշվի էին առնվում ուշացումով, և առևտրային բանկերի սեփական 
միջոցները բավարար չէին դրանց ծածկման համար3: Դրանով էր պայմանավորված Բա-
զել ll–ում առևտրային բանկերի կապիտալի համարժեքության վերաբերյալ նոր պահանջ-
ների սահմանումը՝ համաձայն որոնց 2017 թ. հունվարի 1-ին ՀՀ ԿԲ-ն առևտրային բան-
կերի նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի սահմանաչափ ընդունեց 30 մլրդ դրամը4` 
առևտրային բանկերի թիվը 21-ից կրճատելով 17-ի: 

Վերոնշյալը հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ, առևտրային բանկերը չպետք է թու-
լացնեն վարկային ռիսկերի կառավարումը և դիմեն չարդարացված ռիսկ պարունակող 

                                                            
1 ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2016, էջ 31: 
2 https://www.cba.am/AM/pperiodicals/fin_stab_16_1.pdf 
3 ФГОБУ ВПО, “Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации”, Риск-менеджмент в 

коммерческом банке, под редакцией И. В. Ларионовой. –М.: КНОРУС, 2014, 456 с. 
4 https://www.cba.am 
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գործարքներ կնքելուն` անկախ իրենց ռիսկ-ախորժակից: Վերջին տասնամյակում ՀՀ-ում 
գործարար ակտիվության բարձրացումը հիմնականում պայմանավորված է ներգրավված 
վարկային ռեսուրսների ծավալների մեծացմամբ, ինչը հնարավոր դարձավ ինչպես ֆի-
նանսական համակարգի զարգացման, այնպես էլ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից իրականացվող քա-
ղաքականության շնորհիվ, մասնավորապես՝ ռեպո տոկոսադրույքների գծով: Վերջին եր-
կու տարվա ընթացքում ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանվող վերաֆինանսավորման տոկոսա-
դրույքը նվազել է 3%-ով, և, հաշվի առնելով, որ առևտրային բանկերի վարկային պրո-
դուկտների (արդյունքի) տոկոսադրույքները ձևավորվում են՝ ելնելով վերաֆինանսավոր-
ման տոկոսադրույքից, որոշ չափով նվազել են նաև փոխառուների կողմից ներգրավվող 
վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքները: Վերոնշյալն էլ հանգեցրեց առևտրային բան-
կերի կողմից տրամադրվող վարկային ռեսուրսների ծավալների ավելացմանը: Վարկային 
ռեսուրսների ծավալների մեծացումը, իր հերթին, բերում է վարկային ռիսկերի բարձ-
րացման, և հետզհետե ավելի ու ավելի արդիական է դառնում վերջիններիս բացահայտ-
ման և կառավարման խնդիրը: Համաձայն ՀՀ ԿԲ տվյալների, չնայած ռեպո տոկոսա-
դրույքների նվազմանը, առևտրային բանկերի չաշխատող վարկային ռեսուրսները հիմ-
նականում ունեն աճման բնույթ, ինչը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոն-
ցից ամենաազդեցիկներն առևտրային բանկերում գործող վարկային ռիսկերի գնահատ-
ման մոդելներում առկա թերություններն են կամ, առհասարակ, նմանատիպ մոդելների 
բացակայությունը: Առևտրային և վարկային կազմակերպությունների վարկանշումը վար-
կային ռիսկերի կառավարման ժամանակակից մեթոդ է: Գոյություն ունեն արտաքին վար-
կանշման գործակալություններ` Standard and Poor’s, Moody’s և Fitch, որոնք, ըստ էու-
թյան, մենաշնորհյալ դիրք ունեն վարկանշման շուկայում, սակայն վերջիններիս մոտ 
վարկանշումը կապված է մի շարք ֆինանսական և կազմակերպչական խնդիրների հետ: 
ՀՀ ֆինանսական կազմակերպություններից արտաքին վարկանիշ էին ստացել «Հայ-
էկոնոմբանկ» ՓԲԸ-ն, «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն և այլն: Բազել ll՝ նոր համաձայ-
նագրում նշվում է, որ բանկերն իրենց մոտ պետք է ստեղծեն հավանական փոխառուների 
որակի և վարկերի տրամադրման պայմանների գնահատման վրա հիմնված ներքին 
վարկանշման համակարգեր1:  

Համաձայն վերը նշվածի՝ պարզ է դառնում, որ կազմակերպությունների վարկա-
նշումն արդիական է վարկային ռիսկերի կառավարման համատեքստում, և կազմակեր-
պությունները պետք է կարողանան մշակել արդյունավետ ներքին վարկանշման մոդել-
ներ:  

Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել ՀՀ ֆինանսական միջնորդ կազմակեր-
պությունների ներքին վարկանշման նախնական ալգորիթմ: 

Առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների վարկանշման ալգորիթ-
մի դուրսբերումն իրականացվում է վարկային ռիսկի քանակական և փորձագիտական 

                                                            
1 Вяткин В. Н., Гамза В. А., Базельский процесс, Базел II – управление банковскими рисками. Москва, 2007, с. 

41−42, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 2005. 
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գործոնների միասնական գնահատման հիման վրա: Ստացված վարկանիշն օգտագործ-
վում է` 

• առևտրային բանկում կոնտրագենտի (պայմանագրային հարաբերությունների 
մեջ գտնվող ֆինանսական կազմակերպության) վարկային ռիսկի չափից կախ-
ված` ռիսկերի ընդունման իրավասությունների բաշխման ժամանակ, 

• կոնտրագենտի կողմից ներգրավված վարկային ռեսուրսի գծով պահուստների 
ստեղծման ժամանակ, 

• կոնտրագենտի սնանկության հավանականության ցուցանիշը հաշվարկելիս, 
• առևտրային բանկի վարկային պորտֆելի որակը գնահատելիս և այլն: 
Վարկանիշ պետք է շնորհվի այն կոնտրագենտին, ում հետ անցկացվել են կամ 

պետք է անցկացվեն վարկային ռիսկ պարունակող գործառնություններ:  
Կախված վարկային ռիսկի քանակական և փորձագիտական գործոնների միասնա-

կան գնահատման հիման վրա տրված վերջնական բալերից` կոնտրագենտին շնորհվում 
է վարկանիշ: Վարկանշային սանդղակը, սովորաբար, կազմված է լինում տասը վարկա-
նշային դասից, սակայն դասերի քանակը կարող է լինել ավելի շատ` ավելի զգայուն վար-
կանիշ շնորհելու նպատակով: Հաշվի առնելով ՀՀ առևտրային բանկերի քանակը և գոր-
ծունեության ծավալները` նպատակահարմար է վարկանշային տասը դասի օգտագոր-
ծումը (աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 
Վարկանշային դասեր 

 

Վարկանիշ Բալային գնահատական 
AAA (90 -100] 
AA (80 -90] 
A (70 -80] 

BBB (60 -70] 
BB (50 -60] 
B (40 -50] 

CCC (30 -40] 
CC (20 -30] 
C (10 -20] 

D (default) ≤10 
 

Համաձայն ներկայացվող ներքին վարկանշման մեթոդական մոտեցման` վերջնա-
կան բալային գնահատականը պետք է դուրս բերվի հետևյալ բանաձևի (1) միջոցով` 

ԲԳ0= MIN (ԲԳմիջ; ԲԳՖ) × ԳՖ + ԲԳփ × Գփ + ∑
=

N

1 i

ԲԳռi    (1) 

որտեղ` 
ԲԳ0 –  կոնտրագենտի ֆինանսական վիճակի վերջնական բալային գնահատական, 
ԲԳմիջ –  կոնտրագենտին միջազգային վարկանշման գործակալությունների կողմից 

տրված վարկանիշ (եթե այն առկա է), 
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ԲԳֆ –  կոնտրագենտի ֆինանսական վիճակի քանակական գնահատման բալային 
գնահատական, որը դուրս է բերվում հինգ խումբ ֆինանսական գործակիցնե-
րի հիման վրա, որոնք են` կապիտալի դինամիկա, կապիտալի համարժեքու-
թյուն, ակտիվների որակ, իրացվելիություն, գործունեության արդյունավետու-
թյուն, 

Գֆ –  կոնտրագենտի ֆինանսական վիճակի քանակական գնահատման բալային 
գնահատականի կշիռ, 

ԲԳփ −  կոնտրագենտի գործունեության բալային գնահատական, որը ներառում է 
վարկային պատմության և համագործակցության ակտիվության գնահատում, 

Գփ −  կոնտրագենտի գործունեության բալային գնահատականի կշիռ, 
ԲԳռ −  կոնտրագենտի գործունեության մեջ հայտնաբերված ռիսկերի բալային գնա-

հատական (յուրաքանչյուր ռիսկային գործոնի համար շնորհվում է համա-
պատասխան բալ): 

Ներքին վարկանշման մեթոդական մոտեցման շրջանակներում շնորհված վարկա-
նիշը պետք է ենթարկվի ակտուալացման առնվազն տարին մեկ անգամ:  

 

НАРИНЕ МИРЗОЯН 
 

РЕЙТИНГОВАНИЕ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ 
РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 
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ресурсы, рейтингование, финансовые посред-
ники, кредитный риск 

 

В развивающихся странах стабильность финансовой системы в целом и в особенности 
главных ее фигурантов-коммерческих банков, является ключевым вопросом. Для того чтобы 
сохранить финансовую стабильность коммерческих банков, нужно проводить идентификацию 
и эффективное управление одного из его главных рисков-кредитного риска. Современным и 
действенным способом вышесказанного является рейтингование. Цель данной статьи – 
представить начальную модель рейтингования финансовых учреждений-заемщиков со сто-
роны коммерческих банков. 

NARINE MIRZOYAN 
 

CREDITING OF FINANCIAL ORGANIZATIONS AS MODERN METHODS 
OF CREDIT RISK MANAGEMENT 

 

Key words:  financial sustainability, credit resources, rating, 
financial intermediary organizations, credit risk 
 

In developing countries, the stability of the financial system, particularly its key players, 
commercial banks is crucial. In order to maintain the stability of commercial banks, it is necessary to 
disclose good credit risk exposures and effective management. Rating is a modern and effective method 
corresponding to aforementioned. The purpose of this article is to present a preliminary model of 
rating financial institutions by commercial banks. 
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ԳԱԳԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ ԳՄ 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԵՎ ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր.  ծրագրերի ինքնարժեք, դրամական ներ-
հոսք, դրամական արտահոսք, փոխանակ-
վող գործարքներ, չփոխանակվող գործարք-
ներ, բյուջեից ֆինանսավորվում, հասույթ, 
ծախսեր, դեբիտորական և կրեդիտորական 
պարտքեր 

 

Հանրային հատվածի կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության գոր-
ծառնությունների սինթետիկ հաշվառման ձևակերպումներ կատարելիս պետք է առաջ-
նորդվել գործառույթների նպատակաուղղվածության ու բնույթի հստակ տարբերակման 
մեթոդաբանությամբ:  

Նման սկզբունքով է կառուցվել նաև հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, որտեղ յուրաքանչյուր երևույթի, դրանց 
առանձին ենթատեսակների համար նախատեսվել են առանձնացված հաշիվներ և ծած-
կագրեր: Միայն տարբերակման մեթոդաբանության ու հաշվային պլանի ճիշտ ընկալման 
ու կիրառման արդյունքում է հնարավոր իրականացնել հանրային հատվածի պահանջվող 
մակարդակի հաշվապահական հաշվառումը, այդ թվում՝ նաև սինթետիկ հաշվառման 
ձևակերպումները: 

 

Հանրային հատվածի կազմակերպություններ են համարվում պետական կառա-
վարչական հիմնարկները, համայնքային ղեկավարների աշխատակազմերը, պետական 
ու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները (ՊՈԱԿ–ները և ՀՈԱԿ-ները): 
Պետական կառավարչական հիմնարկները ներառում են նախարարություններ, գերա-
տեսչություններ, գործակալություններ, պետական հանձնաժողովներ և այլն: 

Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը 
որոշակիորեն տարբերվում է շահույթ հետապնդող, առևտրային կազմակերպությունների 
հաշվապահական հաշվառումից: Մինչև վերջերս օրենսդրորեն սահմանված չէին ՀՀ 
հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կազմա-
կերպելու, վարելու և ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելու ու ներկայաց-
նելու հիմունքները: Դրանք կարգավորվում էին գործող ՀՀՄՍ–ների ու հաշվային պլանի 
պահանջներին համապատասխան, որոնք բովանդակության ու գործունեության ընդ-
գրկման տեսակետից խիստ ծավալուն են և նախատեսված տարբեր բնագավառներում 
գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների համար, ուստի դրանց՝ այդ ծա-
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վալով կիրառումը նպատակահարմար չեն հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
համար1: Անհրաժեշտություն էր առաջացել տարբերակելու հանրային ոլորտների կազ-
մակերպությունների հաշվապահական հաշվառման իրականացման կարգը, քանի որ 
տարբեր են հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման 
ու հրապարակման պահանջները: ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառ-
ման բարեփոխումների շրջանակներում նախատեսվում էր նախկինում գործող հաշվա-
պահական հաշվառման համակարգից անցում կատարել հանրային հատվածի հաշվա-
պահական հաշվառման միջազգային չափանիշներին համապատասխանող համակարգի: 
Այդ բարեփոխումների առաջին ձեռնարկումը եղավ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թ. 
N 725՝ «ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում սահմանելու մասին» հրա-
մանը, որով ներդրվեցին Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվա-
պահական հաշվառման ստանդարտը և հաշվային պլանը2: Դա կարևոր քայլ է հանրային 
հատվածի հաշվապահական հաշվառումը կարգավորելու, ինչպես նաև որոշակիորեն 
պարզեցնելու համար: Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտը 
(ՀՀՀՀՍ) կազմված է տարբեր բաժիններից, որոնցից յուրաքանչյուրը կարգավորում է 
տարբեր երևույթներ:  

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները (ՀՀՀՀՍ) 
կիրառվում են բոլոր համապատասխան կազմակերպությունների կողմից՝ բացառությամբ 
պետական առևտրային կազմակերպությունների (ՊԱԿ): 

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունների 
ընդգծված դրսևորումները պայմանավորված են տվյալ հատվածի կազմակերպություննե-
րի գործառույթների բնույթով ու բնագավառներով, ինչպես նաև դրանցում կատարվող 
գործառնություններով: Տարբերակումները կատարված են տարբեր սկզբունքներով են-
թադասակարգմամբ: Հատկապես հստակ տարբերակում է կատարված պետական բյու-
ջեի գործառույթներին և հանրային հատվածի մյուս կառույցների գործառույթներին վերա-
բերվող հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ հաշվառման ձևակերպումների գծով: 

Հանրային հատվածում բյուջեներից ֆինանսավորումը կատարվում է բյուջետային 
միջոցների հաշվին՝ պետական կառավարչական հիմնարկներից կամ համայնքի ղեկա-
վարի անձնակազմից, ինչպես նաև պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմա-
կերպություններից (ՊՈԱԿ, ՀՈԱԿ) ծառայություններ ձեռք բերելու համար: 

Հանրային հատվածում կան կառույցներ, որոնց հիմնական խնդիրներն են հասույթ-
ների հավաքագրումը և ֆինանսավորման կարգով դրանց տեղաբաշխումը պետական և 
հանրային (հասարակական) նշանակության ծրագրային առաջադրանքներ իրականաց-
նող կազմակերպություններին: Կան կառույցներ, որոնք ֆինանսավորմամբ ստանում են 
միջոցներ և բացի այդ, իրենց հերթին, իրենք են ֆինանսավորում՝ իրենց կողմից մատուց-

                                                            
1 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2015 թ. N 207՝ «ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման 

հաշվային պլան սահմանելու մասին» հրամանը: 
2 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թ. N 725՝ «ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում 

սահմանելու մասին» հրամանը: 
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վող ծառայությունների կատարմանն անհրաժեշտ (պահանջվող) ծախսերի նպատակով: 
Դրանց կողքին կան նաև կազմակերպություններ, որոնք պարզապես բյուջեից ստանում 
են ֆինանսավորում իրենց հանձնարարված ծրագրային առաջադրանքները կատարելու 
համար: Այսպես, օրինակ, պետական բյուջեի հիմնական գործառույթներն են երկրի պե-
տական և հասարակական կարիքները հոգալու նպատակով տարաբնույթ հասույթների 
տեսքով միջոցների հավաքագրումը (գանձումը) և նշված բնագավառներում պետական 
ծրագրային առաջադրանքների կատարողներին ֆինանսավորելը:  

Համայնքների ղեկավարի աշխատակազմի մատուցած ծառայությունների դիմաց 
վերջիններս բյուջեից ստանում են ֆինանսավորում: Սակայն, իրենք էլ իրենց հերթին, 
տեղական (համայնքային) բյուջեից ֆինանսավորում են իրենց լիազորությունների շրջա-
նակներում իրականացվող գործառույթները (համայնքային ճանապարհների կառուցում 
ու բարեկարգում, փողոցների լուսավորություն, ջրագծերի անցկացում, նախակրթարան-
ների պահպանում ու շահագործում և այլն): 

Հանրային հատվածի մեկ այլ՝ ստվար հատված բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրակա-
նացնում է իր առջև դրված ծրագրային առաջադրանքները: Օրինակ՝ ՊՈԱԿ-ները բյու-
ջեից ֆինանսավորվում են հանձնարարված հստակ առաջադրանքների իրականացման 
համար: Բնականաբար, բյուջեներից՝ վերը նշված նպատակների համար կատարվող ֆի-
նանսավորումը, ըստ ֆինանսավորողի և ֆինանսավորում ստացողի, կատարվում է տար-
անջատված ու տարբերակված կարգով՝ առաջինի մոտ որպես ծախս, իսկ երկրորդի մոտ՝ 
որպես մատուցված ծառայությունների հասույթ ճանաչելու ու հաշվառելու կարգով: 

Հաջորդ տարբերակումը վերաբերում է հանրային հատվածի կազմակերպություննե-
րի գործառույթների բնույթին՝ ըստ որի հանրային հատվածի գործառույթները ու դրանց 
հասույթներն ու ծախսերը դասակարգվում են որպես չփոխանակվող և փոխանակվող 
գործարքներից հասույթներ և ծախսեր: 

Փոխանակվող գործարքների նկարագրությունը, հաշվապահական հաշվառման 
բացահայտումները և հաշվառումը կանոնակարգվում են ՀՀՀՀՍ «Փոխանակվող գոր-
ծարքներից հասույթ» բաժին 25-ում: Փոխանակվող են այն գործարքները, որոնց դեպ-
քում մեկ կազմակերպություն ստանում է ակտիվներ կամ ծառայություններ կամ մարում 
պարտավորություններ և դրանց դիմաց, որպես փոխանակում, մեկ այլ կազմակերպու-
թյուն ուղղակիորեն տալիս է դրանց հավասար արժեքը (հիմնականում՝ դրամական մի-
ջոցների կամ ֆինանսավորման տեսքով): Փոխանակվող գործարքներ են ծառայության 
մատուցումը, ապրանքների վաճառքը, այլ անձանց կողմից կազմակերպության ակտիվ-
ների օգտագործումը: 

Ծառայությունների մատուցումը ներառում է կազմակերպության կողմից հաշվետու 
ժամանակաշրջանի ընթացքում համաձայնեցված առաջադրանքի (աշխատանքների) կա-
տարում: Հանրային հատվածի կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայու-
թյունների օրինակ են. 

   պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքների ղեկավարների աշ-
խատակազմի միջոցով պետական և համայնքային բյուջեների շրջանակներում 
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հանրությանը մատուցվող ծառայությունները, 
   պետական ու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջոցով 

մատուցվող ծառայությունները: 
Ապրանքները ներառում են կազմակերպության կողմից վաճառքի համար թողարկ-

ված արտադրանքը (ՊՈԱԿ-ների հրապարակումները, վաճառքի համար գնված ու պահ-
վող ապրանքները և այլն): 

Այլ անձանց կողմից կազմակերպության ակտիվների օգտագործումը բերում է 
հասույթ տոկոսների, ռոյալթիների և շահաբաժինների տեսքով: 

Չփոխանակվող գործարքների նկարագրությունը, հաշվապահական հաշվառման 
բացահայտումները և հաշվառումը կանոնակարգվում են ըստ ՀՀՀՀՍ «Չփոխանակվող 
գործարքներից հասույթ» բաժին 26–ի: Չփոխանակվող գործարքի դեպքում կազմակեր-
պությունը մեկ այլ կազմակերպությունից կա՛մ ստանում է արժեք` առանց մոտավորապես 
հավասար արժեքը որպես փոխանակում ուղղակիորեն տալու, կա՛մ տալիս է արժեք` 
առանց մոտավորապես հավասար արժեքը որպես փոխանակում ուղղակիորեն ստա-
նալու: Չփոխանակվող գործարքներին են վերաբերում հարկերը, տրանսֆերտները՝ ներ-
առյալ դրամաշնորհները, պարտքի ներումը, տույժերը և տուգանքները, նվերները, նվի-
րատվությունը, ինչպես նաև անհատույց ապրանքները և ծառայությունները: 

Հարկերը համարվում են չփոխհատուցվող գործարք, քանի որ հարկ վճարողը մի-
ջոցները փոխանցում է պետությանը՝ առանց դրանց դիմաց հավասար արժեքը որպես 
փոխանակում ստանալու: Ճիշտ է, հարկ վճարողն անուղղակիորեն սոցիալական ու պաշ-
տոնական բնույթի տարբեր ծրագրերի շրջանակում ստանում է փոխհատուցում (գիտու-
թյուն, կրթություն, երկրի ու հասարակական կարգի պահպանություն, առողջապահու-
թյուն), սակայն դա չի հանդիսանում փոխանակում: 

Այս դեպքում հարկումից հասույթն առաջանում է միայն պետության կամ համայնքի 
և ոչ թե հանրային հատվածի այլ կազմակերպությունների համար: 

Փոխանակվող և չփոխանակվող գործարքներից ձևավորված հասույթների և ծախ-
սերի, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվապահական հաշվառման, սին-
թետիկ հաշվառման ձևակերպումները կատարվում են հստակ տարբերակումով: 

Փոխանակվող գործարքներից հասույթներին են վերաբերում բյուջեից ֆինան-
սավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի իրականացումից), հաճախորդ-
ներին մատուցված ծառայություններից, պաշարների, ոչ ընթացիկ ակտիվների և ընթա-
ցիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից, ֆինանսական ներդրումներից հասույթները 
ու արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից և նյութական ակտիվների վերա-
չափումից օգուտները: 

Փոխանակվող գործարքներից ծախսերին են վերաբերում բյուջեից ֆինանսավոր-
մամբ ծառայությունների մատուցման (ծրագրերի ինքնարժեքը)՝ աշխատանքի վարձատ-
րության, ԱՆԱ–ների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման, բաշխման, 
վարչական, ֆինանսական, ոչ ընթացիկ ակտիվների ընթացիկ ֆինանսական ակտիվնե-
րի օտարումից, ընթացիկ նորոգման, արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություննե- 
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րից, տոկոսավճարներից ծախսերը: 
Չփոխանակվող գործարքներից հասույթներին են վերաբերում՝ 
   չփոխանակվող գործարքներից կազմակերպությունների հասույթները (պայմա-

նով ստացված ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ակտիվների հետ կապված, առանց պայ-
մանի կատարման պահանջի (անհատույց) ստացված ակտիվների գծով և այլն): 

   չփոխանակվող գործարքներից բյուջեի հասույթները (հարկումից, պաշտոնական 
դրամաշնորհներից, տույժերի և տուգանքներից, այլ հասույթներ): 

Չփոխանակվող գործարքներից ծախսերին են վերաբերում չփոխանակվող գոր-
ծարքների գծով կազմակերպությունների ծախսերը (շահութահարկի, անհատույց օգտա-
գործմամբ տրված հիմնական միջոցների (ՀՄ) մաշվածության, հիմնական միջոցների լու-
ծարումից, արժեքների պակասորդից և փչացումից կորուստների, տույժերի և տուգանք-
ների, դատական և այլ ծախսեր): 

Պետական բյուջեից հանրային հատվածի կազմակերպություններին ֆինանսա-
վորում կատարելիս սինթետիկ հաշվառման ձևակերպումները կատրվում են հետևյալ 
կարգով. 

ա) 
  Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատա-

կազմի կողմից մատուցվող բյուջեներից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների ձեռք-
բերման գծով ծախսը և պարտքը ձևակերպվում է՝ 

1. Դտ 757 «Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշ-
խատակազմերի կողմից մատուցվող բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայու-
թյունների ձեռքբերման գծով ծախսեր» 

Կտ 557 «Պարտքեր պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկա-
վարի աշխատակազմերի կողմից մատուցված ծառայությունների գծով»  

  Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատա-
կազմի կողմից մատուցվող բյուջեներից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների պարտքի 
մարումը դրամական արտահոսքով ձևակերպվում է՝  

2. Դտ 557 Պարտքեր պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկա-
վարի աշխատակազմերի կողմից մատուցված ծառայությունների գծով» 

Կտ 0711 «Բյուջետային միջոցների հաշվին պետական կառավարչական հիմնարկ-
ներից կամ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմից ծառայություններ ձեռքբե-
րելու համար կատարված արտահոսքեր» 

  Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատա-
կազմի կողմից մատուցվող բյուջեներից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների պարտքի 
մարումը կատարված դրամական արտահոսքերի հաշվին ձևակերպվում է՝  

3. Դտ 0711 «Բյուջետային միջոցների հաշվին պետական կառավարչական հիմնարկ-
ներից կամ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմից ծառայություններ ձեռքբե-
րելու համար կատարված արտահոսքեր» 

Կտ 252 «Գանձապետական հաշիվներ» 
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Կտ 255 «Գանձապետական միասնական հաշիվ» 
բ) 
  Պետական և համայնքային ոչ առևտրական կազմակերպությունների կողմից մա-

տուցվող բյուջեներից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների գծով ծախսեի և պարտքի 
ձևավորում ձևակերպվում է՝ 

1. Դտ 758 «Պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կող-
մից մատուցվող բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների ձեռքբերման 
գծով ծախսեր» 

Կտ 558 «Պարտքեր պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպու-
թյունների կողմից մատուցված ծառայությունների գծով» 

  Պետական և համայնքային ոչ առևտրական կազմակերպությունների կողմից մա-
տուցվող բյուջեներից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների պարտքի մարումը դրա-
մական արտահոսքով ձևակերպվում է՝  

2. Դտ 558 «Պարտքեր պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպու-
թյունների կողմից մատուցված ծառայությունների գծով» 

 Կտ 0711 «Բյուջետային միջոցների հաշվին պետական կառավարչական հիմնարկ-
ներից կամ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմից ծառայություններ ձեռքբե-
րելու համար կատարված արտահոսքեր» 

  Պետական և համայնքային ոչ առևտրական կազմակերպությունների կողմից մա-
տուցվող բյուջեներից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների պարտքի մարումը կատար-
ված դրամական արտահոսքերի հաշվին ձևակերպվում է՝  

3. Դտ 0711 «Բյուջետային միջոցների հաշվին պետական կառավարչական հիմնարկ-
ներից կամ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմից ծառայություններ ձեռք-
բերելու համար կատարված արտահոսքեր» 

Կտ 252«Գանձապետական հաշիվներ» 
Կտ 255«Գանձապետական միասնական հաշիվ» 
Իր հերթին, պետական բյուջեից ֆինանսավորում ստանալու դեպքում հանրային 

հատվածի կազմակերպություններում ձևակերպվում է՝ 
1.  Դտ 9941 «Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշ-

խատակազմերի կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցված ծառայու-
թյունների գծով ներհոսքեր» 

Կտ 221 «Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով»  
  Բյուջեից վերը նշված նպատակների համար կանխավճարի առաջացումը` դրա-

մական ներհոսքերի միջոցով ձևակերպվում է՝ 
2.  Դտ 9941 «Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշ-

խատակազմերի կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցված ծառայությունների 
գծով ներհոսքեր» 

Կտ 523 «Ստացված կանխավճարներ փոխանակվող գործարքների գծով»  
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 հաճախորդներին մատուցված ծառայությունների գծով դեբիտորական պարտքերի 
մարումը կամ կանխավճարներիառաջացումը դրամական ներհոսքերի միջոցով ձևա-
կերպվում է՝ 

3. Դտ 9943 «Հաճախորդներին մատուցված ծառայություններից ներհոսքեր»  
Կտ 523 «Ստացված կանխավճարներ փոխանակվող գործարքների գծով»  
Կտ 221 «Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով»  
  հաճախորդներին մատուցված ծառայությունների գծով դեբիտորական պարտքե-

րի մարման և կանխավճարների ստացման հետ կապված դրամական ներհոսքերի գծով 
ձևակերպվում է՝ 

4. Դտ 251, 252, 253 (Դրամական միջոցները հաշվառող հաշիվներ) 
Կտ 9943 «Հաճախորդներին մատուցված ծառայություններից ներհոսքեր» 
  բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցման գծով դեբիտորական 

պարտքերի մարման կամ դրանց գծով կանխավճարների ստացման հետ կապված դրա-
մական ներհոսքերի արտացոլումը ձևակերպվում է՝ 

 5. Դտ 252 «Գանձապետական հաշիվներ»  
 Կտ 994 «Փոխանակվող գործարքներից ներհոսքեր կազմակերպություն» 
(դասակարգումներում չարտացոլված)  
Նման մեթոդաբանություն կիրառվում է նաև պետական և համայնքային ոչ առևտ-

րային կազմակերպությունների կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցված ծառա-
յությունների գծով դրամական ներհոսքերի դեպքում՝ միայն թե ձևակերպելով 9942 հաշ-
վով: 

 

 

ГАГИК НАЛБАНДЯН  
 

МЕТОДОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОБМЕННЫХ И 
НЕОБМЕННЫХ СДЕЛОК В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА  

 

Ключевые слова: себестоимость программ, приток денежных 
средств, отток денежных средств, обменные 
сделки, необменные сделки, финансирование из 
бюджета, выручка, расходы, дебиторские и 
кредиторские задолженности 

 

Подводя итоги этой статьи, из вышесказанного следует, что при выполнении формули-
ровки синтетического учета операций экономической деятельности субъектов общественного 
сектора, мы должны руководствоваться методологией четкой дифференциации характера и 
направленности функций. 

Это основано на финансирующиx и финансируемыx, получателя услуг и предоставляю-
щиx услуги, обменивающиx (конвертирующиx) и необменивающиx сделкаx (транзакцияx) и иx 
xарактеризующиx дифференциацияx. 

По тому же принципу построен счетный план бухгалтерского учета в общественном 
секторе, где для каждого явления, их отдельного подвида предусмотрены отдельные счеты и 
коды. 
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Только в результате правильного восприятия и применения счетного плана и дифферен-
цированной методологии возможно осуществить бухгалтерский учет требуемого уровня в 
общественном секторе, в том числе и формулировка (проводка) синтетического учета. 

 

GAGIK NALBANDYAN 
 

METHODOLOGY OF DIFFERENTIATION IN SYNTHETIC BOOKKEEPING OF 
EXCHANGEABLE AND NON- EXCHANGEABLE TRANSACTIONS IN PUBLIC 

SECTOR ORGANIZATION 
 

Key words:  program cost, cash flow, cash outflow, 
exchangeable transactions, budget financing, 
expenses,revenue, debit and credit acclaim 

 

Summarizing the article, it follows from the above mentioned that while formulating synthetic 
bookkeeping records if economic activity of publice sector entities one should be guided by the 
methodology of distinct differentiation of transaction features and objectives. 

It is based on financing and financed, service rendering and service obtaining exchangeable and 
non- exchangeable transactions and their featuring versions. 

A similar principle has been applied to design the accounting keeping lists of public sector entities 
in which each issue and sub-type is given a separate account and code. 

Only through differentiational methodology and the right perception and application if the 
accounting plan is it possible to provide the necessary level for public sector entities ' bookkeeping as 
well as the formulations of synthetic bookkeeping.  

 
 
 

ԱՇՈՏ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
 

ՍՐԲՈՒՀԻ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ, ՄԻԿՐՈՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ֆինանսական ներգրավվածություն, միկրո-
ֆինանսավորում, ֆինանսական խորություն, 
ֆինանսական ծառայություն, կյանքի որակ, 
տնտեսական աճ  

 

Ներկա պայմաններում միկրոֆինանսավորումը, ֆինանսական ներգրավվածու-
թյունը և տնտեսության ֆինանսական խորությունը հսկայական ներուժ են պարունակում 
ոչ միայն բնակչության աղքատ հատվածի կենսապայմանների և կյանքի որակի բարելավ-
ման, այլև տնտեսական աճի ապահովման համար։ Հոդվածում քննարկվում են նշված 



 429

ցուցանիշների փոխադարձ կախվածությունները, ինչպես նաև մաթեմատիկական ժամա-
նակակից մեթոդների օգնությամբ տրվում են դրանց գնահատականները ՀՀ տնտեսու-
թյան համար և կատարվում համապատասխան եզրահանգումներ:  

 

Ներկայումս ինչպես գլոբալ, այնպես էլ ազգային մակարդակով տնտեսական քա-
ղաքականություն մշակողները ֆինանսական ներգրավվածությունը դիտարկում են որ-
պես տնտեսական զարգացման կարևոր առաջնահերթություն։ Մասնավորապես՝ 2013 թ. 
ազգային մակարդակով քաղաքականություն մշակող և կարգավորող ավելի քան 50 
երկրներում ֆինանսական ներգրավվածության ռազմավարությունը հրապարակավ ճա-
նաչվել է երկրի համար գերակա ուղղություն1։ Իսկ օրինակ՝ 2013 թ. հոկտեմբերին Հա-
մաշխարհային բանկի խումբը լիարժեք ֆինանսական ներգրավվածության ելակետ հա-
մարվող հիմնական գործարքային ծառայությունների ընդհանուր հասանելիությունը հայ-
տարարել է գլոբալ նպատակ՝ «աշխարհ, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է մուտք ունենալ 
և օգտագործել ֆինանսական ծառայություններն իր կարիքների համար՝ մեծացնելով իր 
հնարավորությունները և կրճատելով սոցիալական խոցելիությունը2»։ 

Ֆինանսական հատվածի ներգրավվածությունն աղքատության հաղթահարման 
առումով ապահովում է երկու լրացուցիչ խթաններ. առաջին՝ ֆինանսական հատվածի 
զարգացումը տնտեսական աճի շարժիչ ուժն է, որն անուղղակիորեն նվազեցնում է աղ-
քատությունը և անհավասարությունը, երկրորդ՝ ստեղծում է համապատասխան մատչելի 
ֆինանսական ծառայություններ աղքատ հատվածի համար։ 

Ֆինանսական համակարգում բնակչության ներգրավվածության մակարդակն աշ-
խարհի տարբեր երկրներում տարբեր է: Այսպես՝ չափահասների գրեթե 50%-ն ունի 
բանկային հաշիվներ, մինչդեռ մնացածները ֆորմալ բանկային հաստատություններում 
ներգրավված չեն, իսկ 2.5 միլիարդ ներգրավվածներն ունեն ֆինանսական ծառայություն-
ների պահանջ, քանի որ առնչվում են այնպիսի խոչընդոտների, ինչպիսիք են ծառայու-
թյունների արժեքը, ֆորմալ հաստատությունների հեռավորությունը, պահանջվող փաս-
տաթղթերի բացակայությունը և այլն: Աղքատները, կանայք, երիտասարդները և գյուղա-
կան բնակիչները ֆինանսական ծառայություններից օգտվելու ժամանակ, որպես կանոն, 
հանդիպում են լուրջ խոչընդոտների3: 

Ֆինանսական ներգրավվածությունն ունի մարդկանց աղքատությունից հանելու 
լայն հնարավորություններ։ Ըստ ՄակԿինոն Շոուի վարկածի՝ ֆինանսական ցածր խորու-

                                                            
1  World Bank. 2013a. Financial Inclusion Strategies Database. AFI (Alliance for Financial Inclusion). 2013. “Putting 

Financial Inclusion on the Global Map. The 2013 Maya Declaration Progress Report.” Bangkok: AFI. 
2  World Bank. 2013b. “Universal Financial Access Is Vital to Reducing Poverty, Innovation Key to Overcoming  
 the Enormous Challenge, Says President Jim Yong Kim.” Press release, 11 October. 
3  ՄԱԿ-ը, 2005 թ. հայտարարելով միկրովարկավորման միջազգային տարի, կոչ է արել ազգային և տարա-

ծաշրջանային մակարդակով ընդլայնել միկրոֆինանսավորումը՝ զարգացում ապահովելու համար։ Միկրո-
ֆինանսավորման ծավալների ընդլայնման ներքո, սովորաբար, հասկանում են ծրագրերի ընդլայնում, 
որոնք ապահովում են փոքր վարկեր հասարակության ավելի շատ աղքատ շերտեր ընդգրկելու, այլ ոչ թե 
վարկի միջին չափն ավելացնելու նպատակով։ 
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թյուն ունեցող երկրներում ֆինանսական հատվածավորման մակարդակը բարձր է, 
ֆինանսական ներգրավման «լեզվով» ասած՝ բարձր է ֆինանսական բացառումը։ Վերջին 
հետազոտություններն ընդհանուր առմամբ հաստատում են, որ ներգրավված, խոր և 
արդյունավետ ֆինանսական շուկաներն ունեն կյանքի որակը բարելավելու, գործառնա-
կան ծախսերը նվազեցնելու, տնտեսական ակտիվությունը խթանելու և մասնավոր հատ-
վածի նորարարական խնդիրները լուծելու մեծ ներուժ։ Ֆինանսական շուկաների խորա-
ցումը բնութագրվում է ցածր որակով, երբ ֆինանսական ծառայությունները հասանելի են 
միայն մի քանի կազմակերպությունների կամ տնային տնտեսությունների։  

ՀՀ-ում ֆինանսական ներգրավվածության մասին պատկերացում կազմելու համար 
ուսումնասիրել ենք Համաշխարհային բանկի գլոբալ ֆինանսական ներգրավվածության 
տվյալների բազան, ինչը ցույց է տվել ֆինանսական ներգավվածության զգալի ցածր 
մակարդակ Եվրոպայի և միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրների համեմատությամբ1։  

Միկրոֆինանսավորման և ֆինանսական ներգրավվածության միջև կապը ՀՀ-ում 
կարելի է գնահատել նաև լոգարիթմական ֆունկցիայով, և ինչպես երևում է գծապատկեր 
1-ից, այս մեծությունների միջև կապը ուժեղ դրական է, այսինքն՝ մեկի աճը հանգեցնում է 
մյուսի աճին և ընդհակառակը։  
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Գծապատկեր 1.  Միկրոֆինանսավորման և ֆինանսական ներգրավվածության կապը 
ՀՀ-ում, 2004−2015 թթ.2 

  
Վերջինս մեկ անգամ ևս ապացուցում է տարբեր հետազոտողների այն տեսակետը, 

որ միկրոֆինանսավորումը գործիք է, որը հանգեցնում է ներգրավվածության մեծացմանը 
և տնտեսական աճին։    
                                                            
1 Global Financial Inclusion (Global Findex) Database Annual Last Updated 15-Apr-2015 World Bank Group. 
2 Այս և հաջորդ գծապատկերները կազմվել են ըստ Համաշխարհային բանկի «Աշխարհի զարգացման ցուցա-

նիշների» տվյալների բազայի և ՀՀ ԿԲ «Հայաստանի ֆինանսական համակարգ-զարգացում, կարգավո-
րում, վերահսկողություն» 2004−2015 թթ. հաշվետվությունների տվյալների:  
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Մի շարք հետազոտողներ ցույց են տվել, որ ֆինանսական զարգացումը բերում է 
աղքատության կրճատման և եկամուտների բաշխման անհավասարության նվազման։ 
Օգտագործելով Ջինիի գործակիցը անհավասարության գնահատման համար, մեր կող-
մից բացահայտել ենք, որ միկրոֆինանսավորման և Ջինիի գործակցի լոգարիթմական 
ֆունկցիաները նվազող են, այսինքն, այս մեծությունների միջև գոյություն ունի հակա-
դարձ կախվածություն։ Դա նշանակում է, որ միկրոֆինանսավորման մեծացման դեպքում 
Ջինիի գործակիցը նվազում է։ Նշենք նաև, որ Ջինիի գործակիցը տատանվում է 0-100 
միջակայքում, և դրա մեծությունն ինչքան մոտ է 0-ին, այնքան տնային տնտեսություն-
ներն ունեն նմանատիպ եկամուտներ, և վերջիններիս բաշխումը հավասար է։ Իսկ 100-ի 
դեպքում նշանակում է, որ բոլոր եկամուտները ստանում է մեկ տնային տնտեսություն։ 
Գծապատկեր 2-ից պարզ է դառնում, որ ՀՀ-ում նախնական օգուտները սկզբում ստա-
նում է հարուստ հատվածը, սակայն, միկրոֆինանսավորման մեծացմանը զուգընթաց, 
օգուտները ստանում են ավելի աղքատ հատվածները, և, ըստ ֆինանսական միջոցների 
հասանելիության ընդլյանման, անհավասարությունը կրճատվում է ավելի կտրուկ։ Են-
թադրվում է, որ կրճատվող անհավասարությունը խթանում է նաև ֆինանսական զար-
գացումը։ Նշենք նաև, որ ֆինանսական հատվածում և՛ առևտրային, և՛ սպառողական 
վարկերի մեծ ծավալները միշտ չեն վկայում ֆինանսական ծառայությունների լայնորեն 
օգտագործման մասին, քանի որ վարկը կարող է կենտրոնացած լինել մեծ ընկերություն-
ների և հարուստ անհատների շրջանում։ 
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Գծապատկեր 2. Միկրոֆինանսավորման և եկամուտների անհավասարության միջև 

կախվածության գնահատականը ՀՀ-ում, 2004−2015 թթ. 
 

Ֆորմալ հաշիվների օգտագործումը թույլ է կոռելացված ֆինանսական խորության 
հետ, մասնավորապես՝ տնտեսության ստորին շերտերում, և տարբեր երկրների օրինակ-
ներն էլ վկայում են այդ մասին։ Օրինակ՝ Վիետնամի մասնավոր հատվածին տրամա-
դրված վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 125 տոկոս է, մինչդեռ չափահասների միայն 
21 տոկոսն ունի ֆորմալ հաշիվներ։ Եվ ընդհակառակը, Չեխիայի Հանրապետությունը, 
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որն ունի համեմատաբար համեստ ֆինանսական խորություն (մասնավոր վարկեր/ՀՆԱ 
հարաբերակցությունը 56 տոկոս է) աչքի է ընկնում բնակչության ներգրավվածության 
բարձր մակարդակով (չափահասների 81 տոկոսն ունի ֆորմալ հաշիվներ)։ Սա վկայում է, 
որ ֆինանսական խորությունը և ֆինանսական ներգրավվածությունը ֆինանսական 
զարգացվածության տարբեր չափորոշիչներ են, և որ ֆինանսական համակարգերը կա-
րող են դառնալ խորը՝ առանց բոլորի համար հասանելի լինելու։ ՀՀ-ում ֆինանսական 
խորության և ֆինանսական ներգրավվածության կապը գնահատելու համար կառուցվել 
են նաև այս ցուցանիշների կապն արտահայտող լոգարիթմական ֆունկցիաներ։ Որպես 
ֆինանսական ներգրավվածության ցուցանիշ ծառայել են 100 հազ․ չափահաս բնակչին 
բաժին ընկնող բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների քանակը։ Որպես տվյալների 
աղբյուր ծառայել է Համաշխարհային բանկի ֆինանսական զարգացման ցուցանիշների 
բազան, իսկ վերլուծությունն ընդգրկում է 2004−2015 թթ.։ Ինչպես երևում է գծապատկեր 
3-ից, լոգարիթմական ֆունկցիան աճող է, այսինքն՝ կապը դրական է։ Դա նշանակում է, 
որ ՀՀ տնտեսության համար ֆինանսական ներգրավվածության մեծացումը խթանում է 
տնտեսության ֆինանսական խորացումը։ Մասնավորապես՝ առաջին մասից երևում է, որ 
ՀՀ բանկերի մասնաճյուղերի ավելացումը գրեթե նույն ծավալի փոփոխություն է 
առաջացնում ֆինանսական խորության մեծության մեջ։  
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Գծապատկեր 3.  ՀՀ տնտեսության ֆինանսական խորության և ֆինանսական 

ներգրավվածության կապը, 2004−2015 թթ. 
 
Այսպիսով՝ քանի որ ցանկացած գործընթացի խորացմանն անհրաժեշտ պայման-

ներից մեկը մասնակիցների մեծ քանակի առկայությունն է, ապա ֆինանսական ներ-
գրավվածությունը նույնպես ՀՀ ֆինանսական շուկաների խորացմանն անհրաժեշտ պայ-
մաններից մեկն է։ Ֆինանսական հատվածի զարգացումը և խորությունը հանգեցնում են 
տնտեսական աճի՝ հավաքագրելով խնայողությունները և վերափոխելով իրական ներ-
դրումների։ Իսկ ֆինանսական ներգրավվածության բարձրացումը պակասեցնում է տնա-
յին տնտեսությունների տնտեսական խոցելիությունը, խթանում է տնտեսական աճը, ինչ-
պես նաև նվազեցնում է աղքատությունը և բարելավում կյանքի որակը։  
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Ամփոփելով կարող ենք անել հետևյալ եզրահանգումները: 
Առաջին՝ ՀՀ միկրոֆինանսավորման և ֆինանսական ներգրավվածության միջև 

կապը դրական է, այսինքն՝ միկրոֆինանսավորման գործիքների զարգացումը կարող է 
խթանել ֆինանսների և ֆինանսական ծառայությունների հասանելիությունը: Երկրորդ՝ 
ՀՀ միկրոֆինանսավորման և եկամուտների անհավասարության միջև կապը բացա-
սական է, այսինքն՝ միկրոֆինանսավորման ծավալների ավելացումը խթանում է եկա-
մուտների բաշխման հավասարության մեծացումը: Երրորդ՝ ՀՀ-ում ֆինանսական խորու-
թյան և ներգրավվածության միջև կապը դրական է, այսինքն՝ ֆինանսական ներգրավ-
վածոթյան մեծացումը դրական է անդրադառնում ՀՀ տնտեսության ֆինանսական զար-
գացման վրա։ Եվ, վերջապես, հաշվի առնելով վերոնշյալը, տրամաբանական է եզրա-
կացնել, որ միկրոֆինանսավորումը կարող է ազդել ֆինանսական խորության վրա ֆի-
նանսական ներգրավվածության մեծացման միջոցով։ 

Կատարված հետազոտությունը ընդգծում է նաև միկրոֆինանսավորման, ֆինան-
սական խորության և ֆինանսական զարգացման կարևորությունը՝ ապացուցելով, որ 
դրանք կարող են դառնալ ռազմավարական որոշակի ուղղություններ, որոնցով հնա-
րավոր կլինի ազդել աղքատության մակարդակի նվազեցման վրա։ Աղքատութունը հիմ-
նականում կենտրոնացած է ծայրամասերում և խուլ գյուղերում, և, օգտագործելով միկրո-
ֆինանսավորումը, կարելի է մեծացնել ֆինանսական հասանելությունը, ֆինանսական 
խորությունը և դրանով իսկ ազդել աղքատության մակարդակի վրա։ Չնայած միկրովար-
կավորման ծրագրերի հաջողությանն ամբողջ աշխարհում՝ ՀՀ-ում առկա է միկրոֆինան-
սավորման ոչ տեղին օգտագործում. այն գովազդվում է որպես աղքատների վարկային 
պահանջների բավարարման ձև։ Իրականում ֆինանսական ծառայությունները, մասնա-
վորապես՝ միկրոֆինանսավորումը պետք է դառնա հասարակական բարիք՝ աղքատների 
կենսապայմանների բարելավման, ֆինանսական ներգրավվածության և խորության 
մեծացման, ինչպես նաև տնտեսական աճի ապահովման առումներով։   
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В нынешних условиях микрофинансирование, финансовое включеие и финансовая глубина 
экономики имеют огромный потенциал не только для повышения качества жизни бедных слоев 
населения, но и для обеспечения экономического роста. В статье обсуждается взаимозави-
симость этих показателей, а также с помощью современных математических методов даны 
их оценки для экономики Армении и оформлены соответствующие выводы. 
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Under current conditions, microfinance, financial inclusion and financial depth of the economy 
have a huge potential not only to improve the quality of life of the poor, but also to ensure economic 
growth. The article discusses the interdependence of these indicators, with the help of modern 
mathematical methods, their estimates for the Armenian economy are given and the corresponding 
conclusions are drawn up.  

 

 
 
 

ՌՈՒԶԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
  

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  առևտրային բանկ, կառավարում, բիզնես-
գործընթացներ, գործընթացային բյուջետա-
վորում 

 

Բյուջետավորումը կորպորատիվ կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիա է, որը 
հնարավորություն է տալիս իրականացնելու առևտրային բանկերի ֆինանսների կառա-
վարման կարևորագույն գործառույթներ: Սակայն, բյուջետավորման ավանդական մոդելն 
ունի որոշակի թերություններ: Միջազգային փորձում ներկայումս լայն տարածում է ստա-
նում գործընթացային բյուջետավորումը, որն ավանդականի նկատմամբ ունի ակնհայտ 
առավելություններ: Մինչդեռ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գործընթա-
ցային բյուջետավորման ներդրումն առևտրային բանկերում կապված է զգալի բարդու-
թյունների հետ: 

  

 Բյուջետային կառավարման համակարգը ներկայումս համարվում է ֆինանսների 
կառավարման առավել տարածված և հայտնի կառավարչական տեխնոլոգիաներից մեկը: 
Այն հնարավորություն է տալիս իրականացնելու կազմակերպության (այդ թվում՝ առևտ-
րային բանկի) կառավարման կենսականորեն կարևոր գործառույթներ, մասնավորապես. 

 բանկի առջև դրված խնդիրների հստակ ձևակերպում (որոնք պետք է բխեն 
վերջինիս ռազմավարական նպատակներից և ուղղված լինեն դրանց իրագործ-
մանը), 

 ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորում, 
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 բանկի գործունեության արդյունքների գնահատում և դրա հիման վրա անձնա-
կազմի խրախուսման համակարգի կիրառում, 

 նպատակադրված առաջադրանքների կատարման նկատմամբ վերահսկողու-
թյուն և այլն: 

Սակայն, ավանդական բյուջետավորումն ունի մի շարք թերություններ, որոնք հնա-
րավորություն չեն տալիս առկա ռեսուրսներն օգտագործելու առավելագույն արդյունավե-
տությամբ, արձանագրելու առավել բարձր նվաճումներ թե մատուցվող ծառայությունների 
տեսականու և ծավալի, և թե դրանց սպասարկման որակի գծով: 21-րդ դարի պահանջ-
ներին համահունչ տեխնոլոգիաները պարտադրում են ուշադրությունը կենտրոնացնել ոչ 
միայն և ոչ այնքան եկամուտների ավելացման (քանզի անընդհատ խորացող մրցակցու-
թյան և սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում եկամուտների վերին շեմը շարունա-
կաբար ավելացնել հնարավոր չէ), որքան ծախսերի հնարավորինս տնտեսման վրա: Եվ 
չնայած բյուջետային կառավարման տեխնոլոգիաներն էապես նպաստում են այս խնդրի 
լուծմանը, սակայն թույլ չեն տալիս ապահովել առավելագույն արդյունավետություն, քան-
զի կառավարման ֆունկցիոնալ մոտեցման պայմաններում բանկի գործունեության կազ-
մակերպման և իրականացման խնդրահարույց միջակայքերը մնում են տեսադաշտից 
դուրս և ազդում վերջնական արդյունքների մակարդակի վրա: Մասնավորապես՝ կարելի 
է մատնանշել ավանդական բյուջետավորման հետևյալ հիմնական թերությունները. 

 չի նպաստում կազմակերպության արժեքի ավելացմանը, 
 պլանավորումը կատարվում է գլխավորապես նախորդ ժամանակահատվածի 

տվյալները որոշակի գործակցով ճշգրտելու միջոցով, 
 հիմնական ուշադրությունը հատկացվում է ծախսերին, այլ ոչ թե ելքային ար-

դյունքներին, 
 չի բացահայտում և չի ուսումնասիրում բանկային ծառայությունների և սպա-

ռողների այն առանձնահատկությունները, որոնք հանգեցնում են պլանայինից 
փաստացի ցուցանիշների զգալի շեղումներին, 

 չի նպաստում գործընթացների որակի անընդհատ աճին, 
 հիմնական ուշադրությունը հատկացվում է ծախսերի կենտրոններին, այլ ոչ թե 

բիզնես-գործընթացների կատարելագործմանը,  
 նպաստում է բյուջեների հետ կատարվող հնարավոր մանիպուլյացիաներին, 
 հաշվի չի առնում աշխաանքային ծանրաբեռնվածությունը՝ ըստ գործունեության 

տեսակների, 
 չի տրամադրում ֆինանսական հաշվետվություններ՝ ըստ բիզնես-գործընթաց-

ների, 
 չի հետևում սպասարկման մակարդակին, 
 չի բացահայտում և հետևում կորուստների ծավալներին, 
 հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացվում է հիմնական և փոփոխուն ծախ-

սերին, այլ ոչ թե չօգտագործված ֆունկցիոնալ հնարավորություններին: 
Ժամանակակից բիզնեսում տիրող իրավիճակը բնորոշվում է արտաքին միջավայրի 
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արագ փոփոխություններով, անընդհատ աճող մրցակցությամբ և հաճախորդների հարա-
ճուն պահանջմունքներով: Շուկայական դաժան պայմաններին դիմակայել և հաջողու-
թյան հասնել կարող են միայն այն առևտրային բանկերը, որոնք արագ հարմարվում են 
նոր իրավիճակին, կիրառում արդյունավետ տեխնոլոգիաներ՝ ռեսուրսների խնայողաբար 
ծախսի պայմաններում, զգալի ուշադրություն են հատկացնում բանկային ծառայություն-
ների որակին՝ գործառնական գործունեության, պլանավորման և կառավարման գործ-
ընթացների որակյալ մակարդակով իրականացնելու միջոցով: 

Որակի ապահովման նկատմամբ պահանջները տեղափոխվել են բանկային պրո-
դուկտներից դեպի գործընթացները: Պրոդուկտի կամ ծառայության որակը ձեռք է բեր-
վում գործընթացների որակի բարձրացման հաշվին: 

Առևտրային բանկերի կառավարման նկատմամբ ժամանակակից մոտեցումներից 
մեկը, որն ապահովում է բավականին բարձր արդյունավետություն, կառավարման գործ-
ընթացային մեթոդն է, ինչի հիմքում բանկի գործունեությունը կազմող բիզնես-գործըն-
թացների ամբողջությունն է: Կիրառելով գործընթացային կառավարում՝ առևտրային 
բանկը հնարավորություն է ստանում. 

 բարձրացնելու անձնակազմի կառավարման արդյունավետությունը, քանի որ գործ-
ընթացային մոտեցման դեպքում աշխատակիցները շահագրգռված են գործընթացի 
ժամանակին, փուլ առ փուլ իրագործման մեջ, ինչը ցանկացած գործընթացի իրա-
գործումը դարձնում է առավել հստակ, կանխատեսելի և արդյունավետ, 

 հավաքագրելու տեղեկատվություն, ինչպես նաև ձևավորելու վիճակագրություն 
գործընթացների կանոնակարգերը պահպանելու և իրագործելու վերաբերյալ, 

 բացահայտելու գործընթացների իրականացման համար պահանջվող աշխատաժա-
մանակի և այլ ծախսերի կրճատման, ինչպես նաև ռիսկերի նվազման քայլերը, 

 կրճատելու կառավարչական որոշումների ընդունման ժամկետները: 
Չնայած նրան, որ գործընթացային կառավարումը հանգեցնում է արտադրանքի և 

ծառայությունների որակի բարձրացմանը, արդյունավետ գործունեությանը, ինչպես նաև 
խորացող մրցակցությանը հաջող դիմակայելուն, այնուհանդերձ, դրա ներդրման ընթաց-
քում առևտրային բանկերը բախվում են էական բարդությունների, հիմնախնդիրների և 
բախումային իրավիճակների:  

Գործընթացային մոտեցման ներդրումը կապված է բանկի ներքին միջավայրի գոր-
ծունեության և արդեն ձևավորված աշխատելաոճի, հմտությունների, փորձի և երբեմն 
նույնիսկ աշխատակիցների և ղեկավար անձնակազմի մտածելակերպի փոփոխություն-
ների հետ: Կառավարման նշված մոդելի իրագործումը բավական բարդ է, սակայն 
անհրաժեշտ բանկի հետագա արդյունավետ գործունեությունը երաշխավորելու համար: 

Վերլուծելով գործընթացային կառավարման ներդրման հետ կապված հայրենական 
և միջազգային փորձը՝ կարելի է առանձնացնել հիմնախնդիրների մի ողջ խումբ, որը 
խոչընդոտում է կառավարման այս մոդելի բարեհաջող ներդրումը և իրագործման բնա-
կանոն ընթացքը: Նշված հիմնախնդիրները տեսական, մեթոդական, կիրառական, մշա-
կութային բնույթի են, շահերի բախումը, ղեկավարության ցանկությունն աշխատակիցնե-
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րին հնարավորինս հեռու պահելու բանկի կառավարման հարցերից, բոլոր գործընթացնե-
րը միանգամից ներառելու փորձը, անձնակազմի կողմից ցուցաբերվող դիմադրությունը, 
և, իհարկե, մեր կարծիքով ամենակարևորը՝ ազգային մտածողության առանձնահատկու-
թյունները, այդ թվում և՝ բիզնեսի կառավարման հարցերում: Դիտարկենք դրանցից յու-
րաքանչյուրն առանձին-առանձին: 

Մեթոդական բնույթի հիմնախնդիրներից են. 
1. կառավարման գործընթացային կողմնորոշման մոդելին անցման վերաբերյալ 

մեթոդական փաստաթղթերի, հստակ նախագծերի բացակայությունը, 
2. բիզնես-գործընթացների կանոնակարգումը նկարագրող ներքին չափորոշիչների 

բացակայությունը, 
3. բիզնես-գործընթացների կատարելագործման գործիքակազմի և արդյունավետ 

մեթոդաբանությունների ընտրության բացակայությունը, 
4. բիզնես-գործընթացների մոդելավորման գործիքակազմի կիրառման մեթոդների 

բացակայությունը: 
Կիրառական բնույթի հիմնախնդիրներից են. 

1. գործընթացային կառավարմանն անցման նախագծի նպատակի և խնդիրների ոչ 
ճիշտ կամ ոչ հստակ ձևակերպումը, դրվածքը, 

2. գործընթացային կառավարմանն անցման հարցում վերին օղակի կառավարիչների 
շահագրգռվածության բացակայությունը, 

3. ինչպես աշխատակազմի, այնպես էլ ղեկավար անձնակազմի գործունեության ոչ 
կանոնակարգված բնույթը, դիմադրությունը՝ ցանկացած բնույթի փոփոխություննե-
րին, 

4. ղեկավարության մտադրությունն ու տրամադրվածությունը նախագծի ներդրման 
արդյունքում արագ և ցանկալի ֆինանսական ցուցանիշներ ձեռք բերելու հարցում, 

5. նախագծի իրագործման համար ոչ բավարար ռեսուրսների հատկացումը, 
6. բարեփոխումների իրագործման փորձը ոչ թե «վերևից ներքև», այլ «ներքևից վերև», 
7. բանկի ներսում նախագծի ընթացիկ արդյունքների ոչ լրիվ և ոչ արժանահավատ 

լուսաբանումը, 
8. բանկի բիզնես-գործընթացների վրա ոչ բավարար կենտրոնացվածությունը, գոր-

ծունեության անբավարար փաստաթղթավորումը կամ դրա իսպառ բացակայու-
թյունը, 

9. գործընթացային մեթոդների մշակման և ներդրման բնագավառում ոչ արհեստա-
վարժ մոտեցումը՝ պայմանավորված թե՛ օբյեկտիվ, թե՛ սուբյեկտիվ նախադրյալնե-
րով: 
Չնայած շուկայում տեղ գտած արմատական փոփոխություններին, առևտրային 

բանկերի կառավարման կառուցվածքը հիմնականում մնում է անփոփոխ: Հաճախ վեր-
ջինս ծանրաբեռնվում է այնպիսի ստորաբաժանումներով, որոնց գործառույթները կարելի 
է փոխանցել այլ ընկերություններին՝ նվազեցնելով վերադիր ծախսերը: Եթե գործընթա-
ցային կառավարման մոդելն ամբողջությամբ հնարավոր չէ ներդնել, ելնելով ղեկավա-
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րության հոգեբանորեն անպատրաստ վիճակից կամ ֆինանսական բարդություններից, 
ապա դրա ներդրումը ոչ միայն սպասվելիք արդյունքը չի տա, այլև կհանգեցնի էական 
վնասների: 

Շահերի բախման հիմնախնդիրը կապված է գործընթացային կառավարման «թա-
փանցիկության» հետ: Վերջինս հնարավոր չէ իրագործել առանց առանձին բիզնես-գործ-
ընթացների արժանահավատ նկարագրման, փաստաթղթավորման՝ սկսած ռազմավա-
րական նպատակների հստակ սահմանումից մինչև առանձին գործառնությունների ման-
րամասն նկարագրությունը: Սակայն, առևտրային բանկերում նշված գործողությունները 
միշտ չէ, որ կատարվում են գրագետ, արհեստավարժ և ամենակարևորը՝ հետևողական 
կերպով: Դա համընդհանուր թերություն է: 

Փորձելով ընդգրկել բոլոր գործընթացները միանգամից՝ բանկերը հաճախ բախվում 
են ռեսուրսների անբավարարության և այդչափ լայնածավալ նախագիծը կառավարելու 
բարդության խնդիրներին: Գործընթացային բյուջետավորում ներդնելիս կարևոր է արագ 
անցնել ողջ պարբերաշրջանը՝ սկսած գործընթացի նկարագրումից մինչև դրա իրագործ-
ման և արդյունավետության վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվության հավաքագրումը:  

Բացի վերը նշվածից, բանկի ղեկավարությունը հաճախ բախվում է այնպիսի լուրջ 
խնդրի, ինչպիսին է անձնակազմի կողմից ցուցաբերվող դիմադրությունն ամեն տեսակի 
փոփոխություններին: Գործընթացային բյուջետավորում ներդնելու և իրագործելու հետ 
կապված ցանկացած գործունեություն աշխատակիցների կողմից դիտարկվում է որպես 
լրացուցիչ, ավելորդ և բավարար կարևորություն չներկայացնող: Այս հարցի օպտիմալ 
լուծման տարբերակներից մեկը բանկի ղեկավարության հետևողական մոտեցումն է 
ընդունված որոշումների, տրված առաջադրանքների ժամանակին և գրագետ իրագործ-
ման հարցում: Ամենամեծ ցանկությունն ու ամենաարհեստավարժ հրամանները, հրա-
հանգներն ու որոշումներն արժեք չունեն, եթե դրանք չեն ուղեկցվում դրանց կատարման 
նկատմամբ հետևողական վերահսկողությամբ և թերացումների դեպքում՝ համապատաս-
խան պատժամիջոցների կիրառմամբ: 

 

 

РУЗАН СААКЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РА 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, управление, бизнес-
процессы, процессное бюджетирование 

  
 

Бюджетирование является современной технологией корпоративного управления, даю-
щей возможность реализовать важнейшие функции управления финансами коммерческох бан-
ков. Однако традиционная модель бюджетирования имеет определенные недостатки. В меж-
дународной практике нынче широко применяется процессное бюджетирование, которое имеет 
очевидные преимущества по сравнению с традиционной моделью бюджетного управления. 
Между тем, исследования показывают, что внедрение процессного бюджетирования в ком-
мерческих банках связано со значительными проблемами. 
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RUZAN SAHAKYAN 
 

PROCESS BASED BUDGETING IMPLEMENTATION  
PROBLEMS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA   

Key words:  commercial bank, management, business 
processes, process based budgeting 

 

Budgeting is а modern technology of financial management in commercial banks. Meanwhile, 
budgeting current mechanisms have some disadvantages. In the western management process based 
bagdeting is widely implemented, wich has significant advantages compared to the classic budgeting 
methods. At the same time research shows that process based budgeting implementation in commercial 
banks faces significant problems. 

 
 
 
ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՖԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
 

ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  բանկի շահույթ, շահութաբերության գործա-
կիցներ, շահութաբերության վերլուծություն, 
բանկային համակարգի շահութաբերության 
միտումներ 

 

ՀՀ բանկային համակարգը թևակոխում է զարգացման նոր որակական փուլ, որի 
առանցքային մարտահրավերներից են բանկային գործունեության աննախադեպ արագ 
տեմպերով թվայնացումը և ֆինանսական կայունության ապահովումը մրցակցության թե-
ժացման, անորոշությունների ու ռիսկերի պերմանենտ աճի պարագայում: Ֆինանսաբան-
կային համակարգում ձևավորված իրավիճակի հրամայական պահանջներն են ինչպես 
առանձին բանկերի, այնպես էլ բանկային համակարգի գործունեության արդյունավետու-
թյան և շահութաբերության ցուցանիշի մասնավորապես որակական վերլուծությունը և 
բացահայտված միտումների իրատեսական գնահատումը:  

 

Շահութաբերությունը, որպես տնտեսագիտական կատեգորիա, միշտ էլ բանավե-
ճերի առարկա է հանդիսացել տնտեսագետների շրջանում: Առավել իրարամերժ կար-
ծիքների տեղիք են տալիս հատկապես շահութաբերության գնահատման համակարգը և 
շահութաբերության տնտեսագիտության մեկնաբանությունը: Մյուս կողմից՝ շահութաբե-
րությունն առնչվում է ֆինանսատնտեսական գործունեության բազմաթիվ ցուցանիշների 
հետ՝ որպես արդյունավետության գնահատման ամփոփ ցուցանիշ, թեպետ ժամանա-
կակից տնտեսագիտության մեջ բանավիճային հիմնախնդիր է արդյունավետության 
կատեգորիայի մեկնաբանությունը նույնպես: 
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Շահութաբերության մեկնաբանությունն ու վերլուծությունը որոշակի առանձնահատ-
կություններ են դրսևորում բանկային համակարգի պարագայում: Նախ՝ անհրաժեշտ է 
որոշակիացնել, թե ինչպես պետք է գնահատել առանձին առևտրային բանկի կամ ամ-
բողջ բանկային համակարգի գործունեության արդյունավետությունը: Առևտրային բան-
կերում կարևորվում է շահույթի վերլուծությունը, քանի որ բանկային համակարգի ընդ-
հանրական շահույթի ցուցանիշը հաճախ չի բացահայտում առանձին բանկերի շահույթի 
միտումները: Այսպես, օրինակ, 2016 թ. նման արտառոց շահույթ ստացավ «Արդշինբանկ» 
ՓԲԸ-ն՝ «Առէկքսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ գնման արդյունքում ստացված 
բացասական գուդվիլի հաշվին, որն էական ազդեցություն ունեցավ համակարգի շա-
հույթի ցուցանիշի վրա:1  

Ինչ նպատակ է հետապնդում հիմնական կապիտալի կազմում գլխավոր պահուստի 
առանձնացումը, որն իր տնտեսագիտական բովանդակությամբ նույն չբաշխված շա-
հույթն է: Արդյո՞ք շահույթի ցուցանիշը կամ շահութաբերության աճը միանշանակ ձևով 
վկայում է այն մասին, որ համակարգն արդյունավետ է գործում:  

Անվիճելի է, որ շահութաբերության ցուցանիշները վիճակագրորեն կամ ձևականո-
րեն են գնահատում բանկի գործունեության արդյունավետությունը:  

ՀՀ բանկային համակարգի արդյունավետությունը գնահատելու համար անհրա-
ժեշտ է վերլուծել դրա եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը: 

Կարևոր ցուցանիշ է ծախսերի մեջ տոկոսային ծախսերի և տոկոսային եկամուտ-
ների կազմի, կառուցվածքի և տեսակարար կշռի վերլուծությունը, քանի որ դրանք զուտ 
տոկոսային եկամուտների հաշվարկի հիմքում են:  

Վերջին տարիներին ՀՀ բանկային համակարգի տոկոսային ծախսերի տեսակա-
րար կշիռն անընդհատ աճել է: Այսպես՝ եթե 2005 թ. տոկոսային ծախսերի տեսակարար 
կշիռը կազմել է 27.3%, ապա 2016 թ.՝ 62.0%: Վերջինս վկայում է այն մասին, որ ՀՀ բան-
կային համակարգում գնալով աճել են ներգրավված միջոցները: ՀՀ բանկային համա-
կարգի 2016 թ. ներգրավված միջոցների ցուցանիշի վրա էական ազդեցություն ունեցավ 
«Անելիքբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից արձանագրված էական աճը, որը, սակայն, ժամանակա-
վոր բնույթի էր2:  

Նույն միտումը նկատվել է նաև տոկոսային եկամուտների մասով: Եթե 2005 թ. 
տոկոսային եկամուտները կազմել են ՀՀ բանկային համակարգի եկամուտների շուրջ 
59.9%-ը, ապա 2016 թ.՝ 76.7%-ը: Ի տարբերություն տոկոսային ծախսերի միտումների, 
տոկոսային եկամուտների աճի միտումը շարունակվել է մինչև 2012 թ.` հասնելով ՀՀ 
բանկային համակարգի առավելագույն ցուցանիշին` 80.0%: 2013 թ. սկսվել է բանկային 

                                                            
1  http://b4b.am/archives/news/22-%D5%B4%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%A1%D6%80%D5%A4-D5%A4%D6%80% 

D5%A1%D5%B4%D5%AB-%D5%B7%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9-%D5%AB%D5%B6% 
D5%B9%D5%B8%D5%BE-%D5%A7-%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6 

2 http://b4b.am/archives/news/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%B8%D5%BE-%D5%A7-%D5%BA%D5%A1%D5%B5% 
D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%A1%D5%B6%D5% 
A5%D5%AC%D5%AB%D6%84-%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%AB 
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համակարգի տոկոսային եկամուտների տեսակարար կշռի անկման միտում. 2013 թ.` 
79.1%, 2014 թ.` 77.3%, 2015 թ.` 76.5% և 2016 թ.՝ 76,7%: Տոկոսային եկամուտների տեսա-
կարար կշռի նվազումը պայմանավորված է ինչպես վարկային ներդրումների աճի, 
այնպես էլ ժամկետանց վարկերի տեսակարար կշռի ավելացմամբ: Այսպես՝ չաշխատող 
վարկերի (հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի` առանց անհուսալի ճանաչված վարկերի) 
տեսակարար կշիռը 2009 թ.-ին կազմել է 4.21%, իսկ 2016 թ.` 6.69%: Վարկային ներ-
դրումների վերջին տարիների աճի միտումը (բացառությամբ 2015 թ.) թերևս մեթոդա-
բանական բնույթի է, քանի որ հատկապես վերջին տարիներին, նկատի ունենալով գյու-
ղատնտեսության բնագավառում պարբերաբար կրկնվող ֆորս-մաժորային իրավիճակ-
ները, կառավարության որոշումներով արձանագրվել է գյուղատնտեսական վարկերի 
ժամկետի երկարաձգում կամ ներում, և նոր վարկեր են տրամադրվել, որոնք վերջնա-
հաշվում արհեստականորեն ավելացնում են, այսպես կոչված, տրամադրված վարկերի 
ծավալը: Այստեղ նույնպես իր դերակատարությունն է ունեցել «Անելիքբանկ» ՓԲԸ վար-
կային պորտֆելի կտրուկ աճը՝ մեկ գծով ռիսկի առավելագույն չափի հիմնական տնտե-
սական նորմատիվի կրկնակի՝ 38.21% խախտման պարագայում: 

Ինչ վերաբերվում է չաշխատող վարկերի ծավալին, որպես ՀՀ բանկային համա-
կարգի շահութաբերության նվազման հիմնական և առանցքային հետևանք, ապա 
պատկերը հետևյալն է. 2009 թ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 
տարիներին ՀՀ բանկային համակարգի չաշխատող վարկերի տեսակարար կշիռը վար-
կային ներդրումներում կազմել է 4.21%, 2010 թ.՝ 2.77%, իսկ հաջորդող տարիներին 
նկատվել է պերմանենտ աճ: Այսպես՝ 2011 թ.` 3.25%, 2012 թ.` 3.31%, 2013 թ.` 4.01%,  
2014 թ.` 6.15%, 2015 թ.` 6.98%, 2016 թ.-ին՝ 6,69%:  

Մյուս կողմից, պայմանավորված ակտիվների դասակարգման պայմանների մեղ-
մացմամբ, ՀՀ բանկային համակարգում «հաճախորդներ ներգրավելու» նպատակով եր-
բեմն ավելի ցածր տոկոսադրույքով վարկեր են տրամադրվում: Արդյունքում՝ իրականում 
վարկերը չեն մարվում, այլ բանկից բանկ են տեղափոխվում, որը վիճակագրորեն նույն-
պես վարկերի ծավալի ավելացում է արձանագրում:  

Կոռելյացիոն կապ է նկատվում նաև տոկոսային եկամուտների նվազման և ար-
տարժութային վարկերի տեսակարար կշռի ավելացման միջև: 

 

Աղյուսակ 1 
 

Ցուցանիշներ 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 2016 թ. 
1 2 3 4 5 6 

Արտարժութային վարկերի 
տեսակարար կշիռը, % 

65.7 63.7 67.4 66.4 
 

63.35 

Տոկոսային եկամուտների 
տեսակարար կշիռը, % 

80.0 79.1 77.3 76.5 76.7 

 

Այս կոռելյացիոն կապը, թերևս, կարելի է մեկնաբանել այն պատճառաբանությամբ, 
որ արտարժութային վարկեր տրամադրվել են անձանց, որոնց եկամուտները ՀՀ դրամով 
են: Հետևաբար՝ վարկայինին այս պարագայում ավելանում է նաև արտարժութային 
ռիսկը:  
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ՀՀ բանկային համակարգի շահութաբերությունը բնութագրող ցուցանիշների ան-
կում է նկատվում 2012 թ. սկսած: Վնասով աշխատող բանկերի քանակը տարեցտարի մո-
տենում է 2009 թ., այսինքն՝ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տարիների ցուցանիշին: 
Այսպես՝ 2005 թ. սկսած՝ վնասով աշխատել է առավելագույնը 8 բանկ, 2010 թ.՝ ընդամե-
նը 1 բանկ: Սակայն, 2011 թ. սկսած, վնասով աշխատող բանկերի քանակն աճել է՝ 2011 
թ.` 2, 2012 թ.` 4, 2013 թ.` 6, 2014 թ.` 6 և 2015 թ.` 7 բանկ: Իսկ 2016 թ. վնասով աշխատել 
է 3 բանկ: Ըստ էության, տարեկան վնասի հիմնական պատճառներից մեկը բանկերի 
վարկային պորտֆելի որակի վատթարացումն է, քանի որ որոշ վարկեր տարեվերջին 
անհուսալի են ճանաչվում և ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունից դուրս են 
գրվում, ինչի հետևանքով կտրուկ աճում է բանկի վնասը:  

Վերջին երեք տարիներին նվազման կտրուկ միտում է դրսևորում նաև ՀՀ բան-
կային համակարգի շահույթի ցուցանիշում: Այսպես՝ ՀՀ բանկային համակարգի շահույթի 
մեծությունը 2013 թ. կազմել է 48.1 մլրդ ՀՀ դրամ, 2014 թ.` նվազել շուրջ 46.4 տոկոսով և 
կազմել 25.8 մլրդ դրամ, իսկ 2015 թ. շարունակվել է նվազման միտումը՝ 2013 թ. 
համեմատ 63.2%-ով և կազմել 17.7 մլրդ դրամ: 2016 թ. համակարգի շահույթի ցուցանիշը 
որոշակիորեն տիպական չէ՝ պայմանավորված կապիտալի ավելացման գործընթաց-
ներով: Եթե 1 բանկի հաշվով 2013 թ. շահույթի մեծությունը կազմում էր 2.2 մլրդ դրամ, 
ապա 2015 թ. այդ ցուցանիշը նվազել է 63.6%-ով և կազմել ընդամենը 0.8 մլրդ դրամ:  

Այսպիսով՝ ՀՀ բանկային համակարգի շահութաբերության ցուցանիշների վատ-
թարացման միտումը խորանում է հատկապես վերջին երեք տարիների ընթացքում: Դա 
երևում է ըստ ակտիվների և կապիտալի շահութաբերության ցուցանիշների անկման: 
Ըստ էության, վերոհիշյալ ցուցանիշներն առավելագույն մակարդակ են ապահովել 
2005−2007 թթ., որից հետո նկատվում է անկման միտում: Եթե բացառենք 2009 թ., 
որպես ոչ տիպական ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով, ապա 2010 թ. 
պատկերը հետևյալն է. 

Աղյուսակ 2 
 

 2010 թ. 2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 2016 թ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ROA, % 2.1 1.80 1.90 1.44 0.71 -0.63 0.9 
ROE, % 10.3 9.79 11.4 9.07 4.47 -4.26 5.7 

 

Համեմատության համար նշենք, որ Եվրոպական կենտրոնական բանկի վերահսկո-
ղության տակ գտնվող բանկերի համանուն ցուցանիշները հետևյալն են՝ ROA - 0.47% և 
ROE - 7.10% (2017 թ. երկրորդ եռամսյակի դրությամբ)1: 

Համաձայն 2016−2018 թթ. Հեռանկարային զարգացման ծրագրերի՝ ՀՀ բանկերի 
կողմից չի կատարվել շահութաբերության ցուցանիշների հաշվարկ 2015 թ. համար: ROA-
ն թերակատարվել է 1.5%-ով, իսկ ROE-ն` 9.9%-ով:  

Այսպիսով՝ բանկային համակարգի շահութաբերության միտումները վերլուծելու 
նպատակով նախ՝ անհրաժեշտ է իրականացնել առանձին բանկերի շահույթի աճի մի-
                                                            
1 https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.htm 
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տումների վերլուծություն և շահույթի, որպես բանկի գործունեության առանցքային ցու-
ցանիշի որակական հաշվարկ և ճիշտ բաշխում՝ հետագա գործունեության ընդլայնման 
համար: Շահույթի ստացումը առևտրային բանկի կողմից ինքնանպատակ չէ, այն պետք է 
արդյունավետ գործունեության երաշխիք հանդիսանա: Սա է պատճառը, որ ՀՀ կենտրո-
նական բանկը ներկայումս որոշակիորեն սահմանափակում է չբաշխված շահույթը: 
Գործող կանոնակագի համաձայն՝ նորմատիվային կապիտալի հաշվարկման ժամանակ 
չբաշխված շահույթը բանկի հիմնական կապիտալի հաշվարկում ներառվում է կանո-
նակարգի պահանջներին բավարարող կանոնադրական հիմնադրամի առավելագույնը 
150%-ի չափով1: Բացի այդ, ներկայումս կենտրոնական բանկը լայնորեն կիրառում է 
ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողության մոդել, որպեսզի, ձևական ցուցանիշների հետ 
մեկտեղ, համապատասխան գործիքակազմի օգնությամբ բացահայտվեն առանձին 
առևտրային բանկերի ռիսկային ոլորտները և մեխանիզմներ մշակվեն ապագային միտ-
ված համարժեք գործողություններ մշակելու համար: 

 
НОРАЙР САФАРЯН 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РА 
 

Ключевые слова: прибыль банка, коэффициенты рентабель-
ности, анализ рентабельности, тенденции 
рентабельности банковской системы 

 

Банковская система Армении перешла на новый качественный уровень развития, ключе-
выми вызовами которого являются беспрецедентно быстрая цифрализация банковской дея-
тельности и обеспечение финансовой стабильности, в свете ужесточенной конкуренции, не-
определенности и перманентного роста рисков. Требованием в сложившейся ситуации финан-
сово-банковской системы является оценка эффективности и рентабельности деятельности 
как отдельных банков, так и банковской системы в целом, в частности качественный анализ 
и реальная оценка выявленных тенденций. 

 

NORAYR SAFARYAN 
 

TENDENCIES OF PROFITABILITY OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 
ARMENIA 

 

Key words: bank’s income, profitability coefficients, income 
analysis, banking system profitability trends 

 

Banking system of Armenia has entered into a new qualitative level, among core challenges of 
which there are unprecedented quick pace of banking activities digitalization and financial stability 
provision in the light of heated competition, uncertainty and permanent increase of the risks. The 
                                                            
1 «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմա-

տիվները» ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 2: 
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imperative requirement of the situation shaped in financial-banking system is the assessment of activities 
efficiency and profitability coefficients of separate banks as well as the banking system itself, 
particularly qualitative analysis and disclosed trends real assessment.  

 
 
 

ՍԵՐԳԵՅ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 
 «Ֆինանսական ներգրավվածություն» 
գիտաուսումնական լաբորատորիայի ղեկավար, 
տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Հիմնաբառեր.  ֆինանսական ներգրավվածություն, ֆինան-
սական գրագիտություն, ֆինանսական 
կրթություն, ֆինանսական կայունություն, 
ֆինանսական միջնորդություն, տնտեսական 
աճ 

 

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո «ֆինանսական ներգրավվածություն» և 
«ֆինանսական գրագիտություն» հասկացությունները լայն կիրառություն են ստացել: 
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններն իրականացրել են հետազոտություն-
ներ: Ընդունվել է «ՀՀ ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարությունը»: Ֆինանսա-
կան կրթումը կարևորագույն գործոն է ֆինանսական բարեկեցության բարելավման, 
ֆինանսական միջնորդության ավելացման և ֆինանսական կայունության ապահովման 
համար: Իսկ ֆինանսական կրթումը գործընթաց է, որի արդյունքում անձը դառնում է 
ֆինանսապես գրագետ: Երբ ֆինանսական կրթման արդյունքում անձը դառնում է ֆի-
նանսապես գրագետ, ապա իրապես ֆինանսապես գրագետ անձը միաժամանակ ֆի-
նանսապես ներգրավված անձն է: 

 

«Ֆինանսական ներգրավվածություն» և «ֆինանսական գրագիտություն» հասկա-
ցությունները լայն կիրառություն են ստացել վերջին շրջանում, իսկ 2008 թ. համաշխար-
հային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո ընկած ժամանակաշրջանում դրանք 
դիտարկվում են որպես ոչ միայն ֆինանսական համակարգերի կայունության ապահով-
ման միջոցներ, այլև տնտեսական աճի հիմք:  

«Ֆինանսական ներգրավվածությունը լայն ճանաչում է ստացել որպես աղքատու-
թյան կրճատման և համընդհանուր տնտեսական աճ ապահովելու միջոց: Ֆինանսական 
ներգրավվածությունն ինքնանպատակ չէ, այլ նպատակին հասնելու միջոց է, և աճում են 
ապացույցները, որ այն բերում է էական օգուտներ առանձին անձանց համար: Ուսումնա-
սիրությունները ցույց են տալիս, որ երբ մարդիկ մասնակից են ֆինանսական համակար-
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գին, նրանք ավելի հաջող են սկսում և ընդլայնում իրենց գործը, կառավարում են ռիսկե-
րը և կարողանում են կլանել ֆինանսական ցնցումները»1:  

Անհրաժեշտ է նկատել, որ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների, շա-
հագրգիռ այլ մարմինների կողմից իրականացվել են մեծածավալ ու բազմաթիվ հետա-
զոտություններ, կայացվել են երկրների համատեղ որոշումներ, որտեղ ֆինանսական ներ-
գրավվածությանը տրված մեկնաբանություններն իրենց էությամբ, որպես կանոն, կրկնում 
են մեջբերման բովանդակությունը: 

Մինչ ֆինանսական ներգրավվածության ու գրագիտության փոխառնչություններին 
անդրադառնալը՝ պետք է նկատել, որ տրվել են նաև «ֆինանսական կրթություն» հասկա-
ցության սահմանումներ: Մասնավորապես՝ ֆինանսական կրթությունը սահմանվում է որ-
պես գործընթաց, ինչի օգնությամբ սպառողները (ներդրողները) բարելավում են ֆինան-
սական պրոդուկտների (արդյունքների), հայեցակարգերի և ռիսկերի իրենց իմացությունը 
տեղեկատվության և/կամ օբյեկտիվ խորհրդատվության միջոցով, զարգացնում են հմտու-
թյունները և ինքնավստահությունը ֆինանսական ռիսկերի և հնարավորությունների մա-
սին ավելի իրազեկված լինելու միջոցով և գիտեն՝ ուր դիմել օգնության համար, ինչպես 
նաև ձեռնարկել այլ արդյունավետ քայլեր իրենց ֆինանսական բարեկեցության բարելավ-
ման նպատակով2: 

Միաժամանակ, կարևորելով ֆինանսական կրթության նշանակությունը, ՀՀ կառա-
վարությունն իր արձանագրային որոշման մեջ նշում է. «Չնայած որ ֆինանսական ծա-
ռայությունների հայ սպառողները, ինչպես և այլ երկրների սպառողները, պլանավորում 
են, խնայում են, պարտք են վերցնում և մարում, բյուջե են կառավարում, սակայն իրենց 
անձնական ֆինանսների կառավարումը հաճախ արդյունավետ ձևով չեն կատարում, չեն 
օգտվում շուկայի կողմից տրված բազմազան հնարավորություններից, բացակայում է 
մշակույթը, և առկա է գիտելիքների, ունակությունների և տեղեկացվածության պակաս»3: 
«ՀՀ ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարությունը» տալիս է նաև առանցքային 
հասկացությունների սահմանումները: Ֆինանսական կրթումը կարևորագույն գործոն է 
անձանց ֆինանսական բարեկեցության բարելավման, ֆինանսական միջնորդության 
ավելացման և ֆինանսական կայունության ապահովման համար: Իսկ ֆինանսական 
կրթումն այն գործընթացն է, որի շնորհիվ անձը դառնում է ֆինանսապես գրագետ: Որոշ-
ման մեջ նշվում է, որ ֆինանսական կրթումը չի ներառում մարքեթինգային միջոցառում-
ները, ձեռնարկատիրությունը4: 

                                                            
1 The Global Findex Database 2014 Measuring Financial Inclusion around the World. World Bank Policy Research 

Working Paper 7255. p.2. http://www.worldbank.org/  
2 Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness. July 2005. 

http://www.oecd-ilibrary.org/ 
3 ՀՀ կառավարության 13.11.2014 թ. նիստի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կրթման ազգա-

յին ռազմավարություն» N 47 արձանագրային որոշում: Հավելված 1: Կ. 2.2, 1: 
4 ՀՀ կառավարության 13.11.2014 թ. նիստի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կրթման ազգա-

յին ռազմավարություն» N 47 արձանագրային որոշում: Հավելված 1: Կ. կ. 12, 3, 4: 
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Ֆինանսական կրթության, գրագիտության և, ի վերջո, նաև ֆինանսական ներգ-
րավվածության փոխառնչությունների յուրօրինակ արտահայտություն է հետևյալը. «Վեր-
ջին տարիների ֆինանսական ճգնաժամը նույնպես ապացուցել է, թե ինչքան կարևոր է 
այն հանգամանքը, որ անհատներն ու ընտանիքներն ունենան անհրաժեշտ տեղեկատ-
վություն, գիտելիքներ և հմտություններ ֆինանսապես ճիշտ որոշումներ կայացնելու հա-
մար: Անհատների և ընտանիքների ֆինանսական դժվարությունները կարող են բացա-
սական ազդեցություն ունենալ լոկալ և գլոբալ շուկաների վրա: Ճգնաժամը ցույց է տվել 
նաև, որ անձանց և ընտանիքների ֆինանսական բարեկեցությունը ֆինանսական կայու-
նության ապահովման կարևորագույն գործոններից է, և ֆինանսական գրագիտության 
ցածր մակարդակը կարող է խոչընդոտել կյանքի կենսամակարդակի բարձրացմանը և 
բարեկեցության ավելացմանը»1: Ծավալուն մեջբերման պատճառը ոչ միայն ֆինանսա-
կան գրագիտության և ֆինանսական կրթման տեղն ու նշանակությունն արտահայտելու, 
որքան այն հանգամանքի արձանագրման մեջ է, որ միջազգային հեղինակավոր կազմա-
կերպությունները ևս ֆինանսական գրագիտության, կրթման ու ներգրավվածության կա-
պակցությամբ արտահայտում են հենց նույն տեսակետները: 

Վերջապես, պատկերն ամբողջացնում է հետևյալը. «Ֆինանսական ներգրավվածու-
թյունը նշանակում է, որ մեծահասակներին հասանելի են, և վերջինները կարող են օգ-
տագործել համապատասխան ֆինանսական ծառայությունների շարքը, այն է՝ ֆինան-
սական պրոդուկտների հիմնական տեսակները՝ հաշիվներ, խնայողություններ, վարկ և 
ապահովագրություն: Որպես ելակետ՝ ֆինանսական ներգրավվածությունը սկսվում է 
բանկում կամ այլ ֆինանսական հաստատությունում ավանդային (դեպոզիտային) կամ 
ընթացիկ փոխանցումներ կատարելու համար հաշվի առկայությունից կամ բջջային դրա-
մական ծառայություն մատուցողի ծառայություններից օգտվելիս»2: Հասկացությունների 
միջև առնչությունները ներկայացվել են գծապատկեր 1-ում: 

Ավելի քան ակնհայտ է, որ ֆինանսական կրթությունն ազդում է ֆինանսական 
գրագիտության վրա, իսկ վերջինը ձևավորում է ֆինանսական ներգրավվածության որո-
շակի մակարդակ: Նախադրույթը, ինչի համաձայն ֆինանսական կրթումը գործընթաց է, 
արդյունքում անձը դառնում է ֆինանսապես գրագետ, թույլ է տալիս պնդել հետևյալը. 
իրապես ֆինանսապես գրագետ անձը միաժամանակ ֆինանսապես ներգրավված անձ է, 
և այդ ներգրավվածության ելակետային ուղղություններն են պաշտոնական ֆինանսական 
հաստատություններում հաշիվ ունենալը և, առաջին հերթին, հենց այդ հաշվի միջոցով 
մատուցվող ֆինանսական ծառայությունների շարքից օգտվելը:  

Հաշվի չօգտագործված մնացորդը, լինելով տվյալ անձի խնայողությունը, հենց նույն 
պահին դառնում է միջնորդ ֆինանսական հաստատության համար ներգրավված ցպա-
հանջ միջոց և գործունեության շրջանակների ընդլայնման պայման: Վերջինն էլ երկրի 
ֆինանսական համակարգի կայունության ամրապնդման ուղին է:  

                                                            
1 Նույն տեղում: Կ. 2.1, 20: 
2 What do we know about the link between financial inclusion and inclusive growth? Asli Demirgus-Kunt, Leora Klepper, Dorothe 

Singer. http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/what-do-we-know-about-link-between-financial-inclusion-and-inclusive-growth 
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Գծապատկեր 1.  Ֆինանսական կրթության, գրագիտության և ֆինանսական ներգրավ-

վածության միջև կապերը 
 
Ֆինանսական գրագիտության և ֆինանսական ներգրավվածության միջև տարբե-

րությունը, ըստ ամենայնի, վերաբերում է դրանց տարածման շրջանակին: Տվյալ պարա-
գայում անհրաժեշտ է դուրս գալ ֆինանսական գրագիտության և ներգրավվածության 
չափելիության դաշտից: Ինչպես ֆինանսական գրագիտությունը, այնպես էլ ներգրավ-
վածությունը կորցնում են բովանդակությունը, եթե փորձ չի արվում որոշակի պահի դրու-
թյամբ չափել դրանց աստիճանը: Խնդրի գործնական բնույթն արտահայտվում է հենց չա-
փելիության ապահովման մեջ: Սակայն, տվյալ դեպքում խոսքը ֆինանսական գրագի-
տությունը կամ ներգրավվածությունը չափելու մասին չէ: Դա ինքնուրույն ու նկատելի 
աշխատատար ուղղություն է: 

Այսպիսով՝ և՛ ֆինանսական կրթությունը, և՛ գրագիտությունը և՛ ֆինանսական ներ-
գրավվածությունը բնութագրվում են շարունակականությամբ, և արձանագրված մակար-
դակները նախանշում են նոր՝ ավելի բարձր թիրախի ձեռքբերման նպատակ: 

 
СЕРГЕЙ СУКИАСЯН 

 

ВОКРУГ ВОПРОСА ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ И 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Ключевые слова:  финансовая вовлеченность, финансовая гра-
мотность, финансовое образование, финансо-
вая стабильность, финансовое посредничест-
во, экономический рост 

 

После финансово-экономического кризиса широкое применение получили понятия “финан-
совой вовлеченности” и “финансового образования”. Международные финансовые организации 
проводили иссследования в этой области. Принята “Национальная стратегия финансового 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշիվներ Խնայողու-
թյուններ

Վարկ Ապահովագ-
րություն 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
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образования РА”. Финансовое образование важный фактор для повышения финансового благо-
состояния, увеличения уровня финансового посредничества и обеспечения финансовой ста-
бильности. А финансовое образование это процесс, в результате которого лицо становится 
финансово грамотным. Когда в результате финансового образования лицо становится финан-
сово грамотным, то реально финансово грамотное лицо в то же время становится финансово 
вовлеченным лицом. 

 
SERGEY SUQIASYAN  

 

ABOUT THE ISSUE OF FINANCIAL INCLUSION AND FINANCIAL LITERACY IDENTITY 
 

Key words:  financial inclusion, financial literacy, financial 
education, financial sustainability, financial 
intermediation, economic growth 

 

After the financial and economic crisis, ''financial inclusion'' and ''financial literacy'' have been 
widely used. International financial organizations have carried out research. "The National Financial 
Education Strategy of Armenia" has been adopted. Financial education is a decisive factor in improving 
financial well-being, strengthening financial intermediation and ensuring financial sustainability. 
Financial education is a process that leads to the fact that a person becomes financially literate. When 
a person becomes financially literate as a result of financial education, then in fact financially literate 
person is financially involved at the same time. 
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ V 
 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ 
ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
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ՌՈՒԲԵՆ ԱԼՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԳԱԳԻԿ ՉԱՏԻՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԱՆԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
Լաբորանտ, ՀՊՏՀ 
 

ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական, նյու-
թական խթանում, տնտեսական պատաս-
խանատվություն, կառավարման մեթոդներ, 
նյութական ոչ ֆինանսական պարգևատ-
րում, կորպորատիվ մշակույթ 

 

Առևտրական կազմակերպություններում կադրային քաղաքականություն իրակա-
նացնելիս կիրառվում են տարբեր մեթոդներ, որոնցից էականներն են տնտեսականը և 
սոցիալ-հոգեբանականը: Ֆիրմայի աշխատողների տնտեսական հետաքրքրությունների 
վրա կառավարման ներգործության միջոցների ամբողջությունն ապահովում է գործատուի 
և վարձու աշխատողի նպատակների միասնությունը: Կարող են լինել նաև նյութական 
խթանման և կոնֆլիկտներից խուսափելու, հիմնավորված որոշումների ընդունման և կո-
լեկտիվում անհրաժեշտ բարոյահոգեբանական միջավայրի պահպանման, կառավարման 
սոցիալ-հոգեբանական մեթոդներ: 

 

Առևտրական կազմակերպություններում կադրային քաղաքականություն իրակա-
նացնելու համար կիրառվում են վարչական, տնտեսական և սոցիալ-հոգեբանական մե-
թոդներ: Այդ մեթոդները առևտրական ֆիրմաների կոլեկտիվի վրա կառավարչական 
ներգործության միջոցների ամբողջություն են, որոնք ապահովոււմ են անձնակազմի կա-
ռավարման ռազմավարության իրականացումը, ինչպես նաև գործատուի և վարձու աշ-
խատողի նպատակների միասնությունը: Դրանք կարող են լինել նյութական խթանում և 
տնտեսական պատասխանատվություն: 

Նյութական խթանումը ֆիրմայի անձնակազմի վրա ներգործությունն է դրամական 
վարձատրության և այլ նյութական իրավունքների տրման միջոցով, որոնց մեծությունը և 
բնորոշումը պայմանավորում են կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար 
աշխատողի ունեցած ներդրման ավելացումը: Նյութական խթանումն իրականացվում է 
դրամական և ոչ դրամական ձևով: Դրամական խթանմանը վերաբերում են վճարվող աշ-
խատավարձի հիմնական և լրացուցիչ մասը, ֆիրմայի գործունեությունից գոյացող շահույ-
թը, այլ դրամական վճարումները՝ կախված կազմակերպության ֆինանսատնտեսական 
վիճակից: Ոչ դրամական խթանումն իր մեջ ներառում է աշխատանքի վարձատրության 
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ոչ դրամական ձևերը, ինչպես նաև նյութական այլ արժեքներ և արտոնություններ, որոնք 
կարող են տրամադրվել աշխատողին կազմակերպության կողմից գործող օրենսդրությա-
նը, աշխատանքային պայմանագրերին և կազմակերպության ներքին այլ վիճակներին 
համապատասխան:  

Ոչ դրամական նյութական խթանման ձևերից են` 
 բնեղեն բնույթի վճարումներ (տրված բնեղեն վճարման կարգով), 
 զեղչեր՝ ապրանքներ ձեռք բերելու համար, ընդ որում, խանութում իրացվող ապ-

րանքների տեսականուց, 
 ծառայությունների վճարում և այլ կարգի արտոնություններ (ուղեգրերի, բնակչու-

թյան, տրանսպորտի և բուժսպասարկման վճարումների համար), 
 բժշկական ապահովագրության վճարում, 
 ոչ դրամական նյութական օգնություն դժվար և ճգնաժամային իրավիճակներում` 

կապված հիվանդությունների, դժբախտ դեպքերի և հարազատների կորստի 
հետ, 

 նվերներ՝ ծննդյան օրվա, հարսանիքի, երեխայի ծննդյան առիթով, 
 ընտանեկան նվերներ (տոնական, մթերային հավաքածուներ, կինոյի, թատրոնի 

տոմսեր), 
 ժամանցի համատեղ անցկացում, որը կազմակերպվում է ղեկավարության կող-

մից (տոնական և հոբելյանական հանդիսություններ, քաղաքից դուրս էքսկուր-
սիաներ, շրջագայություններ, համատեղ ճաշկերույթներ և այլն): 

Ոչ դրամական վճարման ներգործությունը առևտրական ֆիրմայի անձնակազմի 
վարքագծի վրա ունի երկակի նշանակություն: Մի կողմից՝ դա բարձրացնում է աշխատող-
ների սպառման մակարդակը, մյուս կողմից՝ կատարում է սոցիալ-հոգեբանական խթան-
ման գործառույթ: Տնտեսական մեթոդները ենթադրում են ներգործություն առանձին աշ-
խատողի, աշխատողների խմբի կամ ամբողջ անձնակազմի վրա: Դրամական նյութական 
խթանման գործառույթների ապահովմանը հնարավոր է հասնել աշխատանքի վարձա-
տրության խելամիտ համակարգի ստեղծմամբ: Անձնակազմի կառավարման մեթոդների 
համակարգում նյութական խթանման դերը պետք է հստակեցնել անձնակազմի վրա ներ-
գործության սահմաններով: Նյութական խթանման, մասնավորապես՝ դրամի կիրառումը 
կարող է լինել արդյունավետ հետևյալ պայմաններում`  

1. Խթանման չափը պետք է էական լինի աշխատողի համար: «Կարևորության շե-
մը» կրիտիկական գումար է, որից քիչ լինելու դեպքում դա արդեն դադարում է 
մարդկանց համար խթան լինելուց: Այդ սահմանից ցածր վարձատրությունը չի 
կարող խթանել աշխատողին, իսկ կազմակերպության կողմից կատարվող ծախ-
սերն անիմաստ կլինեն: 

2. Կոլեկտիվում պետք է ընդգրկվեն մոտիվացված, պրագմատիկ և վառ մտածելա-
կերպով կամ այնպիսի մարդիկ, որոնք կյանքի տարբեր իրավիճակներում, ցան-
կացած պահի կարող են հետաքրքրված լինել դրամով: Պետք է նկատի ունենալ, 
որ ոչ նյութական արժեքների կառուցվածքին կողմնորոշված աշխատողների հա-
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մար կարևորության շեմը զգալիորեն բարձր է: Այսպես՝ նախադպրոցական տա-
րիքի երեխաներ ունեցող կանայք հաճախ հրաժարվում են լրացուցիչ պարգևա-
տրումից` նախապատվությունը տալով առավել հարմար աշխատանքային ժամա-
նակացույցին: 

3. Դրամի խթանման գործառույթը իրականանում է այնպիսի պայմաններում, երբ 
վճարման չափն անձնակազմի կողմից ընդունվում է որպես արդարացի՝ սեփա-
կան աշխատանքի մասին պատկերացումներին և գործընկերների համանման 
աշխատանքի վարձատրությանը համապատասխան: 

4. Դրամի խթանման դերը մեծանում է, եթե աշխատողը գիտի իր մասնակցության 
չափը կազմակերպության գործունեության մեջ և վստահ է, որ իր աշխատանքի 
վարձատրության մակարդակը համապատասխանում է կազմակերպության հնա-
րավորություններին: 

5. Դրամը կատարում է խթանման գործառույթ, եթե կազմակերպությունում ձևա-
վորված է վստահության մթնոլորտ, ղեկավարության նկատմամբ, իսկ պարգևա-
տրումները տրվում են պայմանավորվածություններին համապատասխան՝ սահ-
մանված ժամկետներում և սահմանված չափով: 

6. Դրամը խթանում է, եթե կոլեկտիվում ձևավորվել է առողջ բարոյահոգեբանական 
մթնոլորտ, որը կողմնորոշում է անձնակազմին ոչ թե փող ստանալուն, այլ փող 
վաստակելուն: 

7. Դրամի ներգործության ուժը կարող է մեղմել տհաճ աշխատանքային մթնոլորտը, 
որը կապված է ղեկավարության ոչ մասնագիտական և անբարեխիղճ աշխա-
տանքի հետ: 

8. Աշխատանքի նյութական խթանումը հավասարակշռում է վարձատրության ան-
արդյունավետ համակարգը, եթե դա կառուցված է հավասարեցման սկզբունքի 
հիման վրա: Աշխատանքի վարձատրության ոչ համարժեք չափանիշների կիրա-
ռումը աշխատողի մեջ ձևավորում է անտարբերություն սեփական գործունեու-
թյան արդյունքների հանդեպ: 

9. Դրամի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է, եթե տվյալ տարածքում ձևա-
վորվում է գների մատչելի մակարդակով բազմատեսակ ապրանքների և ծառա-
յությունների շուկա: Ապրանքների լայն տեսականին շահագրգռում է աշխատո-
ղին՝ վաստակելու լրացուցիչ դրամ: 

10. Դրամի խթանման գործառույթը կարևորվում է, եթե վճարման չափը փոխա-
դարձ կապի մեջ է մարդկանց այլ պահանջմունքների բավարարման հետ:  

Տնտեսական պատասխանատվության միջոցները ենթադրում են աշխատողի 
տնտեսական հետաքրքրությունների վրա ներգործություն պատժամիջոցների կիրառ-
մամբ: Տնտեսական պատասխանատվության իրականացման ձև է նյութականը՝ ըստ որի 
աշխատողի պարտականությունն է գործատուին փոխհատուցել այն վնասը, որը հասցվել 
է պարտավորությունների կատարման ընթացքում կամ անօրինական գործողությունների 
արդյունքում: Տնտեսական պատասխանատվությունը կարող է լինել անհատական և կո-
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լեկտիվ: Վերջինս պայմանավորված է աշխատանքի համատեղ կատարմամբ: Իրավական 
գործոնների տեսանկյունից, ղեկավարը պետք է հաշվի առնի անձնակազմի անհատա-
կան-հոգեբանական առանձնահատկությունները՝ կապված վերոնշյալ միջոցների ընկալ-
ման հետ: Դա պահանջում է մտածված և հիմնավորված որոշումների ընդունում, որոնք 
թույլ կտան խուսափել կոնֆլիկտներից և պահպանել կոլեկտիվում անհրաժեշտ բարոյա-
հոգեբանական մթնոլորտ: Իսկ այդպիսի մթնոլորտի ստեղծման համար անհրաժեշտ է 
կիրառել կառավարման սոցիալ-հոգեբանական մեթոդներ, որոնք ներկայացնում են աշ-
խատանքային կոլեկտիվում միջանձնային հարաբերությունների և սոցիալական գործըն-
թացների վրա ներգործության միջոցներ և եղանակներ, որոնց իրականացման մեխա-
նիզմը հիմնված է աշխատողի հոգեբանական-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություն-
ների իմացության վրա: Դրանց իրականացումը ենթադրում է աշխատանքային ռեսուրս-
ների համակողմանի զարգացում, անձնակազմի աշխատանքային ակտիվության բարձ-
րացում, աշխատանքի պայմանների և անձնակազմի փոխհարաբերությունների միասնա-
կանության ապահովում: Միջոցների և եղանակների այս խումբը կոլեկտիվում ձևավորում 
է հաճելի հոգեբանական մթնոլորտ և կողմնորոշում է դեպի անձնակազմի սոցիալական 
պահանջմունքների բավարարումը: 

Ըստ ներգործության ուղղվածության` կառավարման սոցիալ-հոգեբանական մեթոդ-
ները բաժանվում են երկու՝ միմյանց հետ սերտորեն կապված խմբերի` ներգործության 
մեթոդներ և եղանակներ, որոնք վերաբերում են անմիջապես տվյալ աշխատողին` հաշվի 
առնելով նրա բնորոշ գծերը, և անձնակազմի կամ խմբի կառավարման մեթոդներ, որոնք 
ներկայացնում են միասնական սոցիալական մարմին: Ըստ ներգործության միջոցի` տար-
բերում են. 

 անձի հոգեբանական վարքագծի վրա հիմնված մեթոդներ, 
 կոլեկտիվում սոցիալական փոխգործակցության ձևավորման մեթոդներ, 
 աշխատանքի սոցիալական գործոնների ձևավորման, աշխատանքային պայման-

ների, անձնակազմի հանգստի և կենցաղի ապահովման մեթոդներ:  
Ղեկավարի արդյունավետ կառավարման հիմքում որոշումների ընդունման գործա-

ռույթն է՝ ըստ ենթակաների անձնային, անհատական-տիպային բնութագրերի վերլուծու-
թյան: Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է աշխատողների միջև գործառույթների 
բաշխմանը: Մասնագիտական պիտանելիության հասկացության մեջ ներառվում է աշ-
խատողի հոգեբանական բնութագրերի մի ամբողջ շարք, որն անհրաժեշտ է գործարար 
հարաբերություններում, գործընկերների հետ կապերի զարգացման, դրամական և ապ-
րանքային արժեքների սպասարկման, ինչպես նաև հաճախորդների հետ աշխատանքնե-
րի իրականացման ժամանակ: Այդ պահանջների ամբողջությունը կարելի է բաժանել հե-
տևյալ խմբերի` 

1. հոգեբանական գործընթացներ (հիշողություն, երևակայություն, մտածողություն), 
2. հոգեբանական վիճակներ (հոգնածություն, սթրես, տագնապ, դեպրեսիա), 
3. էմոցիոնալ վիճակներ (զսպվածություն), 
4. կամային որակներ (համառություն, հետևողականություն), 
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5. անձնային հատկություններ (մտավոր մակարդակ, մարդկանց վրա ազդելու 
ունակություն, ինքնուրույնության ձգտում), 

6. բնավորության գծեր (կազմակերպվածություն, կատարողական կարգապահու-
թյուն): 

Սոցիալ-հոգեբանական մեթոդների կիրառումը հիմնված է մարդու ներքին արժեք-
ների, գաղափարների և համոզմունքների ճանաչման վրա, որոնք որոշում են աշխատողի 
շարժառիթի ուղղվածությունը: Խմբային արժեքները (նորմերը) որոշում են խմբի վարքա-
գիծն իր առջև դրված խնդրի լուծման գործընթացում: Նշված մեթոդները կապված են այդ 
նորմերի իմացության և դրանց ձևավորման գործընթացի վրա ղեկավարի ներգործության 
հետ: Այստեղ դրանք խմբային շարժընթացի բաղկացուցիչ տարրեր են: Իսկ խմբային 
շարժընթացը կառավարման այն ոլորտն է, որը զբաղվում է ներխմբային փոխգործողու-
թյունների զարգացման և կառավարման հարցերով: Ղեկավարի պրակտիկ գործունեու-
թյան մեջ լայնորեն օգտագործվում են արդյունավետ խմբերի ձևավորման, խմբային ակ-
տիվության զարգացման, հաճելի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորման մեթոդ-
ները: Սոցիալական ներգործության մեթոդները հիմնվում են որոշակի նորմերի և, առա-
ջին հերթին, դրանց օգտագործման վրա: Ֆիրմայի ղեկավարության կողմից դրանց նպա-
տակաուղղված կիրառումն առաջնային խնդիր է: 

Անձնակազմի վարքագծի ընդհանուր կազմակերպական նորմերը որոշվում են կազ-
մակերպության կորպորատիվ մշակույթով: Վերջինս ներկայացնում է հիմնական արժեք-
ների, ներֆիրմային կանոնների, սոցիալական նորմերի, արտաքին միջավայրում կազմա-
կերպության նույնականացման և նրա անձնակազմի վարքագծի նկատմամբ պահանջնե-
րի որոշման համակարգ: Կազմակերպական մշակույթը որոշում է ամբողջ կազմակերպու-
թյան վարքագծի մոդելը: Կորպորատիվ մշակույթը ձևավորվում է ֆիրմայի ղեկավարու-
թյան կողմից՝ երկարաժամկետ ժամանակահատվածում, որի արդյունքը կոլեկտիվի մի-
ասնականության գործոնն է: Մշակույթն արտահայտվում է միջանձնային հարաբերու-
թյուններում, պաշտոնական և ոչ ձևական շփումներում: 

Մշակույթի ձևավորման համար կարևոր նշանակություն ունի առանձնահատուկ 
խորհրդանշանների համակարգի մշակումը, որը ներառում է` 

 ֆիրմայի անվանումը, 
 ապրանքային նշանը, 
 ֆիրմային նույնականացման համակարգը (ապրանքային նշան, լոգոտիպ, 

խորհրդանիշներ), 
 ներֆիրմային տարբերակման նշանները (հատուկ նշաններ, առևտրային սրահի 

աշխատողների աշխատանքային համազգեստ, ցուցափեղկերի ձևավորում, ներ-
քին հարդարում), 

 հագուստի ոճի հետ կապված պահանջները: 
Վերը թվարկված տարրերը ձևավորում են ֆիրմայի մշակույթը, ստեղծում են հա-

տուկ հոգեբանական մթնոլորտ, աշխատողի մեջ ձևավորում են կազմակերպության 
նկատմամբ սրտացավ վերաբերմունք: 
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Կառավարման սոցիալ-հոգեբանական մեթոդների օգնությամբ պայմաններ են 
ստեղծվում նաև փորձարկումների, վերակառուցման և աշխատանքային գործընթացների 
իրականացման համար, իսկ անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության վրա մեծ 
ազդեցություն է թողնում սոցիալական պաշտպանվածության գործոնը: 

Առանձնահատուկ տեղ ունեն անձնակազմի աշխատանքի սոցիալ-հոգեբանական 
կայունացման մեթոդները, որոնք ենթադրում են այնպիսի միջոցառումների համալիրի 
իրականացում, որոնք շահագրգռում են աշխատողներին` ձգտելու առավել բարձր ար-
դյունքների: Սոցիալ-հոգեբանական ներգործության համակարգի շրջանակներում իրա-
կանացվում են աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, աշխատողների և 
նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալ-մշակութային պահանջմունքների բավարարման 
միջոցառումներ: Կազմակերպության անձնակազմի կառավարման տարբեր մեթոդների 
օգտագործման առանձնահատկությունը պետք է արտացոլվի սոցիալական զարգացման 
ծրագրերում: 

 

РУБЕН АЛОЯН  
ГАГИК ЧАТИНЯН  
АНИ АСАТРЯН  
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВЫХ ФИРМ 
 

Ключевые слова: экономический, социально-психологический, 
материальное поощрение, экономическая от-
вественность, методы управления, матери-
альное – не финансовое поощрение, корпорати-
вная культура 

 

В торговых организациях для реализации кадровой политики применяются разные мето-
ды управления, основными из них являются экономические и социально-психологические. На 
экономических интересах персонала фирмы, совокупность средств управленческого воздей-
ствия обеспечивается воссоединением целей работадателя и работника по найму. Это могут 
быть методы материального поощрения и во избежание от конфликтов, для принятия обо-
снованных управленческих решений и обеспечения морально-психологические климата в кол-
лективе, социально-психологические методы управления. 

 

 

RUBEN ALOYAN  
GAGIK CHATINYAN 
ANI ASATRYAN  
 

PERSONAL MANAGEMENT PROBLEMS OF COMMERCIAL COMPANIES 
 

Key words:  economic, social-psycological, material promotion, 
economic responsibility, goverring methods, 
materal-non-financial promotion, corporative 
culture 

 

In commercial companies for the implementation of personal policy are using different methods, 
the main ones are economic and social psychological. The set of tools of administrative influence of the 
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economic interests of the company's workers provide the unity of purpose of the employer and 
employees. They may be material incentives and avoiding conflicts, grounded decision making and for 
the protection of the moral psychological environment of staff, social psychological methods of 
management. 

 
 
 
ԲԻՆԳՅՈԼ ԱՄԻՐՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՐԺԵՔԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր.  բիզնեսի արժեք, մարդկային ռեսուրսների 
կառավարում, աշխատակիցների հավա-
տարմության մատրից, շահաբաժիններ, 
հարկեր, շահամիտում 

  

Բիզնեսի արժեքն ակտիվների հետ կապված գործառնությունների արդյունքում 
ստացվող մեծություն է, որի ձևավորման և դինամիկայի վրա առանցքային դեր ունեն 
մարդկային ռեսուրսները: Այդ համատեքստում կարևորվում է հավատարիմ աշխատողնե-
րի ձևավորման և բիզնեսի արժեքի վրա նրանց ազդեցության հիմնախնդրի ուսումնասի-
րությունը, ինչպես նաև գործնական առաջարկների ներկայացումը, որոնք երկարաժամ-
կետ հատվածում կնպաստեն բիզնեսի արժեքի աճին: 

 

Բիզնեսի արժեքը ակտիվների հետ կապված գործառնությունների հետևանքով 
ձևավորված արդյունքն է դրամական արտահայտությամբ, որը բիզնեսի անցյալի, ներկա-
յի և ապագայի, փոխկապակցված նպատակների, խնդիրների, ինչպես նաև ցուցանիշնե-
րի ու առկա իրավիճակի արտացոլումն է: Բիզնեսի արժեքի գնահատումն անհրաժեշտ է 
ընկերության հավանական գործընկերներին, ներդրողներին, կառավարիչներին և բաժ-
նետերերին ընդհանուր նպատակը պարզաբանելու և բիզնեսի կառավարման արդյունա-
վետությունը գնահատելու համար: Բիզնեսի արժեքի գնահատումը մի կողմից՝ ակտիվնե-
րի հետ կապված գործառնությունների արդյունքում ստացված արժեքի չափման գործըն-
թաց է1, որը ենթադրում է կազմակերպության ակտիվների արժեչափման, ներկա և ապա-
գա հնարավորությունների վերլուծության, կառավարչական որոշումների արդյունավետու-
թյան գնահատման գործընթաց, մյուս կողմից՝ այն թույլ է տալիս արժեքային (ֆինանսա-
կան, դրամական) տեսանկյունից տալ ձեռնարկատիրական գործունեության հարաբերա-
կանորեն օբյեկտիվ գնահատական, որը նաև ցույց կտա արժեքային արտահայտությամբ 
չորոշվող գործոնների ազդեցությունը բիզնեսի արժեքի վրա: Բիզնեսի արժեքի դինամի-
կայի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, որոնք կազմում են կազմակերպության ար-

                                                            
1  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) – В. А. Щербаков, Н. А. Щербакова ''Омега-Л'', М. 2006, с. 23-24. 
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տաքին և ներքին միջավայրերի գործոնների համախումբը1: Հատկանշական է, որ մարդ-
կային ռեսուրսներն ու դրանց կառավարումը առանցքային դեր ունեն բիզնեսի արժեքի, 
դրա ձևավորման և դինամիկայի վրա: Այդ համատեքստում կազմակերպությունների հա-
մար կարևոր է դառնում մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը: 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը (ՄՌԿ) ռազմավարական և հետևողական 
մոտեցում է կազմակերպության առավել արժեքավոր ակտիվների՝ մարդկանց նկատ-
մամբ: Այն այնպիսի աշխատակիցների ընտրության, զարգացման գործընթաց է, որն ա-
ռավել արժեքավոր կդարձնի կազմակերպությունը2: Ուստի կարծում ենք, որ բիզնեսի ար-
ժեքի գնահատման բաղադրատարրերից է ՄՌԿ արդյունավետության չափմումը: Օրի-
նակ՝ եթե ՄՌԿ արդյունավետության չափելի գործիք վերցնենք դրամական խթանները և 
համադրենք բիզնեսի արժեքի հետ կարող ենք բացահայտել դրանց միջև կապը. այլ հա-
վասար պայմաններում դրամական խթանների աճը հանգեցնում է աշխատակիցների մո-
տիվացիայի աճին, հետևաբար՝ շահամիտման բարձր մակարդակը ենթադրում է բիզնեսի 
արժեքի աճ: 

Դիտարկենք աշխատողների հավատարմության ցուցանիշը, իրականացնելով աշ-
խատակիցների հավատարմության դասակարգում՝ որպես դասակարգման չափորոշիչ 
վերցնելով կազմակերպությունում աշխատելու ժամանակը և շահամիտման մակարդակը:  

Նորեկ է համարվում ընկերությունում մինչև մեկ տարվա փորձառություն3 ունեցող 
աշխատակիցը, ով ունի շահամիտման բարձր մակարդակ: 

Հիմնական է համարվում ընկերությունում 1-5 տարվա փորձառություն ունեցող աշ-
խատակիցը, ով նույնպես ունի շահամիտման բարձր մակարդակ:  

Հավատարիմ է համարվում ընկերությունում հինգ տարի և ավելի փորձառություն 
ունեցող աշխատակիցը, ով ընկերության գործունեության և աճի հետ կապում է ապագա-
յի որոշակի պլաններ: 

Այլախոհ է համարվում ընկերությունում 1-5 տարի աշխատող աշխատակիցը, ով ըն-
կերությունը չի դիտարկում որպես մշտական գործատու և պատեհ առիթի դեպքում պատ-
րաստ է փոխել աշխատանքը: 

Անկայուն է համարվում ընկերությունում մինչև մեկ տարվա փորձառություն ունեցող 
այն աշխատակիցը, ով չի հարմարվում առաջադրված պահանջներին և մտադիր է փոխել 
աշխատանքը: 

Հպատակ է համարվում ընկերությունում հինգ տարի և ավելի փորձառություն ունե-
ցող այն աշխատակիցը, ով շուկայում չի տեսնում աշխատանքային այլընտրանք և կամո-
վին կամ ստիպված աշխատում է ընկերությունում: 

Աշխատակիցների հավատարմության մատրիցն ունի հետևյալ տեսքը՝ 
  

                                                            
1  The valuation handbook : valuation techniques from today’s top practitioners / Rawley Thomas, Benton E. Gup. p. 

cm. – (Wiley finance; 480). 
2  www.businessdictionary.com/definition/human-resource-management-HRM.html  
3  Ընկերությունում աշխատանքային փորձառության ժամկետները կարող են փոփոխվել՝ ելնելով որոշակի 

ընկերության գործունեության բնութագրիչներից: 
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Մոտիվացում  

բա
րձ

ր Նորեկ  Հիմնական 
 
 

Հավատարիմ Գործընկեր 

ցա
ծր

   
Անկայուն 
0 – 1 տարի 

Այլախոհ 
1-5 տարի

 
Հպատակ 
5 տարի + 

 

 
 Դրական ելքեր                                                                                        Ժամանակ 

                 Բացասական ելքեր 
                 Ելքեր կազմակերպությունից 

 

Գծապատկեր 1.  ՄՌ կառավարման ազդեցությունն աշխատակիցների 
հավատարմության վրա 

 

Հարկ է նշել, որ աշխատողների հավատարմության հասկացությունը սուբյեկտիվ 
մեծություն է և ենթակա է գնահատման ընկերության կառավարիչների կողմից: Բիզնեսի 
արժեքի տեսանկյունից, ընկերության համար կարևոր են հավատարիմ աշխատողների 
ձևավորումն ու պահպանումը: Այդ պարագայում ՄՌԿ հիմնական խնդիրը գործընթացի 
այնպիսի իրականացումն է, որը կհանգեցնի ընկերության կողմից առաջադրված նպա-
տակների ու խնդիրների իրականացմանը: 

Ուսումնասիրելով մատրիցը՝ կարող ենք նշել, որ «Նորեկ»-ից աշխատող դառնալու 
գործընթացը հիմնականում կրում է ինքնահոս բնույթ, սակայն եթե ընկերությունում առ-
կա են «հարմարեցման արգելքներ», աշխատողները հայտնվում են «Անկայուն» տիրույ-
թում: Այդ դեպքում ՄՌԿ խնդիրն է դառնում նրանց «Հիմնական» տիրույթ տեղափոխելը: 
«Հպատակ» աշխատակիցները ձևավորվում են «Այլախոհ» աշխատողներից այն դեպ-
քում, երբ վերջիններս դադարում են փնտրել այլընտրանքներ: «Հպատակ» աշխատակից-
ները, սովորաբար, ունեն գործատուից մեծ կախվածություն, գիտակության և հնարավո-
րությունների ցածր մակարդակ: 

Անդրադառնալով «Հիմնական» աշխատողներից «Հավատարիմ» աշխատող ստեղ-
ծելու գործընթացին՝ հարկ է նշել, որ դա կրում է առանցքային բնույթ, և «Հավատարիմ» 
աշխատողներն են գլխավորապես այն աշխատակիցները, ովքեր կազմակերպության հա-
մար ստեղծում են ավելի բարձր արժեք: Դա պայմանավորված է նրանց իրազեկվածու-
թյան բարձր մակարդակով, ինչը նրանց առավել արտադրողական է դարձնում: Այս պա-
րագայում, ընկերությունը կարող է կիրառել աշխատավարձը և բիզնեսի արժեքը միմյանց 
կապող բոնուսային համակարգ, ինչը, գործնականում, «Հավատարիմ»-ներից ստանում է 
«Գործընկեր» աշխատակիցներ, որոնք կցուցաբերեն առավել մեծ նվիրվածություն, առա-
վել տեղյակ են կազմակերպական աստիճանակարգության ստորին մակարդակում առա-



 460

ջացող հնարավոր խնդիրներին: «Գործընկեր» աշխատակիցները կունենան որոշակի 
բաժնեմաս ընկերության կապիտալում, սակայն կշարունակեն այդտեղ աշխատել պայմա-
նագրային հիմունքներով: 

Ֆինանսական կառավարման տեսանկյունից, կազմակերպության «Գործընկեր» աշ-
խատակիցները աշխատավարձի ինչ-որ մասի փոխարեն կստանան շահաբաժիններ (դի-
վիդենտներ), ինչը միկրոտնտեսական իմաստով արդյունավետ կլինի ընկերության հա-
մար՝ հարկաբյուջետային տեսանկյունից, ելնելով այն հանգամանքից, որ դիվիդենտների 
համար, 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային օրենսգրքի համա-
ձայն, ռեզիդենտների համար գործում է հարկման 5%, ոչ ռեզիդենտների համար՝ 10% 
դրույքաչափ: Մինչդեռ եկամտային հարկի դեպքում մինչև 150.000 ՀՀ դրամի դեպքում 
դրույքաչափը 23% է, 150.000 - 2.000.000 դրամի դեպքում՝ 34.500 + գերազանցող մասի 
28%-ը, 2.000.000-ից ավելի գումարի դեպքում՝ 552.500 + գերազանցող մասի 36%-ը1: 

 

Աղյուսակ 1 
Եկամտային հարկի հաշվարկ 

 

Հարկվող 
բազա Դրույք Եկամտային հարկի 

հավելամասի հաշվարկ 
Եկամտային հարկի 
բազայի հաշվարկ  Եկամտային հարկ 

150000 23% 34500 - 34500 
177000 28% 7560 42060 49620 

3000000 36% 360000 912500 1272500 
 

Եթե դիտարկենք այնպիսի մի իրավիճակ, երբ աշխատավարձը փոխարինվում է դի-
վիդենտներով, ապա աշխատավարձի համար չվճարված դրամական միավորը նախ՝ 
կհարկվի շահութահարկով (20%), ապա դիվիդենտների հարկով (5% կամ 10%): 

 

Աղյուսակ 2 
Դիվիդենտահարկի և եկամտային հարկի տարբերության հաշվարկ 

 

Հարկվող 
բազա 

Դրույքաչափ 
 (տոկոս) 

Շահութա-
հարկ 

Զուտ 
շահույթ 

Դիվ. 
հարկ 
ռեզ. 

Դիվ. 
հարկ ոչ 

ռեզ. 
Ընդ. ռեզ. Ընդ.  

ոչ ռեզ. Տարբերություն 

(Հազար դրամ) 
150 30 120 6 12 36 42 -1,5 -7,5 
177 35,4 141,6 7,08 14,16 42,48 49,56 7,14 0,6 

3000 
5 10 20 

600 2400 120 240 720 840 552,5 432,5 
 
Բնականաբար, այս մոդելը դիտարկելիս գոյություն ունի աշխատավարձի մեծության 

որոշակի շեմ, երբ եկամտային հարկով հարկելն ավելի ծախսարդյունավետ է: Աղյուսակ 
2-ում ցույց է տրվում, որ, 155.000 ՀՀ դրամից սկսած, ռեզիդենտ տնտեսվարողներին 
ավելի ձեռնտու է վճարել շահաբաժիններ՝ աշխատավարձի փոխարեն: Ոչ ռեզիդենտ ձեռ-

                                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք, հոդված 150: 
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նարկատերերի համար, 177.000 ՀՀ դրամից սկսած, առավել նպատակահարմար է դառ-
նում վարձատրության շահաբաժնային համակարգը: Այս համակարգի կիրառության 
պայմաններում ընկերությունը կունենա տնտեսում այն պարագայում, եթե, մասշտաբի 
կրճատմամբ պայմանավորված, աշխատի վնասով կամ շահույթի նվազմամբ, որին 
կնպաստի աշխատավարձի մաս կազմող հաստատուն ծախսերի կրճատումը: 

Այսպիսով՝ եթե փորձենք ցույց տալ մարդկային ռեսուրսների կառավարման և բիզ-
նեսի արժեքի միջև կապը, ապա կարող ենք փաստել, որ ՄՌ արդյունավետ կառավարու-
մը դրական է ազդում բիզնեսի արժեքի և դրա մաքսիմալացման վրա: Ասվածը կարելի է 
հիմնավորել՝ բերված օրինակը դիտարկելով բիզնեսի արժեքի գնահատման դիվիդենտ-
ների դիսկոնտավորման մոդելի օգնությամբ. օրինակ՝ եթե աշխատավարձի մեծությունը 
փոխարինվի շահաբաժիններով, ապա շահաբաժինների դիսկոնտավորման մոդելում 
բիզնեսի արժեքը կձգտի առավելագույնի, ելնելով այն հիմնադրույթից, որ շահաբաժիննե-
րի աճը պայմանավորում է բիզնեսի արժեքի աճը: 

 

БИНГЁЛ АМИРЯН   

РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В СОЗДАНИИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
 

Ключевые слова: стоимость бизнеса, управление человечес-
кими ресурсами, матрица лояльности работни-
ков, дивиденды, налоги, мотивация 

 

Стоимость бизнеса – это величина, которая получается в результате операций с акти-
вами. Человеческие ресурсы играют важную роль в создании стоимости бизнеса и во влиянии 
на его динамику. В этом контексте очень важно исследовать формирование лояльных сотруд-
ников и их влияние на стоимость бизнеса, а так же таких практических рекомендаций, кото-
рые приведут к росту стоимости бизнеса. 

 

BINGYOL AMIRYAN  
  

THE ROLE OF HUMAN RESOURCE ON BUSINESS VALUE FORMATION 
 

Key words:  business value, human resource management, 
employee loyalty matrix, dividends, taxes, 
motivation 

 

The value of business is an amount, which gained as a result of operations involving assets. The 
human resources have an essential role in a creating business value and effect to its dynamics. In this 
context the importance is the exploring of loyal employees' formation and their influence on business 
value, which will give practical proposals, and will support growth of business value. 
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ԱՐԳԱՄ ԱՐՏԱՇՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ  

 

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ՏՏ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՊԱՏՃԱՌ 

 

Հիմնաբառեր.  ՏՏ կառավարում, կառավարման ճգնաժամ, 
աշխատաշուկայի գենդերային անհավասա-
րություն, եղբայրական մշակույթ 

 

Ներկայում ՏՏ ոլորտը համարվում է ամենաեկամտաբերներից մեկը. այն ունի դրա-
մաշրջանառության և ներդրումների հետգնման բարձր մակարդակ: Սակայն, քչերին է 
հայտնի, որ ՏՏ ոլորտում նկատվում է կառավարման ճգնաժամ, որը տարածվում է բոլոր 
երկրներում: Դրա հիմնական պատճառը, այսպես կոչված, «bro-culture»-ն է, որը կապ-
ված է գենդերային անհավասարության հետ, որը պայմանավորված է ինչպես մշակութայ-
ին առանձահատկություններով, կրթության նկատմամբ վերաբերմունքով, այնպես էլ ՏՏ 
ոլորտի կտրուկ զարգացմամբ: 

  

Ներկայում կազմակերպությունները սկսում են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել 
կառավարմանը, սակայն խոսքը ոչ թե դասական կառավարման մասին է, այլ դրա այն-
պիսի մոտեցումների, որոնք ի հայտ են եկել վերջին տարիներին` պայմանավորված 
բարձր տեխնոլոգիաների կտրուկ աճով և դրանց կարևորությամբ: Գաղտնիք չէ, որ տե-
ղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը համարվում է ամենաեկամտաբերներից մեկը. 
այն ունի դրամաշրջանառության և ներդրումների հետգնման բարձր մակարդակ: Սրա-
նով է պայմանավորված նաև այն հանգամանքը, որ երիտասարդները ցանկություն ունեն 
ձեռք բերելու «նոր» մասնագիտություն, որը հնարավորություն կտա շատ արագ վերա-
դարձնելու ուսման համար կատարված ծախսերն ու ապահովելու ֆինանսական անկա-
խություն: Սակայն, քչերին է հայտնի, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
նկատվում է կառավարման ճգնաժամ, որը տարածվում է բոլոր երկրներում` անկախ 
տնտեսության զարգացածության մակարդակից, կիրառվող կառավարման մեթոդներից և 
այլն: Ավելին, այս ճգնաժամի մասին խոսում են հիմնականում Սիլիկոնյան հովտի կազ-
մակերպություններում: Դրա հիմնական պատճառը, այսպես կոչված, «bro-culture»-ն է 
(բառացի թարգամանությամբ` եղբայրական մշակույթ): 

Իրականում, այս երևույթը սկսվել է վաղուց, պարզապես դրա մասին սկսեցին խո-
սել միայն 2017 թ. ամռանից, երբ Uber կազմակերպության (Uber Technologies Inc.) գոր-
ծադիր տնօրեն Թ. Կալանիկը (Travis Kalanick) ստիպված էր հրաժարական ներկայացնել: 
Քանի որ դա նոր եզրույթ է կառավարման մեջ, դեռևս գոյություն չունի «bro-culture»-ի 
հստակ սահմանում, սակայն կարելի է բնորոշել` օգտվելով Country Navigator-ի դիտար-
կումից1: Ըստ աղբյուրի՝ «bro-culture»-ը չափազանց ագրեսիվ կառավարման մշակույթ է, 

                                                            
1  https://countrynavigator.com/blog/expert-view/bro-culture/ 
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որը, առաջին հերթին, դրսևորվում է գերվստահ, սակայն անփորձ սպիտակամորթ տղա-
մարդկանց շրջանում (հիմնականում ՏՏ և վենչուրային կապիտալի ոլորտներում), որոնց 
միակ նպատակն է հաղթանակի հասնել ամեն գնով: Այն կազմակերպությունները, որոնց 
ղեկավարներն առաջնորդվում են «bro-culture»-ով, բավական քիչ ուշադրություն են 
դարձնում ներդրումներին մարդկային ռեսուրսներում:  

 

 
 

Գծապատկեր 1.  ԱՄՆ-ում կանանց զբաղեցրած աշխատատեղերը համակարգչային և 
մաթեմատիկական ոլորտներում (%)1 

 
Գծապատկեր 2. Զբաղվածներն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (%) 

                                                            
1  Corbett C., Hill, C., Solving the Equation: The Variables for Women’s Success in Engineering and Computing, 

2015, p. 159. 
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Շատերն արդարացնում են «bro-culture»-ի փիլիսոփայությունը` նշելով, որ կառա-
վարման այս եղանակը հնարավորություն է տալիս բավական կարճ ժամանակում հսկա-
յական գումարներ վաստակելու: Սակայն, կառավարման այս մշակույթն ուղիղ կապ ունի 
գենդերային անհավասարության հետ, որը դեռևս անցած դարի կեսերից դրված է համ-
աշխարհային կազմակերպությունների ուսումնասիրությունների օրակարգում: 

Այսպես՝ 1960 թ. ԱՄՆ-ում կանայք զբաղեցնում էին համակարգչային և մաթեմատի-
կական աշխատատեղերի 27%-ը, իսկ 1990 թ. այդ թիվը հասավ 35%-ի: 2013 թ. այդ ցու-
ցանիշը նվազեց մինչև 26%, իսկ 2016 թ. կանայք զբաղեցնում էին տեխնիկական աշխա-
տանքների միայն 21%-ը ԱՄՆ-ի 60 խոշորագույն կազմակերպություններում: 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ին, կանանց մասնակցությունը փոխադրումների, պահեստա-
յին տնտեսության, տեղեկատվության և կապի ոլորտներում զգալիորեն ցածր է: 2014 թ. 
զբաղված կանանց միայն 21.9%-ն է ներգրավված եղել տնտեսական գործունեության 
նշված ոլորտներում: Նախորդ տարվա համեմատ այդ թիվն աճել է 4.7%-ով1:  

Այս ցուցանիշը փոքր-ինչ բարելավվել է 2015 թ.: Ըստ Համաշխարհային բանկի հաշ-
վարկների՝ կանանց տեսակարար կշիռը տեղեկատվության և հաղորդակցության ոլոր-
տում կազմել է 35%: 

 
Գծապատկեր 3. Տղամարդկանց և կանանց տեսակարար կշիռը տնտեսական 

գործունեության մեջ, 2015 թ. 

Բացի այդ, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ չնայած կանայք զբաղեցնում 
են ղեկավար պաշտոնների 30%-ն ԱՄՆ-ում, նրանց միայն 20%-ն է այդպիսի պաշտոններ 
                                                            
1 Կանանց և տղամարդկանց տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում, Եր., 2016, էջ 20: 
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զբաղեցնում ՏՏ ոլորտի կազմակերպություններում: Ավելին, Սիլիկոնյան հովտի 4 կազմա-
կերպություններից միայն մեկում են կանայք զբաղեցնում ղեկավար պաշտոններ: Օրի-
նակ՝ 2016 թ. Apple-ում կանայք զբաղեցնում էին ՏՏ աշախատատեղերի 23%-ը: Ինչ վե-
րաբերում է եվրոպական երկրներին1, թվային տեխնոլոգիաների ոլորտի 7 միլիոն աշխա-
տակիցների միայն 30%-ն է կին, սակայն նրանք որոշում կայացնող անձինք են: 

Նույն պատկերն է ՀՀ-ում. գրեթե բոլոր մարզերում, բացի Գեղարքունիքի, Լոռու և 
Արագածոտնի մարզերից, կանանց տնտեսական ակտիվությունը, տղամարդկանց հետ 
համեմատած, զգալիորեն ցածր է: Ավելին, Հայաստանում գենդերային ճեղքվածքը դեռևս 
մնում է ամենամեծը տարածաշրջանում (այդ թվում՝ Հարավարևելյան Եվրոպան և ԱՊՀ 
երկրները): Կանայք գերակշռում են «ավանդապես կանացի» համարվող մասնագիտու-
թյուններում (կրթություն, սոցիալական գիտություններ, սպասարկում, բժշկություն), մինչ-
դեռ տղամարդիկ կենտրոնացած են տեխնիկական գիտական ճյուղերում (էներգետիկա, 
տրանսպորտ, ճարտարապետություն): Տեխնիկական այդ ճյուղերը բարձր վարձատրվող 
ոլորտներում անմիջականորեն կապված են պաշտոնների հետ, մինչդեռ հումանիտար 
ուղղության մասնագիտությունները տանում են դեպի ցածր վարձատրվող հասարակա-
կան ոլորտի աշխատանքներ2: 

Սա իր ուղղակի ազդեցությունն ունի վարձատրության վրա: ԱՄՆ-ում ՏՏ ոլորտի 
կանայք աշխատում են 89 ցենտ՝ համեմատած տղամարդկանց 1 դոլարի հետ3: 2015 թ. 
Salesforce.com կազմակերպության տնօրեն, Մարկ Բենիովը (Mark Benioff) նկատեց, որ 
նույն աշխատանքի համար կանայք ավելի քիչ են վաստակում, քան տղամարդիկ: Նրանք 
ծախսեցին 3 միլիոն դոլար՝ այդ բացը լրացնելու և հավասարություն հաստատելու համար: 

Հայկական աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տեղե-
կատվության և կապի ոլորտում 2016 թ. տղամարդկանց միջին անվանական աշխատա-
վարձը կազմել է 368.788 դրամ, իսկ կանանցը՝ 270.029 դրամ4: Ստացվում է, որ նույն աշ-
խատանքի համար կանայք մոտ 100.000 դրամով քիչ են վարձատրվում: Այնինչ, կանայք 
շաբաթական կտրվածքով աշխատում են գրեթե այնքան, որքան տղամարդիկ (42 ժամ և 
44.4 ժամ՝ համապատասխանաբար)5: Թվում է՝ նման գենդերային ճեղքվածքը կարող է 
ուղիղ կապ ունենալ կրթության մակարդակի և առաջադիմության հետ: Սակայն, կատար-
ված բազմաթիվ հետազոտությունները6 ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում աղջիկները թե՛ մաթե-
մատիկայից, թե՛ բնագիտությունից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեն7:  

Կարելի է կարծել, որ սա սովորական երևույթ է, և այն ոչ մի կերպ չի կարող ազդել 
կառավարման որակի և ապահովված արդյունքների վրա: Կատարվել է ուսումնասիրու-
                                                            
1  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict 
2  Կանանց և տղամարդկանց տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում, Եր., 2016, էջ 5, 6, 17: 
3  https://www.bloomberg.com/graphics/2017-women-stem-jobs/ 
4  Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր., 2016, էջ 182: 
5  Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր., 2016, էջ 111: 
6  ՀԱՅԱՍՏԱՆ. երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում, Ասիական զարգացման բանկ, 2015, էջ 150: 
7  Գենդերային ճեղքվածք, կանանց նկատմամբ, դրսևորումների ախտորոշիչ ուսումնասիրություն, ՄԱԿ-ի 

բնակչության հիմնադրամ, 2016, էջ 6: 
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թյուն1, որը ցույց է տվել, որ գոյություն ունի հստակ կոռելյացիա գենդերային անհավասա-
րության (հատկապես ղեկավար հաստիքներում) և ֆինանսական ցուցանիշների միջև2: 
Վերջինների շարքին կարելի է դասել ավելի բարձր արժեթղթերի գինը, սեփական կապի-
տալի վերադարձը և շուկայական արժեքը: Նման վերլուծություն կատարվել է նաև ՀՀ-ի հա-
մար, և պարզվել, որ կանանց՝ որպես ղեկավարների ներգրավումը նպաստում է ոչ միայն 
տնտեսական շահույթի ավելացմանը, այլև առաջնորդական նոր մշակույթի ներդրմանը3: 

Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ կառավարման նոր համակարգը, որը ստա-
ցել է «bro-culture» անվանումը, ուղղակի կապված է գենդերային անհավասարության 
հետ: Այն իր վառ արտահայտումն է գտնում հայկական և միջազգային աշխատաշուկանե-
րում: Պատճառները խորն են և պայմանավորված ինչպես ազգային մտածելակերպով, 
մշակութային առանձահատկություններով, կրթության նկատմամբ վերաբերմունքով, այն-
պես էլ ՏՏ ոլորտի կտրուկ զարգացմամբ: Իրականում կանանց ներգրավումը ղեկավար 
պաշտոններում կարող է լինել այս խնդրի կարճաժամկետ լուծումներից մեկը: Այսինքն՝ 
կանայք պետք է ՏՏ կազմակերպություններում ավելի շատ զբաղեցնեն որոշում կայաց-
նող հաստիքներ, ներգրավված լինեն կազմակերպությունների ռազմավարության մշակ-
ման մեջ և ազդեցություն ունենան ընդհանուր աշխատանքային ընթացքի կարգավորման 
վրա: Թվում է՝ այս խնդիրը պետք է արդեն դրական միտումներ ցույց տար, քանի որ, ՀՀ 
կառավարության 2010 թ. փետրվարի 11-ի N5 որոշման համաձայն, ընդունվել էր գենդե-
րային քաղաքականության հայեցակարգ, որն ուղղված է ՀՀ-ում տարբեր ոլորտներում 
կանանց դերի բարձրացմանը և հավասար իրավունքների կիրառմանը: Դրանք են՝ քա-
ղաքականությունը կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում, սո-
ցիալ-տնտեսական, կրթության, առողջապահության, մշակույթի և հանրային տեղեկատվու-
թյան, սեռի հատկանիշով բռնության և մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) կանխ-
արգելման ոլորտները: Վերլուծված ցուցանիշներն արտահայտում են խնդրի իրական 
պատկերը: 

 

АРГАМ АРТАШЯН  
 

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО НА РЫНКЕ ТРУДА  
КАК ПРИЧИНА КРИЗИСА ИТ УПРАВЛЕНИЯ 

  

Ключевые слова: ИТ управление, кризис управления, гендерное 
неравенство на рынке труда, бро-культура 

 

В настоящее время ИТ считается одним из самых прибыльных сфер деятельности, так 
как он имеет высокий уровень денежного обращения и возврата инвестиций. Однако мало кто 
знает, что ИТ-менеджмент находится в кризисном состоянии, который распространяется по 
всем странам. Главная причина этого - так называемая “бро-культура”. Это напрямую связа-
                                                            
1  Dawson J., Kersley R., Natella S., The CS Gender 3000: Women in Senior Management, CREDIT SUISSE AG, 

2014, p. 56. 
2  Noland M., Moran T., Kotschwar B., Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey, 2016, p. 36. 
3 Կանանց և տղամարդկանց տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում, Եր., 2016, էջ 9: 
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но с гендерным неравенством, которое обусловлено культурными особенностями, отношением 
к образованию и резким развитием ИТ. 

 

ARGAM ARTASHYAN  
 

GENDER INEQUALITY IN THE LABOR MARKET  
AS THE CAUSE OF THE IT MANAGEMENT CRISIS 

 

Key words:  IT management, management crisis, gender 
inequality in labor market, bro culture 

 

Currently, IT is considered to be one of the most profitable spheres of activity. It has a high level 
of money circulation and investment repayment. However, few people are aware that IT management is 
in a crisis, which is spread across all countries. The main reason for this is the so-called "bro-culture". 
It is directly related to gender inequality, which is conditioned by cultural peculiarities, attitude towards 
education, and sharp development of IT. 
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Հիմնաբառեր.  մարքեթինգ, կոմունիկացիաներ, հովանավոր-
չություն, պրոֆեսիոնալ սպորտ, մրցումներ 

  

Մարքեթինգային կոմունիկացիաները (հեռահաղորդակցությունները), առաջին հեր-
թին, համապատասխան համակարգի սուբյեկտների միջև փոխգործակցության գործըն-
թաց ու միջոց են՝ կապված մարքեթինգային գործունեության մեջ տակտիկական որոշում-
ների համակարգման և ընդունման հետ: Պրոֆեսիոնալ մարզաձևերում մարքեթինգային 
կոմունիկացիաները պետք է առանձնանան որպես սպորտային մրցույթներ և հովանավո-
րություն: Հոդվածում կարևորվում է մարզական ֆեդերացիաների՝ որպես սպորտի զար-
գացման համար պատասխանատու հիմնական կազմակերպությունների գործունեությու-
նը: Ուղենշվում են նրանց գործունեության հիմնական նպատակներն ու մարքեթինգի դե-
րը նրանց ձեռքբերումներում: 

 

Սպորտային կազմակերպությունները, առևտրային են, թե ոչ, ունեն որոշակի ռազ-
մավարական նպատակ, որին և ձգտում են: Սակայն, այդ նպատակին հասնելը կախված 
է քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մրցակցային և այլ գործոններից ու փոփո-
խություններից, որոնք կարող են լինել թե´ կազմակերպության ներսում, թե´ դրա սահ-
մաններից դուրս: Մյուս կողմից, այդ նպատակների իրականացումը մեծապես կախված է 
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նաև հաղորդակցության գործընթացից՝ ինչպես թե´ կազմակերպության ներսում, թե´ 
կազմակերպությունների միջև: 

Հենց այդտեղ մեծ կարևորություն են ձեռք բերում նաև այդ նպատակներին հասնե-
լու մարքեթինգային միջոցառումները և համապատասխան գործիքները: 

Ժամանակակից շուկայական տնտեսական պայմաններում, որտեղ մրցակցությունը 
բավական մեծ է, առավել կարևոր ու արդյունավետ են դառնում մարքեթինգային այն հա-
ղորդագրություններն ու գործիքները, որոնք ճշգրիտ ուղղորդված են դեպի որոշակի լսա-
րան և ազդում են դրա վրա: 

Հայաստանում սպորտային մարքեթինգն արդեն ավելի քան 30 տարեկան է, սա-
կայն բավական վերապահումներով (լավագույն դեպքում կարող ենք նշել 10-15 տարի), 
իսկ հայրենական սպորտային շուկայաբանները դեռևս նոր-նոր են ձևավորվում:  

Սա մի ոլորտ է, որով հետքրքրվողները շատ են, ու սպորտի միջոցով ցանկացած 
ապրանքի կամ ծառայության առաջմղումն ավելի հեշտ ու արդյունավետ է դառնում՝ 
սպորտով հետաքրքրվողների մեծ թվի ու շփման լսարանի ազդեցությամբ: Հետևաբար՝ 
սպորտային միջոցառումները, որոնք աչքի են ընկնում ցանկացած հաղորդագրություն 
առավել արագ ու արդյունավետ փոխանցելու հատկանիշներով, դառնում են մարքեթին-
գային հետազոտության իրականացման հնարավորություն: 

Հոդվածի հիմնական նպատակն է սպորտային մարքեթինգի հիմնական առանձնա-
հատկությունների ու կիրառման հնարավորությունների վերլուծման միջոցով ներկայաց-
նել մարքեթինգային կոմունիկացիաների կիրառման անհրաժեշտությունը և նպատակա-
հարմարությունը: Հետևաբար՝ պետք է. 

 ուսումնասիրել սպորտային մարքեթինգի առաջացման նախադրյալներն ու հիմ-
նական առանձնահատկությունները, 

 ուսումնասիրել սպորտային մարքեթինգի ռազմավարական պլանավորման գործ-
ընթացը, 

 վերլուծել սպորտային մրցույթների կոմունիկացիաների էության ու պլանավոր-
ման գործընթացը, 

 վերլուծել գովազդի ու PR գործիքակազմի կիրառման հնարավորությունները, 
 ՀՀ ֆուտբոլի օրինակով ուսումնասիրել սպորտային միջոցառումների կազմակեր-

պաիրավական պայմաններն ու հնարավորությունները, 
 ուսումնասիրել ֆուտբոլային առաջատար ակումբների գործունեությունն ու սպոր-

տային միջոցառումների՝ մարզադաշտերում դիտելիության ընթացքում առաջա-
ցող խնդիրներն ու դրանց պատճառները: 

1980 թ. Բերնարդ Մալինը, սահմանելով սպորտային ապրանքի առանձնահատկու-
թյունները, նշել է, որ վերջինը զարգացման այն փուլն է, որ սպորտային կառավարիչները 
պետք է անընդհատ փնտրեն շահույթի մեծացման նոր ուղղություններ: Որպես կանոն, 
հենց կառավարիչներն են պատասխանատու կազմակերպության կարգավիճակի պահ-
պանման համար: Մյուս կողմից՝ կառավարիչը պատասխանատու է արտաքին միջավայ-
րի գնահատման, կազմակերպության՝ գոնե գոյատևմանն անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկե-
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լու և, վերջապես, հաջողության հասնելու համար: Ժամանակակից շուկայաբանին է վե-
րապահված նաև սպորտից եկամտի աճ ապահովելու գործը: 

Երբ վաճառվող ապրանք է սպորտը, դրա մարքեթինգային գործընթացի յուրաքան-
չյուր մասնիկ պահանջում է յուրովի և առանձնահատուկ մոտեցում:  

Հնարավոր է, որ հենց սպառողը կարող է լավագույն ձևով ներկայացնել սպորտա-
յին ապրանքի առանձնահատկությունները: Դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ կառա-
վարչի և մարզչական շտաբի աշխատանքն անընդհատ քննադատվում է: «Բազկաթոռի 
ընտրյալ» համախտանիշը խնդիր է դարձել սպորտային ասպարեզում: Բայց հենց դա է 
սպորտի՝ այդքան զանգվածային և հանրաճանաչ լինելու պատճառներից մեկը: 

Ինչպես մյուս տեսակի, այնպես էլ սպորտային ծառայություններից ստացվող հա-
ճույքը հիմնականում հասանելի է հասարակության լայն շերտերին: Ներկայությունը կամ 
մասնակցությունը սպորտային մրցույթների սպառողներին է ներկայացվում պահանջ-
մունքների բավարարման տարբեր ձևերով: 

Մրցակցություն և գործակցություն. «սպորտը բռունցք» է, սա տնտեսագիտության 
առանձնահատուկ ճյուղ է: Այն թելադրում է, որ մարզական ակումբները պետք է թեժ 
պայքար մղեն միմյանց հետ՝ միաժամանակ գործակցելով: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի 
երաշխավորվի, որ յուրաքանչյուր թիմի ներդրումը զուր չէ և ուժեղացնում է առաջնության 
մակարդակը:  

Հովանավորություն. այն ժամանակ, երբ սպորտում առաջանում են անհրաժեշտ 
գործառույթներ, հովանավորությամբ կամ կազմակերպությունների միջոցով ապահով-
վում է առևտրային գովազդի իրականացում: 

Գովազդ. սպորտը, սովորաբար, կարողացել է ապավինել գովազդին՝ որպես մար-
քեթինգային և առաջմղման հիմնական միջոց: Գովազդի հանդեպ վստահության պա-
կասն առաջանում է սպորտային որևէ առաջնության ընթացքում՝ մամուլի բացասական 
արձագանքների համագումարից ելնելով: Հետագայում խոշոր առաջնությունները, ա-
կումբները և ասոցիացիաները եկան այն եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է, նախևառաջ, 
զարգացնել արդյունավետ հաղորդակցության ռազմավարությունը՝ ծառացած խնդիրները 
լուծելու համար, որոնք առաջանում են սպորտային իրադարձության ընթացքում կամ 
դրանից առաջ:  

Բաշխում. եզրափակիչ առանձնահատկությունը վերաբերում է սպորտում օգտա-
գործվող բաշխման համակարգին: Որպեսզի ներկա գտնվեն սպորտային մրցմանը, գնում 
են իրադարձության վայր, որը վերածվում է մարքեթինգային գործընթացների էպիկենտ-
րոնի, որտեղ միաժամանակ և՛ արտադրվում, և՛ վաճառվում է սպորտային արտադրանքը: 

Վերջին տասնամյակում, տեխնոլոգիական առաջընթացին համընթաց, սպորտը 
մեծ զարգացում է ապրել: Հիմա հնարավոր է դարձել սպորտային խաղերը «բաշխել» ամ-
բողջ աշխարհով մեկ: Դա իրականանում է համացանցի, հեռուստատեսության, չորրորդ 
սերնդի բջջային կապի և այլ տեխնոլոգիական միջոցների շնորհիվ: Օրինակ՝ վճարովի 
հեռուստաընկերությունների  ներդրումն  Ավստրալիայում  մի  քանի անգամ  մեծացրել  է 
սպորտի նկատմամբ հասարակության հետքրքրության մակարդակը:  



 470

Մարքեթինգի կարևորությունը սպորտի կառավարման մեջ. վերջին 20-30 տար-
վա ընթացքում, սպորտի պրոֆեսիոնալացմանը համընթաց, ավելացել են դրա մարքե-
թինգային գործառույթները: Սպորտի պատմության ընթացքում դա կրել է սիրողական 
բնույթ և կառավարվել կամավորների կողմից: Սիրողական մակարդակից պրոֆեսիոնալ 
մակարդակ հասնելու համար ակումբները և ասոցիացիաներն անցել են որոշակի ժամա-
նակահատվածի միջով: Այդ ժամանակ կազմակերպությունները չեն զբաղվել մարքեթին-
գային գործունեությամբ: Գերիշխող նպատակներն են եղել ակումբի կամ ասոցիացիայի 
գայատևման շարունակության ապահովումը: Կազմակերպության կառավարիչները վերց-
րել են նեղ շրջանակ և բոլոր ռեսուրսները ներդրել ներքին խնդիրների լուծման համար: 
Այդ ժամանակահատվածում կառավարիչների իրավասության տակ է եղել ընդհանուր 
բյուջեի կառավարման կեսը: 

Էթիկայի վարքագիծ. առևտրային ճնշումները լարված միջավայր են ստեղծում 
սպորտային շուկայաբանի համար: Այդպիսի ղեկավարները գտնվում են եկամուտ ստա-
նալու հնարավորության և փոփոխությունների հետևանքների միջև: Որպես օրինակ դի-
տարկենք օլիմպիական մարաթոնը, որն անցկացվում է օրվա ամենաշոգ ժամերին, քանի 
որ հեռուստատեսություններն ուզում են դրանով առավելագույնի հասցնել հեռուստատե-
սության վարկանիշը: Պարզ է, որ այդ մարաթոնի ժամանակացույցը հօգուտ մարզիկի չէ: 

Առաջարկություն 1: Facebook սոցիալական ցանցում Հայաստանի բարձրագույն 
խմբի առաջնության ակումբների պաշտոնական էջերի գործունեության մասով, կարծում 
ենք, պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել սոցիալական կայքերում պաշտոնական 
էջերի ակտիվությանը և մեծացնել դրանց արդյունավետությունը: Յուրանքանչյուր տուրի 
հանդիպումից մի քանի օր առաջ Facebook սոցիալական ցանցում «Իրադարձություն» են-
թաբաժնում տեղադրել տվյալ խաղի մասին տեղեկատվություն, նշել հանդիպման վայրը և 
մուտքի անվճար լինելու հանգամանքը: Այդ «իրադարձությունը» տարածել նաև հայկա-
կան սպորտային համացանցային լրատվամիջոցների սոցիալական կայքերի պաշտոնա-
կան էջերում: Դա կմեծացնի մարդկանց իրազեկվածությունը խաղերի անվճար լինելու վե-
րաբերյալ, ինչպես նաև մինչև հանդիպումն ակումբները կունենան տեղեկատվություն, թե 
քանի հոգի է այցելելու մարզադաշտ: 

Առաջարկություն 2: Սոցիալական ցանցերի պաշտոնական էջերում մրցույթներ 
կազմակերպել Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության հանդիպումների վերա-
բերյալ: Որպես մրցանակ սահմանել տարբեր ֆուտբոլային պարագաներ՝ ակումբի ֆուտ-
բոլիստների ստորագրությամբ: 

Առաջարկություն 3: Առաջարկում ենք կազմակերպել բուքմեյքերական ընկերու-
թյունների և Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության փոխգործակցությունը: Այդ 
նպատակով միջազգային բուքմեյքերական ընկերությունների համար պետք է ապահովել 
հեռարձակման հնարավորություն, տեղական բուքմեյքերական ընկերությունների գլխա-
վոր էջում ավելացնել տեղեկություն Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության հան-
դիպումների գործակիցների վերաբերյալ, որտեղ նաև նշված կլինի կայանալիք հանդիպ-
ման վայրը, ինչպես նաև, պետական գործիքների կիրառմամբ, այլ պետությունների փոր-
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ձը հիմք ընդունելով, մշակել հատուկ օրինագիծ, որը բուքմեյքերական ընկերություններին 
կպարտավորեցնի, բացի պետության սահմանած հարկային տարբեր պարտավորություն-
ների վճարումը, իրենց եկամտից որոշակի չափ հատկացնել ՀՖՖ-ին, որն այդ միջոցները 
կօգտագործի Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության ընդհանուր զարգաց-
ածության մակարդակը բարձրացնելու համար: 

Առաջարկություն 4: Ակումբների վեբկայքերում ստեղծել թիմի ֆանակումբի առ-
ցանց գրանցման հնարավորություն՝ հատուկ սահմանված անդամավճարով: Վեբկայքերը 
ծառայեցնել որպես թիմի և ակումբի մասին տեղեկատվություն ստանալու միջոց: 

Առաջարկություն 5: Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության թիմերի ֆան-
ակումբների ընդլայնման և դրանց համար լրացուցիչ միջոցների հավաքագրման համար 
ստեղծել տարեկան անդամաքարտեր՝ որոշակի սահմանված գումարով: Անդամաքար-
տեր ունեցող երկրպագուների հետ կնքել պայմանագրեր, որ եթե տվյալ թիմին հաջողվի 
նվաճել Եվրագավաթի ուղեգիր, ակումբը կպարտավորվի ապահովել երկրպագուների՝ 
Եվրագավաթի նախընտրական փուլի արտագնա հանդիպման մասնակցությունը: Դա 
երկրպագուների համար լրացուցիչ խթան կհանդիսանա և կմեծացնի նվիրվածությունը 
տվյալ ակումբի նկատմամբ: 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 
 

Ключевые слова: маркетинг, коммуникации, спонсорство, про-
фессиональный спорт, соревнования 

 

Маркетинговые коммуникации – это, прежде всего, процесс и средства взаимодействия 
субъектов маркетинговой системы по поводу согласования и принятия тактических решений 
в маркетинговой деятельности. В профессиональном спорте следует выделить такой вид 
маркетинговой коммуникации как спортивные соревнования и спонсорство. В статье рас-
смотрена деятельность спортивных федераций, как ключевых организаций, ответственных 
за развитие видов спорта. Обозначены основные цели их деятельности и роль маркетинга в 
их достижении. 
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MARKETING COMMUNICATIONS IN PROFESSIONAL SPORTS 
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Marketing communications are, first of all, the process and means of interaction between the 
subjects of the marketing system regarding the coordination and adoption of tactical decisions in 
marketing activities. In professional sports, this type of marketing communication should be 
distinguished as sports competitions and sponsorship. The article deals with the activity of sports 
federations as the key organizations responsible for the development of sports. The main objectives of 
their activities and the role of marketing tools in their achievement are indicated. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОВОМУ ПИСЬМУ 
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тика, шаблон, упражнение 

 

В статье отмечается необходимость ознакомления студентов неязыкового вуза 
с различными видами делового письма. Материал статьи многократно апробировался 
на занятиях по русскому языку.   

В программе практического курса русского языка для неязыковых вузов отмечается 
необходимость ознакомления студентов с различными видами делового письма, форми-
рование у них навыков и умения грамотного составления деловых бумаг на русском языке. 

В последнее время наряду со стандартизацией внешней формы делового письма от-
мечается и унификация многих элементов его содержания. Стандартизация отдельных 
выражений и речевых конструкций ускоряет процесс становления делового письма и об-
легчает его восприятие. 

Связано это с относительно ограниченным тематическим кругом вопросов, с ха-
рактерной для всего стиля и в частности для деловых документов, необходимостью в 
ясном, точном, строгом изложении. Тон повествования в деловых бумагах обычно 
спокойный, корректный. Здесь используются повествовательный характер изложения. 
Отсюда и ряд признаков деловых документов: отсутствие эмоционально окрашенной 
лексики, слов разговорных и просторечных, образности, междометий, различного рода 
слов-предложений, восклицательных, вопросительных, побудительных конструкций. 
Слова употребляются в своих основных номинативных значениях (очень осторожно 
употребляются многозначные слова). Для деловых бумаг неприемлема иностилевая лек-
сика, неприемлемы просторечные слова и выражения. В документах мысли должны 
быть изложены сжато, понятно, логично. Есть и фонетические особенности официально-
делового стиля: подчиненность интонации синтаксическому строю официальной речи, 
стабильность ритмического и интонационного рисунка1. 

Прежде чем приступить к обучению, мы проводим вступительную беседу о различ-
ных видах деловых бумаг и их назначении, стремимся вызвать у студентов активный ин-
терес к данной теме. Излагаем общие и обязательные требования, предъявляемые ко 
всем видам документации. В качестве основных назовем следующие.  

1. Язык деловой документации как и весь язык официально-делового стиля резко 
отличается от языка литературного, языка художественных произведений разговорного 
стиля речи. Ему присущи четкость и официальность, насыщенность определенными ре-
чевыми штампами, повторяющимися в неизменном виде словами и оборотами. Деловые 
                                                            
1  Львов М.Р., Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1988.- 240 с. 
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бумаги имеют и своеобразную лексику и фразеологию, не встречающуюся в других сти-
лях: проживает, занимает площадь вместо живет, лицо вместо человек, зачисляют 
на работу вместо принимают на работу, предоставляют отпуск вместо отпуск 
дается1. Слова употребляются в их прямых значениях; отсутствует эмоционально окра-
шенная и иностилевая (разговорная, просторечная) лексика; широко используются сло-
весные клише (в целях, за счет, со стороны, в области). Для деловых бумаг неприемлемы 
просторечные слова и выражения, эмоционально распущенная речь. В документах мысли 
должны быть изложены сжато, понятно, логично т.е. здесь отмечаются стандартизация, 
единообразие речевых средств, речевых клише и даже известный шаблон, необходимый 
для удобства коммуникации в данной среде общения2.  

Для более глубокого осмысления специфики делового стиля очень полезно в про-
цессе обучения систематически проводить параллели и сравнения с образцами других 
стилей речи. С этой целью студентам предлагаются упражнения. 

2. Каждый вид деловой бумаги составляется по определенной принятой форме с 
обязательной последовательностью расположения отдельных его структурно-смысловых 
частей. Существуют стандартные речевые модели ряда документов. Так, служебный до-
кумент обычно строится по схеме: вступление, главная часть, заключение. После изложе-
ния основных требований переходим к обучению конкретным видам делового письма. 
Студенты вуза, должны усвоить разнообразные виды делового письма: доверенность, 
справка, характеристика, автобиография, расписка и т.д3.  

Будущим специалистам в их повседневной сфере делового общения часто встреча-
ется такая форма деловой бумаги, как заявление. Подробнее остановимся на обучение 
этому виду деловой бумаги. Знакомим студентов с формой написания заявления и после-
довательностью расположения её частей. Следует обратить внимание студентов и на осо-
бенности оформления заявления. На отдельной стороне по середине пишется слово “за-
явление”, далее с новой строки – текст. Внизу справа ставится подпись, число, месяц и 
год. 

Для закрепления навыков составления заявления студентам предлагаются разнооб-
разные лексико-грамматические и стилистические упражнения, содержащие наиболее ти- 
пичные языковые модели и конструкции. Приведём несколько из них. 

Упражение 1. 
Используя данные слова и словосочетания, составьте заявление. 
Заявление, Симонян Асмик Левоновна, студентка, группа N , на общих основани-

ях, прошу принять ...  
 

                                                            
1  Словарь фразеологических синонимов русского языка / Под ред. В.П.Жукова. - М.: Рус. яз., 1987.- 448 с. 
2  Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили: учеб. пособие для вузов / Под ред. 

В.А.Алексеева и К.А.Роговой. – М.: Высш. школы, 1982. – 144 с. 
3  Каренина А.В. Искусство делового письма. Учебное пособие для вузов. – М.: 1982. – 164 с. 
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Упражнение 2. 
Подберите несколько однокоренных слов к слову заявление. Объясните значение 

этих слов, составьте с ними словосочетания, а затем и предложения. 
Упражнение 3. 
Составьте словосочетания “существительное заявление+глагол” (написать, взять). С 

полученными словосочетаниями составьте предложения и запишите их в тетрадях. 
Упражнение 4. 
Составьте предложения со словосочетаниями: подписать заявление, поставить под-

пись, расписаться внизу, не было заявления, указать число и месяц. 
Упражнение 5. 
Составьте несколько словосочетаний по схеме 
получить  от кого  что 
С полученными словосочетаниями составьте предложения. 
Образец: получить заявление от коллектива банка (института).  
Упражнение 6. 
Укажите в тексте заявления слова и грамматические формы, характерные для дело-

вого стиля речи. 
Упражнение 7. 
Составьте диалог по следующей ситуации. 
Для поступления на работу вам необходимо написать заявление. Вы не знаете, как 

нужно оформлять заявление, и обращаетесь за советом к своему товарищу. Он объясняет 
вам. 

Упражнение 8. 
Переведите заявление на армянский язык. Запишите русско-армянский словарь 

слов-клише и словосочетаний присущих деловому стилю речи. 
Словарь: замещение, на общих основаниях, документы прилагаю, семейное поло-

жение, первоначальное образование, в настоящее время, по причине болезни, справку 
прилагаю, вакантная должность.  

Аналогичным образом строится работа и над другими видами делового письма. Мы 
считаем целесообразным проводить в вузовской аудитории аналогичную работу с таким 
видом делового письма как автобиография. Причём эту работу можно проводить в про-
цессе изучения любого грамматического материала. 

В заключении отметим, что виды деловых бумаг столь разнообразны, что ознако-
мить студентов со всеми в процессе обучения русскому языку невозможно. Поэтому, на 
наш взгляд, перед преподавателем стоит задача обучить студентов определённым видам 
делового письма, а также выработать умение отличать стиль делового письма от других 
стилей и самостоятельно и грамотно пользоваться им в своей устной и письменной речи. 
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ՄԱՐԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. գործնական նամակ, փաստաթղթեր, ոճաբանու-
թյուն, ձևանմուշ, վարժություն 

 

Հոդվածում ներկայացված է ոչ լեզվական ուսուցման բուհերի ուսանողներին գործնական 
նամակագրությանը ծանոթացնելու անհրաժեշտությունը: Նյութը բազմիցս փորձարկվել է ռուսերե-
նի դասաժամերին: 

 

MARINE GRIGORYAN  
 

TRAINING TO BUSINESS LETTER 
 

Key words:  business letter, documentation, style, template, 
exercise 

 

The article notes the need to familiarize students of a non-linguistic high school with various 
types of business letters. The material of the article was repeatedly tested in Russian language classes. 

 
 

 
ԱՐՄԱՆ ԳՈՒԼՅԱՆ  
Դասախոս, ՀՊՏՀ 
 

ՆՈՒՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՖԿՍՊԻ 
 

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր.  մարքեթինգ, սպորտ, պար, պարային բիզ-
նես, ֆիզիկական կուլտուրա, ռազմավարու-
թյուն   

Ինչպես հայտնի է, ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը սոցիալ-մշակութային ոլորտ 
է, որի հիմնական նպատակն է ազգային և մարդկային ներուժի վերարտադրությունը: Այս 
առումով, պետք է նշել, որ այն գտնվում է ֆիզիկական մշակույթի և սպորտային գործու-
նեության միջև, ինչն առավել մեծ չափով դրսևորվում է ոչ այնքան առևտրային, որքան 
մարքեթինգային և սոցիալական ուղղություններում: Մեր երկրում պարարվեստի բիզնեսը 
դառնում է ավելի տարածված: Այն հիմնված է երիտասարդների շրջանում պարային ծրա-
գրերի նկատմամբ աճող հետաքրքրության վրա՝ աջակցելով մարմնի լավ վիճակի պահ-
պանմանը: Ընտրված թեմայի կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ այսօր 
պարային և սպորտային բիզնեսը դարձել է շահավետ գործունեություն: 
 

Ժամանակակից սպորտը բազմաթիվ երկրների, այդ թվում՝ Հայաստանի տնտեսու-
թյան կարևոր ոլորտն է: Նրանում ընդգրկված են զգալի ֆինանսական միջոցներ և մեծ 
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աշխատանքային ուժ: Դրա հետ մեկտեղ, առևտրականացման աճող միտումները ցույց են 
տալիս, որ սպորտը պետք է սովորի ինքնուրույն շահույթ ստանալ առկա ռեսուրսներից: 
Ֆիզիկական կուլտուրան դիտարկվում է որպես մարդկային կապիտալի զարգաց-
ման, հասարակության սոցիալական առողջության ապահովման միջոց, իսկ սպոր-
տը` որպես բիզնես: Տնտեսապես զարգացած երկրներում գործող բոլոր տնտեսական 
կազմակերպությունները շուկայի հագեցվածության և սուր մրցակցության պայմաններում 
իրենց գործունեությունը ծավալում են միայն և միայն շուկայական պահանջարկի հիման 
վրա: Դա հենց մարքեթինգային համակարգի առաքելությունն է: Հաշվի առնելով համաշ-
խարհային սպորտում շուկայաբանների գործունեության կարևորությունը` նկատելի է  
ՀՀ-ում այս ոլորտում մեծ անելիքների առկայությունը: 

Այսօր արդիական է դարձել ցանկացած ոլորտի համար մարքեթինգային ռազմա-
վարության մշակումը: Յուրաքանչյուր ոլորտ դրա անհրաժեշտությունն ունի, քանի որ ժա-
մանակակից փոփոխվող աշխարհում այն լավագույն միջոցն է սպառողների պահանջնե-
րը հասկանալու և բավարարելու համար: Բացառություն չեն նաև սպորտային պարերը: 

Հասարակության մեջ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացումը նպաստում 
է մարդկային կապիտալի որակական բարելավմանը: Արտաքին տեսքն այսօրվա հասա-
րակության կյանքում բավական կարևոր դեր է խաղում: Այդ է պատճառը, որ արդիական 
են դարձել ֆիտնեսի և աերոբիկայի մարզասրահները: Այդ շարքում բացառություն չեն 
նաև սպորտային պարերը: Հայտնի է՝ պարը շարժում է, իսկ շարժումը՝ կյանք:  

Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական համակարգում կարևորվում է մարքեթինգի կի-
րառումը՝ իր սկզբունքներով և մոտեցումներով: Անխոս, այդ առումով Հայաստանում բա-
վական անելիքներ և խնդիրներ կան: Սպորտում մարքեթինգը մրցակցային գործունեու-
թյան համար նախատեսված հարթակ է ապահովում՝ ընդգծելով՝ սպորտային ապրանքի 
գրավչությունը և սպառողի ուշադրությունը գրավելով դրա տարբերիչ առանձնահատկու-
թյունների վրա: 

Ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը ևս դարձել են շուկայաբանների հետաքրքրու-
թյան թիրախ՝ ընդգրկվելով բիզնես ոլորտ: Սպորտը մրցակցային է դարձել ոչ միայն մր-
ցուղում, այլև տնտեսական շուկայում: Նշենք, որ հետազոտության թիրախ դարձած 
սպորտային պարերը ևս այդ ոլորտ են տեղափոխվել: 21-րդ դարը պարտադրում է ունակ 
լինել նայելու դեպի ապագա և հարց տալ՝ ինչպիսի փոփոխություններ մտցնել գործունեու-
թյան մեջ, որպեսզի այն բարելավվի և ծաղկում ապրի: Հաջողության կհասնեն միայն 
նրանք, ովքեր կկարողանան արագ և արդյունավետ զարգացնել մարքեթինգն ու շուկան: 

Հայաստանում տարատեսակ պարերի շարքում իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում 
սպորտային պարերը: Մի կողմից՝ դրանք բազմակողմանի և համալիր ազդեցություն են 
գործում պարապողների վրա, կեցվածքի ձևավորման, առողջության ամրապնդման, աշ-
խատունակության բարձրացման առումներով, մյուս կողմից՝ իրականացնում են զվար-
ճանքի գործառույթներ, թույլ են տալիս ինքնաարտահայտվել շարժումների միջոցով: 

Սպորտային պարերը հավասարապես և՛ սպորտ են, և՛ արվեստ: Չի կարելի ասել 
միայն  սպորտ, որովհետև այնտեղ կա լուրջ պարարվեստ  և  հակառակը՝ միայն արվեստ 
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չէ, որովհետև այնտեղ կա մրցակցություն, սպորտ և ֆիզիկական բեռնվածություն: 
Պարային բիզնեսն այսօր համարվում է ամենաշահութաբերներից: Այն ապահովում 

է բավական բարձր շահույթ և մշտական պահանջարկ՝ մատուցվող ծառայությունների դի-
մաց: Սպորտային պարերն այսօր առավել քան տարածված են: Մասնագետները բավա-
կան խոստումնալից են համարում այդ ոլորտը: Այդ բիզնեսի կառուցումը կնպաստի պա-
րերի հանդեպ երիտասարդների հետաքրքրության մեծացմանը:  

Այսօր, չնայած առկա խնդիրներին, սպորտային պարերը Հայաստանում ավելի ու 
ավելի լայն ճանաչում են ստանում. գործում է Համահայկական ֆեդերացիա, անցկացվում 
են բազմաթիվ պարային մրցումներ, մրցույթներ, ստուգատեսներ:  

Հաճախ սպորտը համեմատում են շոուբիզնեսի հետ, որովհետև այս կամ այն մար-
զիկներն օրինակ են ծառայում շատ մարդկանց համար: Այդպես՝ մասնագետները խոր-
հուրդ են տալիս պարային բիզնեսում կիրառել շոուբիզնեսյան «հնարքներ»: Նրանք ան-
հրաժեշտ են համարում սրել ակումբի շուրջ կատարվող իրադարձությունների ընթացքը, 
ստեղծել որոշակի պատմություն, ընդ որում, դրամատիկ և ինտրիգային բնույթի, որպես-
զի երկրպագուն ոչ միայն վայելի պարը, այլև հուզվի, մշտապես հետաքրքրվի ակումբով 
ու պարողներով: Այդօրինակ մոտեցումը կարող է հանգեցնել բավական լուրջ արդյունքի: 
Նախ՝ երկրպագուին հնարավորություն է ընձեռվում բաց և էմոցիոնալ ուրախանալ հաղ-
թանակներով, տխրել՝ պարտության դեպքում: Պարային խումբը ձեռք է բերում երկրպա-
գուների հոծ բանակ, որի շնորհիվ առավել դյուրին է լինում հավաքել նոր խումբ, ընդլայ-
նել գործունեությունը, ստանալ շահույթ: Այդ փուլում արդեն հեշտ է ներգրավել նաև հո-
վանավորների: Վերջիններս հնարավորություն են ստանում ավելի արդյունավետ ներազ-
դելու երկրպագուների վրա, որոնք ծառայությունների հավանական սպառողներ են: Բա-
ցի այդ, պարային խմբով հետաքրքրվում են նաև զանգվածային լրատվամիջոցները, 
որոնց համար ևս արդեն ձեռնտու է սպորտային միջոցառման լուսաբանումը: Այդպես 
հնարավոր է դառնում տվյալ պարային խմբի զարգացումը, շահութաբերությունը, առաջ-
խաղացումը: 

Թեև վերը նշել էինք Հայաստանում սպորտային պարերի զարգացման և տարածում 
ունենալու փաստը, այդուհանդերձ սոցիոլոգիական հարցումներն ընդգծեցին մի քանի 
խնդիր: Հայաստանում հասարակության մեծ մասը բավական տեղեկացված չէ սպորտա-
յին պարերի մասին, քիչ են գովազդային ցուցադրումները: Այստեղ դեռ շատ անելիքներ 
ունեն շուկայաբանները՝ հասարակությանն այս պարերի տեսակը որպես սպորտաձև 
ճիշտ մատուցելու ուղղությամբ։ 

Ցանկացած մարզաձևում հաջողության հասնելու համար պայմաններ են հարկա-
վոր: Ցավոք, բոլոր դահլիճները չէ, որ կահավորված են համապատասխան օժանդակ 
գույքով: Դա բացատրվում է ֆինանսական սուղ հնարավորություններով: Շատ քիչ 
ակումբներ կան, որոնք ունեն գրեթե բոլոր պայմանները: Այդպիսին է, օրինակ,  Universal 
dance studio-ն: Ընդ որում, այդ ակումբի տղաներն աչքի են ընկել տարբեր նախագծերում 
հանդես գալով: Սա վկայում է այն մասին, որ հեռուստատեսությունը մի հարթակ է, որ-
տեղ  պարողը կարողանում  է ձեռք բերել երկրպագուների  հոծ բանակ: Շատ ակումբներ 
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չունեն նաև օդափոխության համակարգ, հանդերձարան, բարեկարգված սանհանգույց:  
Այսօր շուկայագետներն իրենց գործունեությունը ծավալում են մի աշխարհում, 

որտեղ նրանք ոչ միայն պետք է փնտրեն արդյունավետ ուղիներ սպառողների, ընկերու-
թյունների և գործընկերների հետ փոխհարաբերությունների հաստատման համար, այլև 
հետևեն մարքեթինգային միջավայրի փոփոխություններին: 

Կարծում ենք, որ հատուկ ծառայությունների (մերսում, հարդարում, հանդերձանքի 
խնամք, ոճաբանի ծառայություններ) առաջարկները կբարձրացնեն ակումբների գրավչու-
թյան մակարդակը: Ուստի անհրաժեշտ ենք համարում սպորտային պարերի մարքեթին-
գի տվյալ ուղղության էլ ավելի խորացումը: Ընդհանրապես, ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի ծառայությունների շուկան առանձնացվում է իր դինամիզմով: Այսօր պարային 
ակումբների հիմնական չափանիշը պետք է լինի միմյանցից տարբերվելու գործոնը, ինչը 
պահանջում է դիրքավորվածություն շուկայում: 

ֆիզկուլտմարզական ծառայությունների պահանջարկի և առաջարկի բնութագրերը, 
մարզական կազմակերպության գործունեության պայմանները, նրա կողմից իրականաց-
վող մարքեթինգային ծրագրերի ցուցանիշները որոշվում են տարածքի և այնտեղ բնակ-
վող հավանական հաճախորդների բնութագրերով: Հասարակությունը տեղեկանում է 
սպորտային պարերի մրցումների մասին հիմնականում համացանցի կամ ակումբներից 
ստացվող տեղեկատվության միջոցով: Փաստորեն, հեռուստատեսությամբ չեն լուսաբան-
վում սպորտային պարերի մրցումները, հանդիսատեսին չի տրամադրվում պատշաճ տե-
ղեկատվություն: Հեռուստատեսության ասպարեզում մարքեթինգի գլխավոր նպատակը 
պետք է լինի նաև գովազդային ժամանակի վաճառքը, հետազոտությունների իրականա-
ցումը: Ինչն էլ, իր հերթին, կբերի լսարանի ավելացմանը: 

Այդպիսով՝ պարային բիզնեսը բավական շահավետ է դարձել: Հաջողվել է երիտա-
սարդներին գրավել դեպի այդ ոլորտ: Շուկայաբանների համար հենց նրանց հե-
տաքրքրությունն էլ վստահելի երաշխիք է տվյալ ոլորտի զարգացման համար: Սակայն, 
ակնհայտ է նաև շուկայի անբավարար ուսումնասիրման փաստը, թիրախավորված գոր-
ծունեության պակասն ու գովազդային ոլորտում հավուր պատշաճի ներկայացված չլինե-
լը: Սպորտային պարերի մարքեթինգային ռազմավարության կիրառումը կարող է նպաս-
տել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի սոցիալ-տնտեսական արդյունքների 
աճին, ինչն, իր հերթին, կարող է հանգեցնել ինչպես մարզաառողջարարական գործըն-
թացների դերի ակտիվացմանը հասարակության մեջ, այնպես էլ ոլորտում ֆինանսական 
նոր աղբյուրների ներգրավմանը: 

Կարծում ենք՝ կարելի է առավել ակտիվ կերպով կիրառել սոցիալական ցանցերը, 
հեռուստաեթերում մրցույթներ կազմակերպել, ընդլայնել տեղեկատվական դաշտը, ապա-
հովել զանգվածայնություն: Բացի այդ, լավագույն գովազդ կարող է հանդիսանալ նաև 
մարզչի մասնակցությունը հեռուստատեսային նախագծերին, քանի որ հայտնիությունը 
հնարավոր է դարձնում սեփական անունը գործադրել իբրև բրենդ: Պատշաճ հսկողու-
թյուն իրականացնելով՝ հարկ է բացառել կամ գոնե նվազագույնի հասցնել սպորտային 
պարերի շուկայում ցածրորակ ծառայությունների մատուցումը, նկատի ունենալով, որ ար-
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վեստի տարրեր պարունակող այդ սպորտաձևում յուրաքանչյուր տգեղ դրսևորում կարող 
է վարկաբեկել այն՝ վանելով հանդիսատեսին և հնարավոր հաճախորդին, ինչն անհամա-
տեղելի է նաև բիզնես տրամաբանության հետ: Ինչպես վերը նշվեց, սպորտային մարքե-
թինգի համար ամենակարևորը սպորտային միջոցառումների հանդիսատեսի զանգվածի 
ավելացումն է՝ առանց որի սպորտային շուկայի ընդլայնումն անհնար է:  

 

АРМАН ГУЛЯН  
НУНЕ ОГАНЕСЯН 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ 
 

Ключевые слова: маркетинг, спорт, танцы, физическая 
культура, танцевальный бизнес,стратегия 

 

Как известно, физическая культура и спорт относятся к социально-культурной сфере, 
имеющей главной целью воспроизводство национального человеческого потенциала. В этой 
связи нельзя не отметить, что именно в физкультурно-спортивной деятельности в макси-
мальной степени проявляется не столько коммерческий, сколько социальный характер марке-
тинга. В нашей стране все большую популярность приобретает танцевальный бизнес. Он ос-
нован на растущем интересе молодых людей к танцевальным программам, поддерживающим 
тело в хорошем состоянии. Актуальность выбранной темы обусловлена тем,что в настоящее 
время танцевальный и спортивньй бизнес стал прибыльным видом деятельности. 

  
ARMAN GULYAN  
NUNE HOVHANNISYAN 

 

MARKETING STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF SPORTS DANCES 
 

Key words:  marketing, sport,sports dancing, physical culture, 
dance business, strategics 

  

The business of sports is one of the fastest growing industries in the country. All over the world, 
many people participate as players and spectators in a variety of sporting activities, creating 
opportunities for the marketing of a companias goods and services. An important part of the business of 
sports is sports marketing, which revolves around understanding consumer behavior and motivating 
target markets to purchase goods and services. The relevance of the chosen theme is due to the fact 
that currently the dance and sports business has become a lucrative activity. 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ  

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՍԵԶՈՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  սեզոնայնություն, զբոսաշրջային արտա-
դրանք, գործոն, ցուցչային տրենդ, ռեգրե-
սիոն մոդել, կեղծ փոփոխական 

 

Զբոսաշրջությունը դիտվում է որպես տնտեսական գործունեության հեռանկարային 
ոլորտ, որը կարող է դառնալ կայուն զարգացմանը և աղքատության չափերի կրճատմանն 
ուղղված միջոցառումների կառուցվածքային մաս: Հոդվածում կատարվել է ՀՀ ներգնա և 
արտագնա զբոսաշրջիկների քանակի սեզոնայնության գնահատում՝ կիրառելով ցուցչա-
յին տրենդի մոդելը՝ կեղծ փոփոխականներով ռեգրեսիոն մոդելի հետ համատեղ: Ստաց-
ված ցուցչային մոդելները լավ են մոտարկում ելակետային տվյալները, ինչը թույլ է տվել 
կատարել 2017 թ. երկիր ժամանող և երկրից մեկնող ուղևորների հնարավոր թվաքանա-
կի կանխատեսում՝ ըստ եռամսյակների: 

 

Զբոսաշրջությունը համաշխարհային տնտեսության ամենախոշոր, բարձր արդյու-
նավետ և առավել դինամիկ զարգացող ճյուղերից մեկն է: Այն դիտվում է որպես տնտե-
սական գործունեության հեռանկարային ոլորտ, որը կարող է դառնալ կայուն զարգացմա-
նը և աղքատության չափերի կրճատմանն ուղղված միջոցառումների կառուցվածքային 
մաս: Հաշվի առնելով զբոսաշրջության տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական դերն 
ու նշանակությունը, այն շարունակվում է համարվել Հայաստանի տնտեսության գերակա 
ճյուղ և ուղղված է երկրի կայուն տնտեսական զարգացմանն ու կենսամակարդակի բարձ-
րացմանը1: 

Զբոսաշրջության շուկային բնորոշ են զբոսաշրջային արտադրանքի նկատմամբ 
պահանջարկի նշանակալի սեզոնային տատանումներ, որոնք իրենց ներգործությունն են 
թողնում ինչպես զբոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպությունների շահութաբերու-
թյան ցուցանիշի, այնպես էլ զբոսաշրջիկների սպասարկմանն ուղղված մյուս ոլորտների 
վրա: Հայաստանում զբոսաշրջությունը բնութագրվում է խիստ արտահայտված սեզոնայ-
նությամբ: Սեզոնայնությունը պայմանավորված է մի շարք առաջնային և երկրորդային 
գործոններով, որոնք ներկայացված են գծապատկեր 1-ում:  

Զբոսաշրջության ոլորտում սեզոնայնության վիճակագրական ուսումնասիրության 
գործնական կարևորությունը կայանում է նրանում, որ ներտարեկան ժամանակային շար-
քերի վերլուծության ժամանակ ստացված քանակական բնութագրիչները թույլ են տալիս 
բացահայտել պահանջարկի անհամաչափությունները ըստ ամիսների և եռամսյակների: 

 

                                                            
1 Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, 2007, էջ 27: 
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Գծապատկեր 1.  Զբոսաշրջության սեզոնայնության առաջնային և երկրորդային 

գործոնները 
 

Վիճակագրության մեջ մշակել են մի շարք մեթոդներ, որոնց օգնությամբ բացա-
հայտվում են փաստացի սեզոնայնությունը, սեզոնային ալիքի ընդհանուր տեսքը, չափ-
վում են սեզոնային տատանումների աստիճանը և որոշվում սեզոնային ալիքի հնարավոր 
փոփոխություններն ապագայում: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են 2008−2016 թթ. զբո-
սաշրջության նպատակով ՀՀ ժամանած և մեկնած ուղևորների՝1 զբոսաշրջիկների թվա-
քանակի վերաբերյալ եռամսյակային տվյալներ: 

                                                            
1  Ըստ ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության (ԶՀԿ) մեթոդաբանության 

(International Recommendations for Tourism Statistics 2008, Compilation Guide, UN WTO, Madrid, November 
2010)՝ միջազգային զբոսաշրջիկ է համարվում ցանկացած անձը, որը հանգստանալու, բուժվելու, 
հարազատներին այցելելու, գործնական, կրոնական կամ այլ նպատակներով ճանապարհորդում է իր 
հիմնական բնակության վայրից մեկ այլ վայր՝ ոչ պակաս, քան 24 ժամ և ոչ ավելի, քան անընդմեջ 1 տարի 
ժամանակով: Այսինքն` նրա հիմնական նպատակը ճանապարհորդելն է, այլ ոչ թե աշխատանքային 
գործունեությամբ զբաղվելը, որի դեպքում ուղևորության համար վճարումները կկատարվեին ժամանած 
վայրում աշխատանքային գործունեությունից ստացված ֆինանսական միջոցների հաշվին: 

Սեզոնայնություն

առաջնային երկրորդային

բնակլիմայական տնտեսական

հոգեբանական 

տեխնոլոգիական 

նյութատեխնիկական 

քաղաքական 

ժողովրդագրական 
աշխարհաքաղաքական 
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Աղյուսակ 1 
Զբոսաշրջիկների թվաքանակի վերաբերյալ եռամսյակային տվյալները1  

2008−2016 թթ. (մարդ) 
 

Տարիներ Եռամս-
յակներ Ուղևորներ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ժամանող 84234 93391 118468 159812 178640 199480 242354 232583 252506 1-ին 
Մեկնող 89542 91342 114717 151473 166807 189182 224054 214757 227587 
Ժամանող 123245 123718 144704 166613 199294 222330 252290 256917 248612 2-րդ 
Մեկնող 121641 121715 150813 179596 198583 223252 249559 250326 243194 
Ժամանող 192211 220354 277214 314216 365945 405068 444163 446047 467892 3-րդ 
Մեկնող 180536 201330 259865 292290 341164 372939 410082 412122 432848 

4-րդ Ժամանող 158752 149292 188874 192105 219156 255106 264938 256572 290647 
 Մեկնող 123829 137295 190075 207133 258818 294648 314365 310164 359058 

 

Աղյուսակում ներկայացված եռամսյակային տվյալները գրաֆիկորեն պատկերված 
են գծապատկեր 2-ում: 

 

 
Գծապատկեր 2.  Զզբոսաշրջիկների քանակի վերաբերյալ եռամսյակային տվյալներ, 

2008−2016 թթ. 
 
Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ 2008−2016 թթ. ՀՀ ժամանած և մեկնած (ներգնա և 

արտագնա զբոսաշրջիկների) ուղևորների թիվն ունեն աճման միտում՝ հստակ արտա-
հայտված սեզոնային տատանումներով: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ՀՀ 
ժամանած զբոսաշրջիկների քանակի նվազման ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել 
                                                            
1 http://armstat.am/am/?nid=14:  
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է 2009 թվականի 4-րդ եռամսյակում (նախորդ տարվա նույն եռամսյակի համեմատ նվա-
զել է շուրջ 6 տոկոսով), որը թերևս կարող է պայմանավորված լինել համաշխարհային 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով: ՀՀ ժամանած և մեկնած ուղևորների քանակի 
նվազման միտումներ դիտարկվել են նաև 2015 թվականի 1-ին, 4-րդ և 2016-ի 2-րդ եռամ-
սյակներին. նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ երկիր ժամանած 
զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է համապատասխանաբար՝ 4.03, 3.15 և 3.23 տոկոսով, 
իսկ երկրից մեկնածներինը՝ 4.15, 1.34 և 2.85 տոկոսով: 

Համեմատելով 2016 թվականի համապատասխան եռամսյակային թվերը 2008-ի 
նույն ժամանակաշրջանի հետ` նկատում ենք, որ 1-ին եռամսյակում մեկնած զբոսաշրջիկ-
ների քանակն աճել է 2.54 անգամ, 2-րդ եռամսյակում՝ շուրջ 2 անգամ, 3-րդ եռամսյա-
կում՝ 2.4 անգամ, 4-րդ եռամսյակում՝ 2.9 անգամ: Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե 
աճը պայմանավորված է եղել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմամբ, սակայն, 
վերլուծելով բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի տարբերակման համար հաշվարկ-
վող «բևեռային» քվինտիլների հարաբերության գործակիցը1, գալիս ենք այն եզրակացու-
թյան, որ 2015 թ. 2008 թ. համեմատ աճել է 20% ամենաապահով և 20% ամենաանապա-
հով բնակչության դրամական եկամուտների հարաբերակցությունը` 7.8 անգամից հասնե-
լով 8.4 անգամի, իսկ սպառողական ծախսերի մասով` 5.2 անգամից հասնելով 5.6 ան-
գամի, ինչը փաստում է շերտավորման խորացման մասին:  

2008−2016 թթ. ՀՀ ժամանած և մեկնած զբոսաշրջիկների թվի սեզոնայնության 
գնահատման համար կիրառվել է ցուցչային տրենդի մոդելը՝ կեղծ փոփոխականներով 
ռեգրեսիոն մոդելի հետ համատեղ: 

Եռամսյակային տվյալներով ժամանակային շարքը մոտարկող ցուցչային մոդելն 
ունի հետևյալ տեսքը.  

,Y i
Q
4

Q
3

Q
2

X
10i

321i εβββββ=         (1) 
որտեղ iX -ն կոդավորված եռամսյակային արժեքներն են, i=0, 1, 2, ...,   

1Q1 =  առաջին եռամսյակի համար և 0՝ մնացած եռամսյակների համար,  
1Q2 =  երկրորդ եռամսյակի համար և 0՝ մնացածների համար,  
1Q3 =  երրորդ եռամսյակի համար և 0՝ մնացածների համար,  

0β -ն՝ Y  փոփոխականի տեղաշարժը, 
( ) %10011 ⋅−β - ը՝ աճի եռամսյակային մակարդակը (%), 

2β -ը՝ առաջին եռամսյակի բազմապատկիչը` 4-րդ եռամսյակի նկատմամբ,  
3β -ը՝ երկրորդ եռամսյակի բազմապատկիչը` 4-րդ եռամսյակի նկատմամբ, 
4β -ը՝ երրորդ եռամսյակի բազմապատկիչը՝ 4-րդ եռամսյակի նկատմամբ,  

                                                            
1  Այն է` 20% առավել ապահովված բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակի հարաբերությու-

նը 20% նվազագույն ապահովված բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակին: 
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iε -ն՝ i-րդ ժամանակահատվածում պատահական բաղադրիչի արժեքը: 
Ցուցչային մոդելը ձևափոխվել է գծային տեսքի, և կիրառվել է փոքրագույն քառա-

կուսիների մեթոդը: Պետք է նկատել, որ եռամսյակային տվյալներով ժամանակային շար-
քը մոտարկող մոդելում չորս եռամսյակները հաշվի առնելու համար հարկավոր է երեք 
կեղծ փոփոխական` Q1, Q2   և  Q3: Կեղծ փոփոխականներ սահմանելիս չորրորդ եռամսյա-
կը համարվում է բազային և կոդավորվում է 0: Հաշվարկները կատարվել են Microsost 
Excel ծրագրի օգնությամբ: 

Այսպես, երկիր ժամանած և երկրից մեկնած ուղևորների՝ զբոսաշրջիկների թվաքա-
նակի մոդելներն ունեն հետևյալ տեսքը. 

 ,..... 321 61917082100291113125398 QQQX iY ⋅⋅⋅⋅=Å³Ù³Ý³Í  
:..... 321 3861861073400311316129748 QQQXiY ⋅⋅⋅⋅=Ù»ÏÝ³Í  

Ստացված մոդելների ,ˆ
0β  ,ˆ

1β  ,ˆ
2β  3β̂  և 4β̂  գործակիցները մեկնաբանվում են հե-

տևյալ կերպ. 
 երկիր ժամանած ուղևորների՝ զբոսաշրջիկների մոդելային գնահատականը 2008 

թվականի 1-ին եռամսյակում կազմել է 125398 մարդ, իսկ երկրից մեկնած 
ուղևորների համար՝ 129748 մարդ, 

 աճի եռամսյակային մակարդակը երկիր ժամանած զբոսաշրջիկների համար 
կազմել է 2.9%, իսկ երկրից մեկնածների համար՝ 3.1%, 

 առաջին եռամսյակում երկիր ժամանած զբոսաշրջիկների քանակը 17.9%-ով քիչ 
է եղել, քան չորրորդ եռամսյակում, իսկ մեկնած ուղևորներինը՝ 26.6%-ով,  

 երկրորդ եռամսյակում երկիր ժամանած զբոսաշրջիկների քանակը 8.3%-ով քիչ 
է, քան չորրորդ եռամսյակում, իսկ մեկնած զբոսաշրջիկներինը՝ 13.9%-ով,  

 երրորդ եռամսյակում ժամանած զբոսաշրջիկների քանակը 60%-ով ավելի է, քան 
չորրորդ եռամսյակում, իսկ մեկնած ուղևորներինը՝ 38.6%-ով: 

Ստացված ցուցչային մոդելները լավ են մոտարկում ելակետային տվյալները. դե-
տերմինացիայի գործակիցները ստացվել են` ,944.0R =2

Å³Ù³Ý³Í  ,951.0R =2
Ù»ÏÝ³Í        

F վիճակագրությունները` ,5.129F =Å³Ù³Ý³Í  ,3.149F =Ù»ÏÝ³Í  իսկ P-արժեքը` 0,000: Բացի 

այդ, ռեգրեսիայի գործակիցները նույնպես վիճակագրորեն նշանակալի են α=0.05  
նշանակալիության մակարդակի դեպքում, ինչը թույլ է տալիս ստացված մոդելները 
կիրառել կոնկրետ եռամսյակում երկիր ժամանող ուղևորների և երկրից մեկնող ուղևոր-
ների հնարավոր քանակները կանխատեսելու համար: Այսպես՝ երկիր ժամանած և երկ-
րից մեկնած զբոսաշրջիկների կանխատեսված թվաքանակը 2017 թ. 1-ին եռամսյակում 
կազմել է համապատասխանաբար՝ 278612 և 279898, 2-րդ եռամսյակում՝ 319521 և 
338065, 3-րդ եռամսյակում` 572796 և 561048, 4-րդ եռամսյակում` 368129 և 416869 
մարդ: Հիմնվելով կանխատեսվող տվյալների վրա՝ կարելի է ասել, որ 2017 թվականի 
ընթացքում կունենանք 1539058 զբոսաշրջիկ, այսինքն՝ կարձանագրվի շուրջ 22 տոկոս 
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աճ: Այսպիսի կանխատեսված արդյունքներ կստացվեն այլ հավասար պայմաններում, 
կամ էլ եթե որոշ առումով զերծ մնանք արտաքին և ներքին որոշ ազդակներից: Որպես 
կանոն, կանխատեսման ճշգրտության մասին ընդունված է դատել դրա սխալի մեծու-
թյամբ, որն էլ կախված է փաստացի և կանխատեսված արժեքների համընկման աստի-
ճանից: Հիմք ընդունելով 2017 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակներում ՀՀ ժամանած զբո-
սաշրջիկների վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները՝ հաշվարկվել է կանխատեսման հա-
րաբերական սխալը: Ըստ հաշվարկային արդյունքների՝ 1-ին եռամսյակի համար ստաց-
վել է 4.7%, իսկ 2-րդ եռամսյակի համար՝ 1.3%, որը բավական փոքր սխալ է կանխատես-
ված ժամանակաշրջանի համար: 

 

РУЗАННА ГЕВОРГЯН  
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕЗОННОСТИ ТУРИЗМА В РА 
 

Ключевые слова: сезонность, туристические продукты, фак-
тор, экспоненциальный тренд, модель рег-
рессии, фиктивная переменная 

 

Туризм рассматривается как перспективная область экономической деятельности, ко-
торая может стать составной частью мероприятий, направленных на устойчивое развитие 
и на сокращение бедности. В статье при помощи модели экспоненциального тренда, совмест-
но с регрессионной моделью с фиктивными переменными, проведена оценка сезонности числен-
ности прибывших и выезжающих туристов РА. Полученные экспоненциальные модели хорошо 
аппроксимируют исходные данные, что позволило спрогнозировать возможную численность 
прибывающих и выезжающих из страны туристов по кварталам за 2017 год. 

  
RUZANNA GEVORGYAN  

 

STATISTICAL EVALUATION OF TOURISM SEASONALITY RA 
 

Key words:  seasonality, tourism products, factor, exponential 
trend, regression model, false variable   

Tourism has increasingly been viewed as a promising area of economic activity that could 
become a structural part of poverty alleviation and sustainable development. The article assessed the 
seasonality of the number of incoming and outgoing tourists in Armenia using the trend model, 
combined with the false variables regression model. These models highly approximate initial data, 
which allowed to make predictions by quarters about the possible number of incoming and outgoing 
passengers in 2017. 
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ГИБРИДНЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
СЕТИ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

 

Ключевые слова: система управления сетью цепей поста-
вок, малый и средний бизнес, теория игр, 
нечеткие множества, динамические сто-
хастические модели, иерархические сети, 
нейронные сети, иммитационное модели-
рованиe, AB-SFC модели, конкурентоспо-
собность 

  
В статье изучаются возможности эффективной реализации сетевых конструк-

ций цепи поставок по углублению внутренней и внешней (экспортно-ориентируемой) 
торговли для малого и среднего бизнеса, на примере Армении. Систематизированы 
ключевые методы стратегического моделирования и представлены теоретико-мо-
дельные подходы, с упором на их гибридные формы, к праектиованию систем управле-
ния сети цепи поставок, обеспечивающих рентабельность деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

 

Согласно Индексу эффективности логистики (LPI) от 2017 года, среди 160 стран ми-
ра, ранжированых по показателям эффективности торговой логистики, Армения заняла 
крайне низкое, лишь 141-ое место1. При том, Правительство Армении в своей программе 
2017-2022 годов, утвержденной Парламентом страны в июне 2017 года, прогнозирует, 
что “в ближайшие пять лет экономический рост в Армении будет основан на эффектив-
ном и разумном использовании внутренних и внешних ресурсов для повышения экономи-
ческой конкурентоспособности во внешнем мире, обеспечивая для этого постепенное уве-
личение объемов экспорта, который должен быть основным двигателем экономического 
роста”. 

При подобной постановке проблемы, актуальной научно-практической задачей для 
Армении на микроэкономическом уровне остается проектирование и внедрение интегри-
рованных экспортно-ориентированных систем управления цепи поставок (SCM). 

Любая операция в цепях поставок (SC) оправданна лишь в той мере, в какой она со-
действует наращиванию потребительной стоимости, которую следует дополнить с пози-
ции добавленной стоимости2. В основе такого определения цепи поставок лежит понятие 
цепи  добавленной  стоимости. И, во-вторых, необходимо обеспечить координацию пове- 

                                                            
1  “Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economy” World Bank. 2016. 
2  Сток Дж., Ламберт Д., Стратегическое управление логистикой: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2005. 
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дения и согласование интересов участников цепи, основанные на доверии1.  
Выше представленные обстоятельства и мотивы питают идею по созданию новых 

релевантных концепций и, соответственно, структуризации цепей поставок (SC), обуслав-
ливая и поддерживая необходимые действия по их реорганизации в сети цепи поставок 
(supply chain network, SCN) и изучению, на их основе, модельных конструкций организа-
ционных связей между экономическими агентами, и в первую очередь, малых и средних 
предприятий (МСП), что способствует повышению общей конкурентоспособности микро-
экономической среды. 

Однако, уровень участия именно этой группы предприятий в сетевых кооператив-
ных объединениях крайне низкое. Существующие в Армении структуры цепочек поставок 
демонстрируют низкую адаптацию к происходящим изменениям. Малое и среднее пред-
принимательство Армении сталкиваясь с серьезной конкуренцией и вызовами в своем 
бизнесе, требует глубокой адаптации ее методов управления цепями поставок к условиям 
рыночной экономики. Поэтому необходима их реконфигурация, с применением разнооб-
разных механизмов интеграции, что позволяют субъектам малого бизнеса избавиться от 
“внутренней неэффективности” и использовать эффект масштаба в своих интересах, 
особенно, если это относится сфере экспорта. 

На уровне понятия рынка, сеть, это складывающаяся в рамках институтов структура 
отношений, вбирающая в себе совокупность устойчивых, гибких и надежных связей, в 
любых взаимодействиях, между группой экономических агентов (акторов)2. С функцио-
нальной точки зрения – это сети цепи создания ценностей, которые при взаимодействии 
акторов или бизнес-субъектов с социумом и средой, трансформируются в стратегичес-
кие/рыночные сети, т. е. целенаправленно сформированные межорганизационные 
связи, с осознанием стратегической роли закупочной деятельности3.  

Структура сети цепи поставок, в которую вовлечены агенты, подразумевает под со-
бой каналы их возможного взаимодействия и сформированные стимулы к тому или иному 
типу поведения. Соотвественно, для управления SCN требуется разработка во-первых, 
определенной стратегии управления цепью поставок, и во-вторых, коллективной стратег-
ии4, которая охватывает партнерские отношения. 

Примуществом партнерских отношений является то, что она ведет к сокращению 
риска и значительному росту эффективности процесса управления SC. Что касается сете- 
вой организации, ее преимущество проявляется на экономии трансакционных издержок. 
                                                            
1  Ханф Й., Даутценберг К., Гагалюк Т., Cетевой подход к управле-нию цепями поставок: понятия, круг 

проблем и направления разви-тия. Российский журнал менеджмента. Том 7, № 1, 2009, с. 43–68. 
2  Кузьминов Я. И., Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, 

контракты: М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006, 442 с. 
3  Hanf J., Dautzenberg K., A theoretical framework of chain management. Journal on Chain and Network Science 6 

(2): 79–94, 2006. 
4  “Коллективная стратегия” предполагает набор инструментов для совместного управления изменениями в 

стратегических сетях (межорганизационной среде). 
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Сеть цепи поставок - это эволюция базового понятия цепи поставок в направлении 
развития её в более сложную институциональную структуру, с высоким уровнем взаимо-
зависимости и связности между организациями, обеспечивая этим “надежность, устой-
чивость и рентабельность SC”. И вполне обоснованно, что вместо понятия “цепь пос-
тавок” все чаще используется термин “сеть цепи поставок” в множестве аналитических 
работ по вопросам управления цепями поставок с использованием сетевого подхода. Пос-
кольку увеличение процента затрат организации определяется именно закупками, главная 
задача заключается в формировании “мышления на уровне управления сетями цепи 
поставок”. 

Институционализация межфирменных сетевых форм организации в хозяйствен-
ной практике Армении, будет способствовать повышению эффективности деятельности и 
адаптации предприятий, в первую очередь МСП, к сложившимся на рынке условиям в 
кризисных условиях, что крайне актуально для Армении. Следуя идеям Дугласа Норта1, 
мы определяем институты как “правила игры”, в которые встроены организации, с 
целью достижения определенных целей. 

В условиях, когда умножаются внутренние и внешние факторы, влияющие на кон-
фигурацию сетевых моделей межорганизационной интеграции, растет многообразие ва-
риантов и типов их форм. Мы исходим из существования, по крайней мере, двух типов 
антогонистических сетей цепи поставок – централизованные и децентрализованные; воз-
можны и их различные модификации. 

Прямым следствием признания существования разнообразных конфигураций SCN, 
когда рыночные институты представляются как конкурентоспособными и динамичными 
субъектами, в условиях глобализации, при наблюдаемом разнообразии клиентов, стало 
принятия факта изменения типа соревнований рынков - переход от конкуренции между 
отдельными независимыми рыночными агентами, организациями к конкуренции между 
ними, как цепи поставок. Подобная конкуренция на уровне SC еще раз подчеркивает 
важность изучения механизма конструирования оптимального (эффективного дизайна) 
конструкции сети цепи поставок (SCND).  

Управление сетями цепи поставок, и вообще, цепями поставок, относятся к теории 
и практике интегрированного планирования. Система интегрированного планирования 
сети цепей поставок имеет следующие уровни – долгосрочное, которая включает, эконо-
мическое прогнозирование, стратегическое планирование и разработку долгосрочного 
плана, и тактическое планирование, которая охватывает кратко- (оперативное планирова-
ние) и среднесрочный периоды. 

Понимание макро-институциональной сложности среды сети цепи поставок 
Основными характерными чертами такой сложной среды и ее окружения, как сете-

вая цепь поставок, являются динамичность, нелинейность и стохастичность. 
                                                            
1  Норт Д. К., Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд 

экономической книги «Начала», 1997, 180 с. 
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Перспектива концептуализации сложности среды SC (SCN) видится в понимнии ее 
как межинституциональной структуры, воплощающай высокий уровень «структурной 
сложности». В простейшей форме высокая структурная сложность означает дополнитель-
ную сложность организационной структуры или процессов SC. Это может быть связано с 
макроинституциональными и инфраструктурными факторами, характерными для страны.  

Для SC, предлагается различать следующие институциональные уровни, кроме упо-
мянутого макро-, также микро- и мезо- системы цепи поставок. Макро-уровень является 
основной системой, обеспечивающей необходимую инфраструктуру для SC. Микро-уро-
вень, относится ко всем проблемам компании на уровне включения ее SC, в то время как 
мезо-уровень относится к партнерствам компаний. 

Цепочка поставок, анализируемая в этом контексте, должна одновременно адапти-
роваться к разнотипным условиям среды, и, таким образом, синтезироваться с внешней 
средой1. (Внешняя среда, влияющая на логистические операции и стратегию цепочки 
поставок в этом случае, представляет такие факторы, как культура, правовая сис-
тема, политические риски, правительственные ограничения и т. д.) Продолжением та-
кого подхода видится необходимость дальнейшего развития концепции макроуровня, 
связанных с операциями цепи поставок, в рамках понятия сложности институтов рыноч-
ной среды (институциональная сложность рынка). 

Сложность SCN можно лучше понять рассматривая ее с позиции разнотипных аргу-
ментов при неопределенной среде и протекающих в ней стохастических процессов. 
Такими могут быть структурные (случайные) аргументы, которые, подчеркивают наибо-
лее желательную организационную структуру SC в условиях неопределенной среды. Стра-
тегические (случайные) аргументы подразумевают важность внешней среды и дополни-
тельную сложность, которую они представляют в глобальном контексте цепочки поста-
вок. 

Через макроинституты внедряется SCN, которая обеспечивает необходимую рыноч-
ную среду для ее эффективного функцинирования. Это подразумевает учет институцио-
нальных ограничений на макроуровне при разработке процессов, потоков и видов дея-
тельности в цепи поставок. На уровне стратегии принятия решений SC это означает, что 
фирмы, их цепи поставок и их процессы внедрены в макроинституциональный контекст. 

Мы рассматриваем SCN, как институты, в определенных рамках деятельности, пог-
руженные в рыночные сети. Институты определяют выбор экономических агентов и обу-
славливают формирование связей между ними. Эти связи, в свою очередь, приводят к 
возникновению устойчивых, в определенном смысле, структур отношений. О таких струк-
турах/сетях, мы можем говорить как о форме существования микросреды институтов SCN 
в макросреде. Основная идея заключается в том, что должны быть согласованы рыноч-

                                                            
1  Aseem Kinra M.Sc., Herbert Kotzab Ph.D., Understanding and measuring macro-institucional complexity of 

logistics systems enviroment. Journal of Business Logistics. March 2008. 
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ная сеть и SCN, через механизм “погружения”. По сути, эта концепция согласования от-
дельных положений макроэкономики и микроэкономики на уровне сети цепи поставок. 

С целью теоретического обоснования, следует обратится к фундаментальным ре-
зультатам К. Эрроу и Ж. Дебре — теореме о существовании конкурентного равновесия 
в экономике рациональных агентов и частных благ. Одним из важных направлений обоб-
щения подхода Эрроу-Дебре стало инкорпорирование институциональной составляющей 
социально-экономических процессов в основные предположения модели1. 

Последнее означает, в частности, что каждый агент должен принимать, вообще го-
воря, различные решения при разных обстоятельствах (при различных действующих 
институтах), причем может делать это одновременно. Именно эта важная идея легла в 
основу теоретической модели общего равновесия в условиях неоднородных (множест-
венных) институтов, и данная базовая модель послужила отправной точкой для более под-
робного анализа различных аспектов возникновения общего равновесия и его эффектив-
ности2. 

Экономико-математический инструментарий управления цепями поставок отно-
сительно хорошо проработан, предложены широкий спектр математических моделей. 
Наиболее перспективными описательными моделями в плане получения оптимального ре-
зультата являются наряду распространенными подходами, построение гибридных эконом-
ко-математических моделей, для адекватного отображения возможностей совместного 
применения разлчных методов моделирования для субъектов сферы МСБ:  

 Теоретико-игровые модельные конструкции сетей цепи поставок.  
 Динамические стохастические модельные конструкции сетей цепи поставок.  
 Модельные конструкции иерархических сетей цепи поставок. 
 Модельные конструкции сетей цепи поставок в виде нечетких множеств.  
 Имитационные модельные конструкции сетей цепи поставок  
 Методы исследования операций для получения оптимальных решений в SCN. 
 AB-SFC (многоагентные системы и поток запаса) модельные конструкции сетей 

цепи поставок (переход от -макро к -микро анализу).  
 Управление сетью цепи поставок на основе нейронных сетей.  
 Поведенческие модельные конструкции сетей цепи поставок.  

Разработка сети цепи поставок с использованием разнообразного модельного под-
хода позволит предложить модель для получения оптимальной/эффективной схемы 
SCND, и даст возможность компаниям периодически пересматривать свою сеть, учиты-
вая изменения в бизнес-сценариях, чтобы лучше согласовать SCN. 

                                                            
1  Вебер Ш., Давыдов Д., Савватеев А., Институты принятия решений. «Вопросы экономики», 2017, N 3. 
2  Макаров В.Л. Исчисление институтов. Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2003, vol. 39, 

issue 2. 
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ԱՇՈՏ ԹԵՎԻԿՅԱՆ  
 

ՇՂԹԱՅԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

Հիմնաբառեր. մատակարարման շղթայի համակարգի կառա-
վարում, փոքր և միջին բիզնես, խաղերի տեսու-
թյուն, անորոշ բազմություն, դինամիկ ստոխաս-
տիկ մոդելներ, հիերարխիկ ցանցեր, նեյրոնային 
ցանցեր, իմիտացիոն մոդելավորում, AB-SFC մո-
դելներ, մրցունակություն 

 
Հոդվածում Հայաստանի օրինակով ուսումնասիրվում է փոքր և միջին բիզնեսում ներքին և 

արտաքին (արտահանման կողմնորոշված) առևտուրը խորացնելու նպատակով մատակարար-
ման շղթայի ցանցային նախագծերի արդյունավետ իրականացման հնարավորությունները: Ռազ-
մավարական մոդելավորման հիմնական մեթոդները համակարգված են, ներկայացված են տեսա-
կան մոդելային մոտեցումներ՝ կապված մատակարարման շղթայի կառավարման համակարգերի 
նախագծման հետ, որոնք ապահովում են փոքր և միջին բիզնեսի գործունեության շահութաբերու-
թյունը: 

 
 

ASHOT TEVIKYAN  
  

HYBRID MODEL CONSTRUCTIONS OF NETWORK CONTROL SYSTEMS  
OF SUPPLY CHAIN 

 

Key words:  supply chain networks, small and medium business, 
game theory, fuzzy sets, dynamic stochastic models, 
hierarchical networks, neural networks, simulation 
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The article examines the possibilities of effective implementation of network designs of the supply 
chain to deepen domestic and foreign (export-oriented) trade for small and medium-sized businesses, in 
the example of Armenia. The key methods of strategic modeling are systematized and model-theoretical 
approaches are presented, with emphasis on their hybrid forms, to the design of supply chain 
management systems that ensure the profitability of the activities of small and medium-sized businesses. 
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ԳԱՅԱՆԵ ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ  

 

ՅՈԶԵՖ ԱԼՈԻԶ ՇՈՒՄՊԵՏԵՐ. 
ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր.  ավստրիական դպրոց, Յ. Շումպետեր, Ֆ. 
Վիզեր, Յ. Բեմ-Բավերկ, Գ. Շմոլլեր, տնտե-
սական աճ և տնտեսական զարգացում, նո-
րամուծություն 

 

Յոզեֆ Ալոիզ Շումպետերը (1883-1950) հայտնի է որպես ավստրիական ծագմամբ 
ամերիկացի տնտեսագետ, քաղաքագետ, սոցիոլոգ, տնտեսական մտքի պատմաբան, 
իրավաբան: Ուսանել է Վիեննայի համալսարանում ավստրիական դպրոցի հիմնադիրներ 
Ֆ. Վիզերի, Օ. Բեմ-Բավերկի, Բեռլինում` Գ. Շմոլլերի մոտ, այնուհետև՝ Լոնդոնում: Արժե-
քավոր են Շումպետերի բոլոր ուսումնասիրությունները, հոդվածներն ու հրապարակում-
ները, սակայն «Տնտեսական զարգացման տեսությունները» նրա գլխավոր, հիմնական 
աշխատությունն է: 

 

Յոզեֆ Ալոիզ Շումպետերը (1883-1950) հայտնի է որպես ավստրիական ծագմամբ 
ամերիկացի տնտեսագետ, քաղաքագետ, սոցիոլոգ, տնտեսական մտքի պատմաբան, 
իրավաբան: Նա ուսանել է Վիեննայի համալսարանում ավստրիական դպրոցի հիմնա-
դիրներ Ֆրիդրիխ ֆոն Վիզերի, Օյգեն ֆոն Բեմ-Բավերկի, Բեռլինում` Գուստավ ֆոն Շմոլ-
լերի մոտ, այնուհետև` կրթությունը շարունակել Լոնդոնում: Յ. Շումպետերի տեսական 
հայացքներին նվիրված գրականության մեջ իրարամերժ կարծիքներ կան, թե որքան մեծ 
է այս հեղինակների ազդեցությունը նրա տնտեսագիտական ու քաղաքական հայացքնե-
րի ձևավորման վրա: Բ. Սելիգմենը համարում է, որ Շումպետերը նրանց ուղղակի 
հետևորդն է: Միաժամանակ, նշում է, որ հետագայում նրանք լուրջ տարաձայնություններ 
ունեին առանցքային հարցերի շուրջ1: Այնուամենայնիվ, բավական մեծ է ավստրիական 
դպրոցի ազդեցությունը Շումպետերի տնտեսագիտական և քաղաքական հայացքների 
ձևավորման վրա: 

Նրա բարդ կենսագրությունն իր հետքն է թողել նաև գիտական հայացքների ձևա-
վորման վրա: Ծանր մանկությունից հետո, խորթ հոր շնորհիվ, որը բարձրաստիճան զին-
վորական և ավստրիական արիստոկրատիայի ներկայացուցիչ էր, նրան հնարավորու-
թյուն է ընձեռվում ստանալու տվյալ ժամանակի համար լավագույն կրթությունը: Ավարտե-
լով դպրոցը՝ Շումպետերը կատարելապես տիրապետում է 5 լեզվի` հին հունարեն, լատի-
ներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն ու իտալերեն, ինչը հետագայում նրան շատ է օգնում: Ըն-
դունվելով Վիեննայի համալսարան՝ Շումպետերը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում 
իրավագիտության, տնտեսագիտության, քաղաքականության, փիլիսոփայության, անգամ՝ 

                                                            
1 Селигмен Б., Основные течения современной экономической мысли, М., «Прогресс», 1968, с. 471. 
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ֆիզիկայի հանդեպ: Ուսումնասիրում է Կ. Մարքսի, Է. Մախի, Ջ. Միլլի և այլոց աշխատու-
թյունները, ինչի արդյունքում արտահայտում է յուրօրինակ, հաճախ հակասական կար-
ծիքներ, քննադատություններ, տեսակետներ: Կարճ ժամանակ աշխատելով որպես իրա-
վաբան Եգիպտոսում՝ 1909 թ. վերադառնում է և դասավանդում Չերնովցիի, այնուհետև 
Գրացի համալսարանում, 1913-1914 թթ.՝ Կոլումբիայի համալսարանում (ԱՄՆ): 

Մեծ է Բեմ-Բավերկի դերը Շումպետերի աշխատանքային գործունեության վրա: 
1908 թ. Լեյպցիգում լույս է տեսնում նրա առաջին խոշոր աշխատությունը` «Տեսական 
քաղաքատնտեսության էությունն ու հիմնական բովանդակությունը»: Հատկանշական է, 
որ վերջինս երկար ժամանակ առանձնապես մեծ ուշադրության չի արժանանում գիտա-
կան աշխարհում՝ հայտնի լինելով միայն Շումպետերի գործունեությանը հետևող տեսա-
բանների նեղ շրջանակներում: Նման սառը ընդունելության պատճառն այն էր, որ այդ 
ժամանակաշրջանում պատմական և ավստրիական դպրոցների միջև ընթանում էին լար-
ված քննարկումներ, որոնք հայտնի էին «մեթոդների պայքար» անունով, ինչի հետևան-
քով պետական մակարդակով արգելվում է ավստրիական դպրոցի ներկայացուցիչներին 
համալսարաններում դասավանդել: 

Շումպետերն իր աշխատություններում քննարկում է ինչպես մարժինալիստների տե-
սական հայացքները, այնպես էլ մաթեմատիկական մոտեցումների կիրառումը տնտեսա-
գիտական վերլուծություններում, որին դյուրահավատորեն էին վերաբերվում ավստրիա-
կան դպրոցի ներկայացուցիչները, արտահայտում է սուր քննադատական տեսակետներ: 
Դա էր պատճառը, որ նրան չէին ընդունում համալսարան՝ դասավանդելու, և միայն Բեմ-
Բավերկի միջամտությունից հետո է ստանում այդ աշխատանքը1: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Շումպետերն ուներ վառ ար-
տահայտված հակագերմանական կողմնորոշում, ինչի հետևանքով լուրջ տարաձայնու-
թյուններ են ծագում համալսարանի դասախոսական կազմի` հատկապես ազգայնական 
սոցիալ-դեմոկրատների հետ: 

Վարելով տարբեր պաշտոններ (Գրացի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլ-
տետի դեկանից մինչև Ավստրիայի ֆինանսների նախարար և բանկի նախագահ)՝ 30-
ականներին` կյանքի վերջին շրջանում, նա վերջնականապես տեղափոխվում է ԱՄՆ և 
աշխատում Հարվարդի համալսարանում որպես պրոֆեսոր:  

Յ. Շումպետերի երկրորդ՝ «Տնտեսական զարգացման տեսությունները», աշխատու-
թյունը ավելի մեծ ճանաչում է գտնում գիտական շրջանակներում՝ լույս տեսնելով 1912 թ. 
գերմաներենով: Այնուհետև 1926 թ-ին դա վերահրատարակվում է  բարելավված, լրաց-
ված տարբերակով, իսկ 1934 թ-ին՝ թարգմանվում անգլերեն, 1937 թ-ին՝ ճապոներեն, հե-
տագայում` բազմաթիվ այլ լեզուներով: Տարիներ անց իր իսկ աշխատության մասին Շում-
պետերն ասում է, որ այդ գիրքն իր մտքերի արտահայտման տեսանկյունից ունի այն 
նույն նշանակությունը, ինչ Քեյնսի համար «Ընդհանուր տեսություն զբաղվածության, տո-
կոսի ու փողի մասին» աշխատությունը2: 
                                                            
1 Այդ տարիներին Բեմ-Բավերկը Ավստրիայի Գիտությունների ակադեմիայի նախագահն էր: 
2 American Economic Review, Vol. XL, September 1950, №4. 
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1918 թ. հրատարակվեց Շումպետերի բացառիկ աշխատություններից մեկը` «Հար-
կային համակարգի ճգնաժամը», որտեղ նա շարադրեց իր տեսակետներն ու առաջարկ-
ները կապիտալի հիմնադրամների հարկման, առևտրային հաշվեկշռի և արտասահման-
յան վարկերի միջոցով հետպատերազմյան շրջանում տնտեսության վերականգնման և 
ֆինանսական կայունության ապահովման վերաբերյալ: Հատկանշական է, որ Շումպետե-
րը դեռևս դարասկզբին իր աշխատություններում անդրադառնում է այնպիսի առանցքա-
յին հարցերի, ինչպիսիք են տնտեսության վրա պետության ազդեցության ձևերը և մեթոդ-
ները, որոնք 20-րդ դարի 60-70 թթ-ին քեյնսականների ու մոնետարիստների կողմից բա-
նավեճի ու քննարկման առարկա էին: 

Շումպետերի մյուս ուսումնասիրությունները, հոդվածներն ու հրապարակումները 
պակաս կարևոր և արժեքավոր չեն, սակայն «Տնտեսական զարգացման տեսություննե-
րը» աշխատությունն այն գլխավոր, հիմնականն է, որտեղ հեղինակը շարադրում է կապի-
տալիստական տնտեսության վերաբերյալ իր մտքերը, տեսակետներն ու մոտեցումները, 
այնուհետև դրանք զարգացնում իր հետագա գիտական գործունեության ընթացքում: 
Հարկ է նշել, որ գիրքը մեծ ճանաչում գտավ: Դրական կարծիքներին զուգահեռ, եղան 
նաև սուր քննադատություններ, այդ թվում՝ Վիզերի և Բեմ-Բավերկի կողմից: 

Յ. Շումպետերը իր աշխատություններում անդրադառնում է այնպիսի խնդիրների, 
որոնք կապված են շուկայական տնտեսության զարգացման, տնտեսական աճի և տնտե-
սական զարգացման գործոնների հետ: Նրա կարծիքով՝ տնտեսական զարգացման շար-
ժիչ ուժը ձեռներեցն է: Ձեռներեցի կազմակերպչական ունակությունների, կանխազգա-
ցումների, ռիսկի դիմելու կարողության շնորհիվ տնտեսությունը զարգացման նոր խթան 
է ստանում: Տնտեսական գործունեության ընթացքում բազմաթիվ են արտաքին գործոն-
ների ազդեցությունները, և որպեսզի ձեռներեցը հաղթահարի դրանք, նորամուծություն-
ներ է կիրառում: Շումպետերն առաջին անգամ կիրառում է «նորամուծություն», «նորարա-
րություն» հասկացությունները, հիմնավորելով, որ դրանց արդյունքում ապահովվում է շա-
հույթ, կանխորոշվում է տնտեսական համակարգի զարգացման աստիճանը: 

Տնտեսական գործունեության ընթացքում նորարարություններն անհատների գոր-
ծառույթներից են, որոնք Շումպետերը կոչում է ձեռներեցություն և դիտարկում որպես ար-
տադրության չորրորդ գործոն: Ժ. Բ. Սեյի արտադրության գործոնների տեսության հա-
մաձայն՝ արտադրության գործոնները երեքն են` կապիտալ, աշխատանք ու հող: Ի տար-
բերություն Սեյի, ով կարծում էր, որ կապիտալից ստացվող գործոնային եկամուտը շահ-
ույթն է, Շումպետերը դիտարկում է արտադրության չորս գործոն և համապատասխանա-
բար՝ չորս գործանային եկամուտներ. աշխատանք - աշխատավարձ, հող – ռենտա, կա-
պիտալ – տոկոս, ձեռներեցություն – շահույթ: Նա մերժում է Լ.Վալրասի տեսությունը՝ հա-
մաձայն որի ձեռներեցությունը առանձնահատուկ նշանակություն չուներ: 

Շումպետերը, տնտեսական զարգացման տեսության շրջանակներում, սահմանա-
զատում է «տնտեսական աճ» և «տնտեսական զարգացում» հասկացությունները: Ըստ 
Շումպետերի՝ տնտեսական աճը ժամանակի ընթացքում միևնույն ապրանքների ու ծառա-
յությունների արտադրության և սպառման աճն է: Տնտեսական զարգացումը պահանջում 
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է նոր՝ նախկինում անհայտ տեխնոլոգիաների, միջոցների, մեթոդների ստեղծումն ու կի-
րառումը, այլ կերպ ասած՝ ինովացիա կամ նորամուծություն: 

Շումպետերի բնորոշմամբ՝ նորամուծությունը կարող է դրսևորվել հետևյալ դեպքե-
րում. 

1. նոր, կամ ավելի բարձր որակի ապրանքի արտադրություն, 
2. արտադրության նոր տեխնոլոգիաների ու տեխնիկայի կիրառում, 
3. սպառման նոր շուկաների գրավում, 
4. արտադրության գործոնների, հումքի, ռեսուրսների նոր աղբյուրների բացահայ-

տում ու օգտագործում, 
5. կազմակերպման նոր ձևի, մոտեցման կիրառում: 
Տնտեսական աճ ապահովող հասարակությունում ապրանքները և փողը շարժվում 

են միմյանց ընդառաջ: Շումպետերն այդպիսի շարժն անվանում է տնտեսական կյանքի 
շրջապտույտ և կարծում է, որ տնտեսական զարգացումը խախտում է այդ շրջապտույտը 
և կյանքի կոչում արտադրության նոր ճյուղեր, ոլորտներ, մինչդեռ հինը դադարում է գոր-
ծել: Սակայն, տնտեսական զարգացումն անընդհատ բնույթ չի կրում, քանի որ հայտնա-
գործություններն ամեն օր չեն կատարվում: Նորամուծությունները ու տնտեսական զար-
գացումն ընդհատվող բնույթ են կրում. դրանով էլ բացատրվում է տնտեսական պարբե-
րաշրջանը: 

Տնտեսական պարբերաշրջանի պատճառներից մեկն էլ, ըստ Շումպետերի, նորա-
մուծություններով պայմանավորված ներդրումներն են հիմնական կապիտալում: 1939 թ. 
հրատարակված «Գործարար ակտիվության պարբերաշրջաններ» աշխատությունում, 
տնտեսական պարբերաշրջանի սեփական տեսությունից բացի, նա դասակարգում է 
տնտեսական պարբերաշրջանի տեսությունները (Կոնդրատևի «երկար ալիքների» (մինչև 
55 տ.), Ժուգլյարի միջնաժամկետ արտադրական (մինչև 10 տ.) և Կիտչինի կարճաժամ-
կետ դրամական (3-4 տ.) տեսություններ): 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շումպետերը հանգում է հակասական եզրա-
հանգման. այն ամենը ինչը համարվում էր տնտեսությունն ապակայունացնող գործոններ` 
մենաշնորհ, տնտեսական պարբերաշրջան, մրցակցային պայքար, ազդեցության ոլորտ-
ների համար պայքար, ֆիրմայի սահմանափակումներ, իրականում տնտեսական զար-
գացման գործոններ են, որոնք արագացնում են այդ գործընթացը1: Նա քննարկում է նաև 
ներդրումների և արտադրության ծախսերի կրճատման հարցերը: 

Հետագա աշխատություններում նույնպես Շումպետերն անդրադառնում է այնպիսի 
հարցերի քննարկմանը, որոնք արդիական են նաև այսօր: Անհերքելի է նրա տնտեսագի-
տական հայացքների լրջությունն ու կարևորությունը: 

 

                                                            
1  Базилевич В. Д. Неортодаксальная теория Й. А. Шумпетера // Исторня экономических учении: У 2 ч., 3-е 

издание. К., Знания, 2006. Т. 2, с. 312-324. 
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ГАЯНЕ ХАНУМЯН  
  

ЙОЗЕФ АЛОИЗ ШУМПЕТЕР ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Ключевые слова: австрийская школа, Й. Шумпетер, Ф. фон 
Визер, О. фон Бем-Баверк, Г. фон Шмоллер, 
экономический рост и экономическое развитие, 
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Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950) американский экономист австрийского происхожде-
ния, политолог, социолог и историк экономической мысли, юрист. Учился в Венском универси-
тете у основоположников австрийской школы Ф. фон Визера, О. фон Бем-Баверка, в Берлине у 
Г.фон Шмоллера, а затем в Лондоне. Все работы, статьи и издание Шумпетера ценны, но мо-
нография “Теория экономического развития” является его главным изданием. 

 

GAYANE KHANUMYAN  
  

JOSEPH ALOIS SCHUMPETER LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY 
 

Key words:  Austrian school, J.Schumpeter, F.von Wieser, E.von 
Bohn-Bawerk, G.von Schmoller, economic growth, 
economic development, innovation 

 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) known as an American aconomist of Austrian origin, 
political scientist, sociologist, historian of economic thought, lawyer. He studied at the university of 
Vienna at the founders of the Austrian school Friedrich von Wieser and Eugen von Bohm-Bawerk , in 
Berlin at Gustav von Schmoller and then in London. All works, articles and publications of Schumpeter 
are valuable, but the monograf “Theory of Economic Development” is its main publication. 

 
 
 
ՍԵԴԱ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ  
Հայցորդ, ՀՊՏՀ  

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ 
ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԸ 
 

Հիմնաբառեր.  պետական ծառայություն, քաղաքացիական 
ծառայող, մասնագիտական և պաշտոնեա-
կան աճ, մասնագիտական զարգացում, 
առաջխաղացում 

 

Հոդվածում վերլուծված է պետական և քաղաքացիական ծառայողների մասնագի-
տական և պաշտոնեական աճի կառավարման արտասահմանյան փորձը: Պարզաբան-
վում է ծառայողների մասնագիտական և պաշտոնեական աճի հիմքում առկա պետական 
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և քաղաքացիական ծառայության գերիշխող մոդելը՝ ռոմանագերմանական (ծառայողա-
կան առաջխաղացման) կամ անգլո-սաքսոնական (դիրքային): Հատկապես ուշագրավ 
փորձ է կուտակվել տվյալ ոլորտի առաջատար երկրներում՝ ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիա-
յում, Գերմանիայում և Ֆրանսիայում: Քաղաքացիական ծառայության արտասահմանյան 
փորձի ուսումնասիրությունը մեզ հնարավորություն է ընձեռում ըմբռնելու, թե Հայաստա-
նում հատկապես ինչ տեսակի բարեփոխումներ է հարկավոր իրականացնել: 

 

Հանրային կյանքի կառավարման բոլոր բնագավառներում արմատական բարեփո-
խումների ուղի բռնած արդի Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր է 
հատկապես կայացած և բարգավաճ պետությունների փորձի ուսումնասիրությունը1: Բո-
լոր պետություններում ներկայում գործում են պետական ծառայության ընդունվելու ընդ-
հանուր սկզբունքներ, որոնք վավերացված են միջազգային նորմատիվային-իրավական 
համապատասխան փաստաթղթերում: Դրանցից է, օրինակ, աշխատանքի ընդունվելու 
հավասար հնարավորությունների սկզբունքը՝ ըստ խտրականության մասին Աշխատանքի 
միջազգային կազմակերպության 1958 թ. համաձայնագրի: Ծառայողական առաջխաղաց-
ման ընդհանուր սկզբունքների շարքն է հարկավոր դասել նաև աշխատողի կրթությանը, 
որակավորմանը, փորձառությանը և գործարար հատկություններին վերաբերող չափա-
նիշները2: Պետական և քաղաքացիական ծառայողների առաջխաղացման և թափուր 
պաշտոնների լրացման առկա կարգին բնորոշ է հետևյալը. 

 պետական ծառայության մատչելիություն՝ անկախ ծագումից, սեռից, ռասայից, 
դավանանքից, քաղաքական համոզմունքից, անձնական և գործարար կապերից,  

 երաշխավորված զբաղվածություն, 
 պաշտոնին նշանակման (այլ ոչ թե ընտրության) սկզբունք, 
 մրցույթային ընտրություն, 
 պաշտոնների գերադասության և ստորադասության ապահովում, 
 պաշտոնեական առաջխաղացում՝ կախված ծառայողի մասնագիտական, անձ-

նային և բարոյական հատկություններից, աշխատավարձի համապատասխան 
բարձրացմամբ, 

 որակավորման պարբերական բարձրացում, գործունեության արդյունավետու-
թյան պարզում ատեստավորմամբ և (կամ) որակավորման քննություններով, 

 արժանավայել պաշտոնաթողում և պետական թոշակի նշանակում՝ ըստ վաստա-
կի չափի3:  

                                                            
1  Քաղաքացիական ծառայության ուղեցույց: SEAC սոցիալ-տնտեսական վերլուծությունների խորհրդատվա-

կան կենտրոն, Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման նախարարություն, Եր., 2008, Բ.Ե. Խալափ-
յան, Հանրային կառավարման համակարգն արտասահմանյան երկրներում, Եր., 2012: 

2  Кибанов А.Я., Управление карьерным ростом государственных гражданских служащих. М., ИНФРА – М, 
2015. 

3 Мэннинг Н., Парисон Н., Реформа государственного управления: международный опыт / Пер. с англ. М., 
2003; Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Т. 1, 2. / Сост. Д.И. Васильев, 
А.А. Демин, В.П. Иванский. М., Книгодел, 2010.  
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Ընդհանրությամբ հանդերձ՝ էական տարբերություն կա «ռոմանագերմանական» և 
«անգլո-սաքսոնական» մոդելների միջև: Առաջինի հիմնական սկզբունքը թափուր պաշ-
տոնների լրացման մեջ խստիվ հետևողականության պահպանումն է. պաշտոնին նշանա-
կումը կատարվում է ծառայողական սանդղակի միայն նախնական աստիճանում, իսկ 
այնուհետև ծառայողի առաջխաղացումը կախված է լինում նրա գործունեության արդ-
յունքներից, որոնք գնահատվում են մասնագիտական որակավորման քննությունների մի-
ջոցով1: Մյուս մոդելը խարսխված է «ազատ մուտքի» և «բաց դռների» սկզբունքների վրա, 
որոնք հնարավորություն են ընձեռում պետական ծառայության պաշտոնի հավակնելու 
նաև անձանց, որոնք չունեն համապատասխան աշխատանքի փորձ: Աշխատողն ընդուն-
վում է որոշակի պաշտոնով և իրավունք ունի այն թողնելու սեփական ցանկությամբ, այլ 
կերպ ասած՝ օժտված է հանրային և մասնավոր հատվածների միջև ազատ տեղաշարժի 
իրավունքով2: 

Գերմանիայում պետական ծառայության ոլորտում առաջխաղացման  համակարգը 
օրենսդրությամբ է կանոնակարգված, համադրված է երկու սկզբունք՝ որակավորման 
բարձրացման և աստիճանական առաջխաղացման, պետական ապարատում թափուր 
տեղերի համար պարտադիր տրվում է հայտարարություն: Պաշտոնակալումից առաջ 
անցկացվում են համապատասխան քննություններ, տարածված է նաև փորձնական ժամ-
կետների սահմանումը: Գործադիր մարմինը կադրերի գծով Դաշնային հանձնաժողովն է, 
որը կարող է թույլ տալ ընդունված կանոններից որոշակի բացառություններ: Համակարգի 
փաստացի կառավարման առումով, շեշտը դրված է աշխատողի արդյունքների, այլ ոչ թե 
ստաժի վրա: Միաժամանակ, գործում է հետևյալ օրինաչափությունը. ստորին մակարդա-
կի պաշտոն զբաղեցնողի համար նախատեսված է առաջխաղացում վեց տարի հետո, 
եթե նա քննություններից ստանում է «լավ» գնահատական, «միանգամայն բավարարի» 
դեպքում՝ ութ տարի հետո: Հատուկ արտոնություններ են նախատեսված «գերազանց» 
ստացող հավակնորդի համար3: Բարձրագույն պաշտոններին հավակնության պարագա-
յում, եթե թեկնածուի քառասուն տարին դեռ չի լրացել, ապա անհրաժեշտ է նախարարի 
թույլտվությունը: Ըստ հիշյալ Դաշնային հանձնաժողովի ամփոփ տվյալների՝ բարձրա-
գույն պաշտոններին նշանակումը կատարվում է հետևյալ համամասնությամբ՝ ծառայողա-
կան առաջխաղացման համակարգով՝ պետական ծառայողների 77%-ը, դրսից՝ 22%-ը և 
մասնավոր հատվածից՝ 10%-ը4:  

Ֆրանսիայում պետական ծառայողների վարձատրությունը և ծառայողական 
առաջընթացը խստորեն կանոնակարգված են, դասակարգման հիմքում պաշտոնատար-
                                                            
1 Литвинцева Е.А., Анализ зарубежного опыта правового регулирования государственной гражданской службы 

// Аналитические обзоры Института научных исследований и информации Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2008. № 2. 

2 Оболонский А.В.,  Бюрократия для ХХI века? Модели государственной службы: Россия, США, Англия, 
Австралия / А. В. Оболонский. М.: “Дело”, 2002. 

3  Беккужин Р.Ж., Влияние моделей планирования карьерного роста государственных служащих на качество 
государственного управления развитых стран // Экономика и статистика. 2015. № 3, с. 44–48.  

4 Официальный сайт Федеральной комиссии по кадрам Германии. [ЭР]. Режим доступа: //www.ach. 
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ների տրոհումն է աստիճանակարգված երեք կատեգորիաների՝ A, B, C, որոնց պատկա-
նելությունը պայմանավորված է աշխատողի կատարած գործառույթների բնույթով1: Պաշ-
տոնակալումը և մասնագիտական-պաշտոնեական առաջխաղացումը հիմնվում են թեկ-
նածուների կրթական մակարդակի և քննությունների արդյունքների վրա: Տրվում են հա-
մապատասխան տարակարգեր և դասային կոչումներ: Տարակարգի բարձրացումն ինք-
նաբերաբար չի հանգեցնում պաշտոնի բարձրացման. վերջինիս համար հարկավոր է 
մասնակցել մրցույթի և արժանանալ ղեկավարության վստահությանը: Մրցույթով է իրա-
կանացվում նաև պետական ծառայության ընդունվելը: Մրցույթի երեք տեսակ կա՝ արտա-
քին, ներքին և խառը (բաց): Առաջինը նախատեսված է այն թեկնածուների համար, 
որոնք նոր են սկսում իրենց ծառայությունը, երկրորդը՝  փորձառուների առաջխաղացման 
համար, իսկ երրորդում համատեղվում են նշված երկուսի պահանջները: Մրցույթն իրա-
կանացնող խորհրդակցական մարմինն անկախ է, գնահատում և դասակարգում է թեկ-
նածուներին, նրանց երաշխավորում է՝ զբաղեցնելու թափուր պաշտոններ: Արտամրցույ-
թային պաշտոնակալումն առնչվում է ղեկավար (քաղաքական) պաշտոններին, որոնք 
առաջանում են պետական նոր օրգան ստեղծելիս: 

Պետական ծառայողը Ֆրանսիայում պարբերաբար՝ մեկուկես-երկու տարին մեկ 
անգամ մասնակցում է ներքին մրցույթներին, որոնց արդյունքներով կարող է հավակնել 
ծառայողական սանդղակով առաջխաղացման, ակնկալել վարձատրության ավելացում և 
այլն: Մրցույթի արդյունքները պարտադիր հրապարակվում են, իսկ ամեն մի նշանակում, 
պաշտոնի բարձրացում կամ աշխատանքից ազատում կարող է գանգատարկվել վարչա-
կան դատարանում: Մասնագիտական-պաշտոնեական աճի առումով, ընդունված է զա-
նազանել «սովորական» և «բացառիկ առաջխաղացումը»2: Վերջինս ենթադրում է արա-
գացված առաջխաղացում մի դասից մյուսը կամ տվյալ դասի ներսում՝ ցածրից դեպի 
բարձր տարակարգ: Այս պարագայում պաշտոնատարներին հնարավորություն է ընձեռ-
վում նախապատրաստվելու քննություններին, նաև այլ արտոնություններ են ապահով-
վում: Որպես կանոն, այսկերպ են նշանակվում ծառայության միջազգային կազմակերպու-
թյուններում, պետական պաշտոն գրավելիս կամ էլ ընտրովի պաշտոն ստանձնելիս: 

Մեծ Բրիտանիային բնորոշ է քաղաքացիական ծառայողների հավաքագրման բաց 
համակարգը: Ծառայողական առաջընթացի և մասնագիտական զարգացման խթանման 
նպատակով գործում է «executive  development» համակարգը երիտասարդ հեռանկարա-
յին ծառայողների համար, որը ներառում է ուսուցում աշխատավայրում, զանազան աշխա-
տանքների և հանձնարարությունների կատարում (in-service training, job rotation and reas-
signment): Հարկավոր է նկատել, որ կառավարությունը վարում է հավասար հնարավորու-
թյունների քաղաքականություն, այսինքն՝ ծառայողական աճի պայմաններ է ապահովում 

                                                            
1 Republic of France Public. Administration Country Profile. Division for Public Administration and Development 

Management. Department of Economic and Social Affairs.UnitedNations. April 2006. 
2 Литвинцева Е.А., Анализ зарубежного опыта правового регулирования государственной гражданской службы 

// Аналитические обзоры Института научных исследований и информации Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2008. № 2. 
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նաև կանանց, ազգային փոքրամասնությունների և հաշմանդամների համար1: 
Հետևողական բարեփոխումների շնորհիվ Մեծ Բրիտանիայում վերացել են պաշտո-

նեական դասերը և ձևավորվել են պաշտոնյաների երեք հիմնական խմբեր. 
 Քաղաքական և վարչական ավագ ղեկավարների խումբ, որը կազմված է մշտա-

կան քարտուղարի, մշտական քարտուղարի տեղակալի և տեղակալի օգնականի 
մակարդակի պաշտոնյաներից. սա, կարելի է ասել, քաղաքացիական ծառայու-
թյան յուրատեսակ գագաթն է: 

 Վարչական խումբ, որը ներառում է երկու աստիճան՝ վարչակազմի ղեկավարի 
(ադմինիստրատորի) աշակերտ և ավագ կատարող: Սրանք իրավասու են 
քննարկելու բոլոր հարցերը՝ պետական կառավարման ապարատի համակարգու-
մից և նախարարության աշխատանքի կարգավորումից մինչև գրասենյակային 
առօրեական պարտականությունները: 

 Գիտաշխատողների և տեխնիկական մասնագետների միացյալ խումբ, որը ներ-
առում է պաշտոնյաների կրթության և արհեստավարժության հարցերով զբաղ-
վող գիտնականների, ինժեներների, ճարտարապետների, նաև շարքային կա-
տարողների (գծագրողներ, գործավարներ և այլն): 

Կադրերի կառավարմամբ զբաղվում է Քաղծառայության գործերի հանձնաժողովը, 
որն էլ իրականացնում է մասնագետների հավաքագրում: Դա արվում է չորս փուլով՝ պաշ-
տոնի նկարագրություն, թեկնածուների հետ հարցազրույցներ, ընտրություն և աշխատան-
քի ընդունում: Այս տրամաբանությամբ՝ ապահովվում է պաշտոնի պահանջների և թեկ-
նածուի որակավորման լավագույն համապատասխանություն, ընտրությունը կատարվում 
է գերազանցապես անձնական նվաճումների հիման վրա (meritbased selection), ուստի 
բացառվում է կոռուպցիան, մանավանդ՝ բոլոր գործընթացները լինում են թափանցիկ և 
վավերացված: Գրավոր քննություններն անցկացվում են առաջատար բուհերի՝ Օքսֆորդի 
և Քեմբրիջի համալսարանների ծրագրերով, իսկ բարձրագույն պաշտոնների համար 
ընտրության ժամանակ նախապատվությունը տրվում է հարցազրույցին, որին կարող է 
ներկա լինել նաև վարչապետը2: 

Ամեն տարի պետական ծառայողների ողջ համակազմն անցնում է ատեստավորում, 
պաշտոնյան իր անմիջական ղեկավարի հետ անհատական հարցազրույցի ընթացքում 
քննարկում է աշխատանքի արդյունքները և ծառայողական առաջխաղացման հեռա-
նկարները: Վերջինս կախված է ինչպես թափուր տեղի առկայությունից կամ պետական 
օրգանում նոր պաշտոնի ստեղծումից, այնպես էլ հավակնորդի ատեստավորման ար-
դյունքից և կրթական ծրագրերի յուրացման աստիճանից: Այդ ծրագրերը, որոնց յուրացու-
                                                            
1  Кодекс гражданской службы Соединенного Королевства Великобритании. Закон о конституционной 

реформе и управлении Великобритании. Лондон, 2010. 
2  Pyper R., Burnham J., The British Civil Service: Perspectives on «Decline» and «Modernization» // The British 

Journal of Politics and International Relations (Political Studies Association). 2011. Vol. 13. p. 189–205; 
Официальный сайт гражданской службы Великобритании. [ЭР]. Режим доступа: https://www.gov.uk/go-
vernment/ organisations/civil-service; Официальный блог государственной службы Великобритании. [ЭР]. 
Режим доступа: https://civilservice.blog.gov.uk.  
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մը պարտադիր պայման է հերթական դասային կարգը ստանալու համար, տրամադրում 
են Պետական ծառայության քոլեջը, որտեղ սովորում են միջին և բարձր օղակների ծա-
ռայողները, նաև ոչ պետական այն հաստատությունները, որոնք իրավունք ունեն մա-
գիստրոսական ուսուցում կազմակերպելու:  

Ամերիկյան մոդելում տարբերակվում են պետական ծառայողների երկու տեսակ՝ 
«առաջխաղացման» ծառայողներ, որոնց մասնագիտական և պաշտոնեական աճը պայ-
մանավորված է սեփական վաստակով, և «ոչ-առաջխաղացման» ծառայողներ, որոնք 
«հովանավորյալ» դիրքում են1: Թափուր տեղի համար հավակնորդներից ընտրվում են 
հինգը, դրանց տվյալները հանձնվում են հատուկ պաշտոնյայի, որն էլ վերջնական ընտ-
րություն է կատարում՝ խուսափելով աչառու վերաբերմունքից և խտրականությունից: Գոր-
ծում է պետական ծառայողների աճի պլանավորման հատուկ ծրագիր (Career Entry 
Program), որի շրջանակներում պաշտոնյան երկու տարվա ընթացքում մասնակցում է 
ուսուցման տարբեր ձևերի (on-job training): Պետական ամեն օրգան ունի ծառայողական 
աճի սեփական պլանը, որակավորման իր չափորոշիչները, և եթե կադրային ներքին պա-
շարները չեն բավարարում թափուր տեղերը լրացնելու համար, ապա հայտարարվում է 
բաց մրցույթ2: 

Պետական ծառայողի առաջխաղացումը կախված է նրա դասից. օրինակ՝ քաղաքա-
կան և վարչական ղեկավարներին նշանակում է քաղաքացիական ծառայության հարցերի 
նախարարությունը: Այստեղ գործում է հատուկ ընտրական կոմիտե, որը տնօրինում է 
բարձրակարգ պաշտոնատարների տվյալների մասին փակ շտեմարանը. վերջինս ներա-
ռում է նաև ամեն մի ծառայողի վերաբերյալ նրա անմիջական ղեկավարներից ստացված 
հաշվետվությունները: Հավակնորդի նշանակման մասին վերջնական որոշումը կայաց-
վում է նախարարության Նշանակումների հանձնաժողովում, որի անդամներն իրենք նշա-
նակվում են նախարարի հրամանով3: Ընդհանուր առմամբ, պետական ծառայողների 
մասնագիտական և պաշտոնեական աճի կառավարման ամերիկյան համակարգը հաջո-
ղությամբ համադրում է երկու սկզբունք՝ պաշտոնատարների համակազմի համեմատա-
կան կայունություն և շարժունություն: Այդ երկուսն էլ ապահովվում են նյութական վարձա-
տրությամբ, պարգևատրումներով, զանազան արտոնություններով, շահամիտման բարձր 
մակարդակի ձևավորման և խթանման այլ ձևերով: 

Մենք հակիրճ դիտարկեցինք մի քանի պետությունում պետական և քաղաքացիա-
կան ծառայողների մասնագիտական և պաշտոնեական աճի կազմակերպման վիճակը: 
Որպես ամփոփում՝ ամենից առաջ նշենք այն, որ, ժողովրդավարության առումով, կայու-
                                                            
1  Беккужин Р.Ж., Влияние моделей планирования карьерного роста государственных служащих на качество 

государственного управления развитых стран // Экономика и статистика. 2015, № 3, с. 44–48.  
2  Пронкин С.В., Петрунина О.Е, Государственное управление зарубежных стран. М., Аспект Пресс, ИНФРА-

М, 2001. 
3 Силин А., Кадровые службы и методы оценки работников (зарубежный опыт) // Человек и труд. 1992. № 2, 

с. 46–57; Василенко И.Л., Административно-государственное управление в странах Запада: США, 
Великобритания, Франция, Германия. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2000; В.В. Чубинский-Надеждин, Го-
сударственное управление и государственная служба за рубежом. 2-е изд., испр. и доп., СПб, 2013. 
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նացած այս պետություններում միանգամայն հաստատուն հիմքի վրա է խարխսված նաև 
պաշտոնյաների ծառայողական առաջխաղացման համակարգը: Վերջինիս առանցքը 
մերիտոկրատիան է, այսինքն՝ ամեն մեկի գնահատումն ըստ իր արժանիքի, անձնական 
վաստակի: Մերիտոկրատական քաղաքականության տարրերն են աշխատանքի ընդուն-
վելիս և առաջխաղացման համար՝ պարտադիր մրցույթային ընտրությունը, ծառայողների 
իրավական և սոցիալական պաշտպանվածությունը, համարժեք աշխատանքի համար՝ 
հավասար վարձատրությունը, արդյունավետ գործունեության խթանումը, մշտական 
ուսուցումը և կատարելագործումը: Պաշտոնյաների ծառայողական առաջխաղացման 
տեխնոլոգիական շղթան ամրապնդված է օրենսդրությամբ և ներառում է տրամաբանո-
րեն կապակցված երեք հիմնական օղակներ՝ քաղաքացիների սահմանադրական իրա-
վունքների ապահովմանն ուղղված նորմատիվային պահանջների ամբողջություն, պետա-
կան և քաղաքացիական ծառայության ձգտողների նախապատրաստման, ուսուցման, 
մրցույթների անցկացման, վերապատրաստման, կադրային պահուստի ստեղծման և հա-
րակից ընթացակարգերի ամբողջություն, հատուկ լիազորված մարմինների և կազմակեր-
պական կառուցվածքների ամբողջություն: Ձևավորված համակարգը մեր քննարկած պե-
տություններից ամեն մեկում, իր յուրահատկություններով հանդերձ, ապահովում է պե-
տական և քաղաքացիական ծառայողների համակազմի համարժեք ընտրություն, դրանով 
իսկ, մի կողմից՝ գործնականորեն ուժեղացնում է հանրային կառավարման ժողովրդավա-
րական բնույթը, մյուս կողմից՝ հիմք դառնում պետական ապարատի արդյունավետ գոր-
ծառության համար:                

Քաղաքացիական ծառայության ոլորտում արտասահմանյան երկրների փորձի ու-
սումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում հասկանալու, թե բարեփոխումների որ 
տեսակները և ինչ չափով կարող են իրականացվել Հայաստանում, ինչպես նաև գնահա-
տելու հայաստանյան քաղաքացիական ծառայության ներկա մոդելի արդյունավետության 
աստիճանը և ուրվագծելու դրա զարգացման հեռանկարը: 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
И ДОЛЖНОСТНЫМ РОСТОМ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
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В статье представлен анализ зарубежного опыта в области управления профессиональ-
ным и должностным ростом государственных и гражданских служащих. Показано, что в основе 
профессионального и должностного роста государственных и гражданских служащих лежит до-
минирующая модель государственной гражданской службы – романо-германская модель (карьер-
ная) или англосаксонская модель (позиционная). Особенно богатый опыт накоплен в ведущих в 
данной области государствах – во Франции, в Германии, Великобретании и США. Анализ зару-
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бежного опыта в сфере гражданской службы дает нам возможность понять какие реформы 
можно осуществить в Армении. 

 

SEDA KARAKHANYAN    

FOREIGN EXPERIENCE IN MANAGEMENT  
OF PROFESSIONAL AND OFFICIAL GROWTH OF CIVIL SERVANTS 

 

Key words:  public service, civil servant, professional and job 
growth, professional development, career 

 

The article presents an analysis of foreign experience in the management of professional and 
official growth of state and civil servants. It is shown that the basis for professional and official growth 
of state and civil servants is the dominant model of the state civil service – Romano-German model 
(career) or Anglo-Saxon model (positional). Particularly rich experience has been accumulated in 
leading in this area – in France, Germany, Great Britain and the USA. The analysis of foreign 
experience in the sphere of civil service gives us an opportunity to understand what reforms can be 
implemented in Armenia. 

 
 

 
ԼԻԼԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  

 

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎՐԱ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

Հիմնաբառեր.  եկամուտների բաշխում, սոցիալական բևե-
ռացվածություն, Ջինիի գործակից, Թեյլի 
էնտրոպիա, Թեյլի ինդեքսի տրոհում, տա-
րածաշրջանային անհամաչափություն 

 

Հայաստանն առանձնանում է ոչ միայն սոցիալական բևեռացվածության բարձր մա-
կարդակով, այլև տարածքային զարգացման խիստ անհամաչափությամբ: Հետևաբար՝ 
կարևոր է ուսումնասիրել և գնահատել եկամուտների բաշխման անհավասարության մա-
կարդակի վրա տարածաշրջանային գործոնի ազդեցության դերը և նշանակությունը: Ըստ 
այդմ՝ հոդվածում ներկայացվել է ՀՀ բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասա-
րության մակարդակի գնահատումն ըստ բնակավայրերի տեսակների և ՀՀ վարչատա-
րածքային միավորների՝ Թեյլի էնտրոպիայի տրոհման միջոցով։ 

 

ՀՀ բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարության մակարդակի դինա-
միկան 2004-2015 թվականների ընթացքում խիստ տատանողական բնույթ է կրել. 2004-
2006 թվականներին անհավասարության մակարդակը մեծ տեմպերով կրճատման մի-
տում է դրսևորել, իսկ 2009 թվականից ի վեր՝ շարունակաբար սկսել է աճել։ Արդեն իսկ 
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2015 թվականին գրանցված Ջինիի անհավասարության 0.38 ցուցանիշը 0.05 տոկոսային 
կետով գերազանցում է 2006 թվականի ամենացածր ցուցանիշը և 0.04 տոկոսային կե-
տով՝ 2008 թվականի նախաճգնաժամային մակարդակը։ Այսպիսով՝ անհավասարության 
մակարդակի դինամիկան ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ ճգնաժամը էական և 
շարունակական ազդեցություն է ունեցել բնակչության եկամուտների բևեռացվածության 
խորացման վրա։  

Հարկ է նշել, որ անհավասարության ներկայացվող ցուցանիշները հաշվարկվել են՝ 
հիմնվելով տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջական հետազոտու-
թյան (ՏՏԿԱՀ) վրա, որն ամբողջությամբ չի ներկայացնում բևեռացվածության մակար-
դակը՝ մեծահարուստների՝ հարցազրույցներից զանգվածաբար հրաժարման և տնային 
տնտեսությունների կողմից ստվերային եկամուտները թաքցնելու պատճառով1: 

Հայաստանում բնակչության եկամուտների անհամաչափ բաշխման մեջ էական դե-
րակատարում կարող է ունենալ տարածաշրջանային գործոնը, քանզի մեր երկրին բնորոշ 
է տարածքային զարգացման խիստ անհավասարաչափությունը։ Տարածաշրջանային 
գործոնի ուսումնասիրության համար կիրառվել է Թեյլի էնտրոպիան՝ բնակչությունը տրո-
հելով ըստ բնակավայրերի տեսակների և վարչատարածքային միավորների։ 

 

 
Աղբյուր՝ հեղինակի հաշվարկներ 
Գծապատկեր 1. Ջինիի գործակիցը 2004−2015 թվականներին ՀՀ-ում 
 
Թեյլի էնտրոպիան ընդհանրացված Էնտրոպիայի դասի առավել տարածված և 

հետազոտություններում հաճախ կիրառվող ինդեքսներից է, որը կարող է ամբողջությամբ 
տրոհվել՝ թույլ տալով գնահատել և´ միջխմբային, և´ ներխմբային անհավասարությունը: 
Այն ներկայացվում է հետևյալ բանաձևով. 

                                                            
1  ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը Հայաստանում, 2016» 

վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, 7-ը նոյեմբերի, 2006 թ., էջ 13։ 
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որտեղ  -ը միջին եկամուտն է, iY -ն՝ i-րդ տնային տնտեսության եկամուտը (կամ 1 շնչի 
հաշվով եկամուտը), n-ը` տնային տնտեսությունների (անհատների) քանակը: Ինդեքսի 
ընդունած արժեքները կարող են տատանվել 0-ից մինչև անվերջություն, ընդ որում, 0 ար-
ժեքը նշանակում է, որ բաշխումը հավասարաչափ է, իսկ մեծ արժեքները համապատաս-
խանում են անհավասարության բարձր մակարդակի1։   

Եթե բնակչությունը մասնատենք j խմբերի (j=1,2,...,G), ապա, ըստ Թեյլի էնտրոպիայի 
ներկայացված ընդհանուր անհավասարությունը կարող է տարանջատվել ներխմբային 
(IW) և միջխմբային  (IB)2 անհավասարությունների. 

 
Առանձնացված բնակավայրերի տեսակներից՝ Երևան, այլ քաղաքներ և գյուղեր, 

բնակչության եկամուտների անհամաչափ բաշխվածությամբ ամենաբարձրը Երևանն է 
(Թեյլի էնտրոպիան 0.267 է), իսկ ամենացածրը՝ այլ քաղաքներ (Թեյլի էնտրոպիան 0.239 
Է)։ Ընդ որում, Երևանի բնակչության շրջանում առկա բևեռացվածությունն առավել խորն 
է, քան ՀՀ բնակչության շրջանում առկա ընդհանուր անհավասարության մակարդակը. 
ՀՀ բնակչության համար հաշվարկված Թեյլի էնտրոպիան 0.264 է, իսկ Երևանի բնակ-
չության համար՝ 0.267: 

 

Աղյուսակ 1 
Թեյլի էնտրոպիայի տրոհումն ըստ բնակավայրի տեսակի, 2015 թվական 

 

 Թեյլի 
 էնտրոպիա 

Բնակչության 
կշիռ, տոկոս 

Բացարձակ 
մասնակցություն 

Հարաբերական
մասնակցություն

Երևան 0.267 32.7 0.107 0.407 
Այլ քաղաքներ 0.239 29.5 0.066 0.249 
Գյուղեր 0.242 37.7 0.078 0.297 
Ներխմբային անհավասարություն - - 0.251 0.952 
Միջխմբային անհավասարություն - - 0.013 0.048 
Ընդամենը՝ բնակչություն 0.264 100.0 0.264 1.000 

Աղբյուր՝ Հեղինակի հաշվարկներ 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, ՀՀ բնակչության ընդհանուր անհավասարության 
մակարդակը գերազանցապես պայմանավորված է ներխմբային անհավասարությամբ՝ 95 
տոկոս, իսկ միջխմբային անհավասարության դերը փոքր է՝ 5 տոկոս։ Ընդհանուր անհա-

                                                            
1  Haughton J., Khandker S. R., Handbook on Poverty and Inequality, The World Bank, Washington, 2009, chapter 

6, p. 106-107. 
2  Bourguignon F., Ferreira F. H. G., Lustig N. The microeconomics of income distribution dynamics in East Asia 

and Latin America, World Bank and Oxford University Press, 2005, p. 22-23. 
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վասարության մակարդակի 40.7 տոկոսը պայմանավորված է Երևանի, 29.7 տոկոսը՝ 
գյուղական բնակչության շրջանում առկա անհավասարությամբ, իսկ 24.9 տոկոսը՝ այլ 
քաղաքների։ 

Մարզային կտրվածքով ևս միջխմբային անհավասարության դերը մեծ չէ՝ 9.8 տո-
կոս, իսկ ներխմբային անհավասարության ազդեցությունն ընդհանուր անհավասարու-
թյան վրա 90.2 տոկոս է։ ՀՀ մարզերի շրջանում մեծ է Արարատի (7.2 տոկոս), Լոռու (6.9 
տոկոս) և Արմավիրի (6.7 տոկոս) մասնակցությունը։  

Աղյուսակ 2 
Թեյլի էնտրոպիայի տրոհումն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևանի, 2015 թվական 

 

 Թեյլի 
էնտրոպիա 

Բնակչության կշիռ, 
տոկոս 

Բացարձակ 
մասնակցություն 

Հարաբերական 
մասնակցություն 

Երևան 0.267 32.7 0.107 0.407 
Արագածոտն 0.178 3.9 0.010 0.038 
Արարատ 0.233 8.8 0.019 0.072 
Արմավիր 0.245 9.2 0.018 0.068 
Գեղարքունիք 0.203 6.8 0.011 0.043 
Լոռի 0.256 9.5 0.018 0.069 
Կոտայք 0.182 10.1 0.016 0.062 
Շիրակ 0.251 7.8 0.014 0.053 
Սյունիք 0.193 4.5 0.011 0.044 
Վայոց Ձոր 0.186 1.9 0.004 0.013 
Տավուշ 0.241 4.7 0.009 0.033 
Ներխմբային 
անհավասարություն - - 0.238 0.902 

Միջխմբային 
անհավասարություն - - 0.026 0.098 

Ընդամենը՝ բնակչություն 0.264 100.0 0.264 1.000 
Աղբյուր՝ հեղինակի հաշվարկներ 
 
Հարկ է նաև նկատել, որ մարզերի միջև եկամուտների բևեռացվածության մակար-

դակը բավական տարբեր է։ Բնակչության եկամուտների բաշխման անհամաչափության 
մակարդակն ամենացածրն է Արագածոտնի մարզում (Թեյլի էնտրոպիան կազմում է 
0.187) և ամենաբարձրն է Լոռու մարզում (Թեյլի էնտրոպիան կազմում է 0.256)։  

Հետաքրքրական է, որ ամենաբարձր աղքատության մակարդակ ունեցող Շիրակի և 
Լոռու մարզերն առանձնանում են նաև անհավասարության բարձր մակարդակով: Միա-
ժամանակ, և՛ աղքատության, և՛ անհավասարության ցածր մակարդակներով աչքի են 
ընկնում Արագածոտնի և Վայոց Ձորի մարզերը: Աղքատության և անհավասարության 
մակարդակները թերևս անհամապատասխան են Կոտայքի մարզում, որտեղ աղքատու-
թյան մակարդակը բավական բարձր է, իսկ անհավասարության մակարդակը՝ համեմա-
տաբար ցածր: 
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Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ և հեղինակի հաշվարկներ  
Գծապատկեր 2.  Աղքատության և անհավասարության ցուցանիշներն  

ըստ ՀՀ մարզերի և Երևանի, 2015 թվական (տոկոս) 
 

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ ՀՀ բնակչության շրջանում առկա անհավասա-
րության միայն 10 տոկոսն է պայմանավորված տարածաշրջանային տարանջատմամբ։ 
Ընդհանուր անհավասարության մեջ ներխմբային մասնակցության բարձր մակարդակով 
և եկամտային բևեռացվածության խորությամբ առանձնանում է Երևանը։ 

 

ЛИЛИТ АКОПЯН   

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ АРМЕНИИ 

 

Ключевые слова: распределение доходов, социальная поляриза-
ция, коэффициент Джини, индекс Тейла, разло-
жение индекса Тейла, региональное неравно-
мерность 

 

Армения отличается не только высоким уровнем социальной поляризации, но и крайне 
непропорциональным территориальным развитием. Поэтому важно изучить и оценить роль и 
значение влияния регионального фактора на уровень неравенства распределения доходов. Со-
ответственно в статье с помощью разложения индекса Тейлора оценивается уровень нера-
венства распределения доходов населения по типам поселений и административно-террито-
риальным единицам РА.  

 

LILIT HAKOBYAN    

THE EVALUATION OF REGIONAL FACTOR INFLUENCE ON INCOME 
DISTRIBUTION OF RA POPULATION 

 

Key words:  income distribution, social polarization, Gini 
coefficient, Theil’s index, Theil’s index 
decomposition, regional disparity 
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Armenia is characterized not only by high level of social polarization, but also by highly 
disproportionate regional development. Accordingly, it is important to study and estimate the role and 
significance of the impact of regional factor on the level of income inequality. The article presents the 
evaluation of the inequality level of income distribution of RA population by community types 
and administrative territorial units using the decomposition of Theil’s index. 

 
 
 
ШОГАКАТ АРУТЮНЯН  
Преподаватель, АГЭУ 
 

ЛЮСЯ АКОПЯН 
Преподаватель, АГЭУ 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Ключевые слова:  экономическая лексика, носители языка, 
рыночная экономика, заимствование тер-
минов   

В данной статье мы рассмотрели несколько факторов, оказывающих влияние на 
развитие экономической терминологии. В итоге можно с уверенностью сказать, что 
успешное формирование языка экономики возможно при взаимодействии как общест-
венно-социальных, так и языковых факторов. Именно управление таким ресурсом, как 
язык, является важной составляющей эффективной экономики будущего. 

 

“Уточняйте значение слов, и Вы избави-
те свет от половины его заблуждений” 

Р. Декарт 
 

Экономические термины представляют собой слова и словосочетания специального 
языка, употребляемые для обозначения логически точно сформулированных понятий 
данной отрасли и составляют основу экономической теории. Следовательно, при исследо-
вании профессиональной лексики важно обратить внимание на изменения, которые про-
исходят в общественно-политической жизни государства, в первую очередь, в экономи-
ческой сфере. Именно эти изменения оказывают огромное влияние на формирование но-
вой экономической лексики. Здесь встает актуальная проблема способов формирования 
новых терминов в современную нам эпоху и социальных факторов, оказывающих влия-
ние на этот процесс. Социальная обусловленность языка и его связь с мышлением стано-
вится еще очевиднее при анализе лексики. 

Исследователями выделяется большое количество разного рода социальных факто-
ров, влияющих на функционирование и развитие языка, но мы отберем только те, кото-
рые оказывают существенное влияние на формирование экономической терминологии. 
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1. Одним из основных социальных факторов является изменение интеллектуально-
го уровня носителей языка, что, в свою очередь, приводит к изменению состава носите-
лей языка, но не количественному, а к качественному.  

Смена социально-экономической формации влечет за собой изменения интересов 
людей, утрачиваются и возникают новые понятия об идеалах, что заставляет носителей 
языка по-новому оперировать собственной речью, потому что высказывания могут не со-
ответствовать реалиям. 

В связи с изменениями в фонетике, в лексико-семантической системе, в синтаксисе, 
и в меньшей степени, в морфологии языка, многие слова приобретают новую смысловую 
и экспрессивную окраску.  

2. Немаловажным фактором в процессе формирования экономической терминоло-
гии является ее связь с общественно-политической терминологией и идеологией. 

В постсоветскую, когда происходила смена политических, экономических и социаль-
ных формаций, экономическая терминология проходила “стихийных” этап формирования 
терминологического поля, т.е. на раннем этапе сыграл роль субъективно-национальный 
фактор, определяющий “внутреннюю форму” термина. 

Если в советскую эпоху план выражения у каждого термина соответствовал плану 
содержания, то в процессе развития новых социально-экономических была образована 
новая терминосистема, т.е. произошло изменение плана содержания, а план выражения 
многих терминов был заимствован из других языков. Таким образом, терминологическое 
поле экономически активно пополнялось новыми лексемами, т.е. происходила номина-
ция новых понятий. “Номинация – это определенная интерпретация именуемого предме-
та или явления через призму субъективно-объективного восприятия со стороны именую-
щего”.  

3. Изменение традиций усвоения литературного языка. С развитием рыночной эко-
номики в нашем появляются все новые и новые термины, ранее неизвестные, например 
менеджмент, фьючерс, маркетинг, консалтинг.  

После распада СССР началось тесное сотрудничество с зарубежными странами. 
Свободное перемещение через границы позволило расширить контакты не только в по-
литической, культурно-бытовой, но и в экономической сфере. 

В конце XX-го века происходит увеличение количества заимствований из английско-
го языка. Говоря о заимствовании, необходимо признать, что “тенденция к заимствова-
нию главным образом, имен существительных, от которых потом уже в заимствующем 
языке образуются по мере необходимости прилагательные и глаголы”1, продолжает сох-
раняться. Это объясняется тем, что существительным свойственна абсолютная номина-
тивная значимость. 

                                                            
1  Крысин Л.П., Социолингвистические аспекты изучения современного рысского языка, М.,1989, с. 22. 
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Наряду с внешним заимствованием мы наблюдаем процесс заимствования из ста-
рых фондов языка1. 

К ним относятся лексические единицы, до недавнего времени являвшиеся историз-
мами. Такие термины, как акционер, предприниматель, биржа, сохранившие план вы-
ражения, отличаются планом содержания. Например, термин предприниматель до 1991 
г. умел значение “капиталист, владеющий предприятием”, а сейчас обозначает “лицо, ко-
торое находит средства для организации предприятия и тем самым берущее на себя 
предпринимательский риск”. 

Помимо образования новых терминов, обозначающих новые реалии, в терминоло-
гическом поле экономики происходят изменения, вызванные экстралингвистическими 
факторами, такие, как “архаизация слов и лексических значений, которые относятся к 
вытесняемым из жизни общества реалиям и понятиям”. Например, термины колхоз, сов-
хоз, плановый и многие другие на данном этапе развития экономики являются историз-
мами. 

Так, термин приватизация первоначально был гипотетическим, то есть он обозна-
чал процесс, которого еще не существовало. Сам механизм процесса был выработан поз-
же, чем появилось слово. 

4. Факторы, обусловленные массовой коммуникацией, системой образования и т.д. 
СМИ, то есть телевидение, радио, огромное количество специализированных газет 

и журналов занимают важное место в процессе формирования и развития экономической 
терминологии. Конечно, в СССР эти средства массовой информации также существова-
ли, но они занимали единую позицию правящей идеологии, не допускали различий в 
трактовке событий, происходящих в мире. Например, новости читались дикторами толь-
ко с небольшим комментарием, составленным идеологическими работниками. 

В эпоху развития рыночной экономики, а также благодаря новым формам свободы 
слова изменилась общественно-политическая направленность деятельности работников 
телевидения. Журналисты, компетентные в различных сферах экономики, высказывают 
различные точки зрения на мировые общественно-экономические процессы и уделяют 
большое внимание комментариям. 

Некоторые из экономических терминов, которые образовались в постперестроеч-
ную эпоху, прошли этап гипотетичности, то есть термин появился раньше, чем само яв-
ление. Гипотетические термины обозначают предметы, явления, пока несуществующие. 
Такие термины служат лишь номинацией идей и замыслов. “Слова возникают раньше ве-
щей, чем и определяется творческая роль языка в истории общества”2. 

                                                            
1  Володина М.Н., 1997, с. 42, Крысин Л.П., 1986, с. 22. 
2 Будагов Р.А., История слов в истории общества, 1971, с. 44. 
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Такой процесс был отмечен ранее Л. Вайсгербером. Так, термин “приватизация” 
первоначально был гипотетическим1, то есть он обозначал процесс, которого еще не су-
ществовало. Сам процесс был выработан позже, чем появилось слово. 

Употребление терминов, заимствованных из других языков, в средствах массовой 
информации очень распространено. То есть, понятие из поля экономики имеет два, а 
иногда и более терминов, причем только один закрепляется официальными нормативны-
ми документами, а другие используются, в основном, в средствах массовой информации. 
Экономические термины зазвучали в устной речи на радио и телевидении. Благодаря это-
му большинство ключевых экономических терминов оказалось “на слуху” у значительной 
части общества. Для носителей языка стали привычными такие понятия, как бартер, 
брокер, дилер, инвестиции, риэлтер, спонсор. 

Поскольку телевидение и радио – это не письменные виды речи, то и усвоение мно-
гих экономических терминов происходит через разговорную речь. Таким образом, здесь 
очень важна коммуникативная компетентность, профессионализм работников телевиде-
ния и радио. Например, в средствах массовой информации неоднократно употреблялось 
слово дефолт по отношению к экономическому кризису. Люди впервые встретились с 
этим словом в речи журналистов и поняли его значение из их объяснений. 

Книжные издания, газеты, журналы тоже помогают людям, несведущим в экономи-
ке, понять и осмыслить экономические термины. Следовательно, именно благодаря СМИ, 
язык экономики становится частью современного литературного языка. Это обстоятель-
ство обязывает любого специалиста в сфере экономики, помимо профессиональных тре-
бований, уметь точно сформулировать мысль и передать ее адресату сообщения. 

5. Экономические словари. 
Грамотно составленные экономические словари дают нам возможность определить 

точное значение основных, самых необходимых и употребляемых понятий и терминов 
экономической, социальной и финансовой жизни государства на разных этапах формиро-
вания мировой рыночной экономики. В связи с этим современный экономической сло-
варь должен представлять собой нечто большее, чем традиционный словарь, так как 
включает в себя объяснение специализированной лексики. Понятие и термины, разъясня-
емые в них, относятся к различным сферам экономической деятельности, таким, как бан-
ковское дело, бухгалтерский учет, внешняя торговля и т.д. Например, биржа – регулярно 
функционирующий определенный рынок однородных товаров: дебет – одна из сторон 
(левая) бухучета, имеющего форму двусторонней таблицы. 

Таким образом, экономические словари также способствуют овладеванию экономи-
ческой терминологией2. 

                                                            
1  Ткачева Л.Б., Актуальные проблемы терминологии в социологическом освещении, Лен., 1987, с. 13. 
2 Омелин М.Н., Сборник “Экономика. Управление. Образование”, Вологда, 2014, с. 100. 
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ՇՈՂԱԿԱԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
ԼՈՒՍՅԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ    

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  տնտեսագիտական բառապաշար, լեզվի կրող-
ներ, շուկայական տնտեսություն, եզրույթների 
փոխառություն   

Տվյալ հոդվածում ուսումնասիրել ենք որոշ գործոնների ազդեցությունը տնտեսագիտական 
տերմինաբանության ձևավորման վրա: Արդյունքում կարող ենք վստահաբար ասել, որ տնտեսա-
գիտական լեզվի ձևավորումը հնարավոր է ինչպես սոցիալ-հասարակական, այնպես էլ լեզվական 
գործոնների փոխազդեցությամբ: Հենց այնպիսի ռեսուրսի կառավարումը, ինչպիսին լեզուն է, 
ապագայի տնտեսության արդյունավետության կարևոր բաղադրիչ է:  
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FACTORS INFLUENCING ON THE FORMATION OF  
MODERN ECONOMIC TERMINOLOGY 

 

Key words:  economic vocabulary, native speakers, market 
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In this article, we examined several factors that affect the development of economic terminology. 
As a result we can safely say that the successful formation of the language of economy is possible 
interacting public-social as well as linguistic factors. It is the management of such a resource as 
language that is an important component of an effective economy of future. 
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Статья посвящена когнитивному анализу концептуальных метафор в экономи-
ческом дискурсе. В центре внимания морбиальная метафора: экономика – это здоро-
вый/больной организм. Выделенные фреймы призваны продемонстрировать эффекти-
вность использования когнитивного анализа при исследовании концептуальных ме-
тафор в экономическом дискурсе. 
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Центральное место в когнитивной (познавательной) лингвистике занимает проблема 
категоризации окружающей действительности, важную роль в которой играет метафора 
как проявление аналоговых возможностей человеческого разума. Метафоры в современ-
ной когнитивистике принято определять как ментальную операцию, как способ познания, 
категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира1. 

Основной тезис когнитивной метафоры сводится к тому, что в основе процессов 
метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний-фреймов и сценариев. Зна-
ния, реализующиеся во фреймах и сценариях, представляют собой обобщенный опыт 
взаимодействия человека с окружающим миром – как с миром объектов, так и с социу-
мом. 

Метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной 
структуры “источника” и когнитивной структуры “цели”. В процессе метафоризации не-
которые области цели структурируются по образцу источника, иначе говоря, происходит 
“метафорическая проекция” или “когнитивное отображение”. Устойчивые соответствия 
между областью источника и областью цели, фиксированные в языковой и культурной 
традиции данного общества, получили название “концептуальных метафор”2. 

На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных изучению 
функционирования метафор в различных видах дискурса. Однако исследование концеп-
туальных (понятийных) метафор в экономическом дискурсе представляется нам актуаль-
ным. В период мирового экономического кризиса основная задача экономического дис-
курса заключается в том, чтобы проследить, как отражается в метафорическом зеркале 
мировосприятие людей, их представление о специфике современного этапа экономи-
ческого развития общества, их отношение к властным структурам, к новым условиям 
жизни, их реакция на важнейшие события в жизни государства. 

Метафорическая модель “экономика – это больной организм” уже давно существует 
в нашем обществе, но в последнее время очень заметна ее активизация. Причины акти-
визации метафорической модели в обществе хорошо охарактеризовал немецкий лингвист 
Ст. Ульманн, который отметил, что источниками метафорической экспансии и метафори-
ческого притяжения служат семантические сферы, вызывающие особое внимание в на-
родном сознании3. Проблемы здоровья и проблемы экономики всегда вызывают повы-
шенный интерес у человека, так как они отражают их безысходность, страх, тревожность, 
душевную боль за экономическое состояние своей страны. 

В соответствии с этой моделью образно используется лексика, обозначающая про-
блемы и болезни экономической системы. Экономике постоянно метафорически припи-

                                                            
1  Будаев Э.В., Чудинов А.П., Метафора в политической коммуникации, М.,”Наука”, 2008, с. 45. 
2  Лакофф Дж.,Джонсон М., Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ./ Под ред. А.Н. Баранова, изд. 2-е, 

М.: Издательство ЛКИ, 2008, с. 9-11. 
3 Чудинов А.П., Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991-

2000), Екатеринбург, 2001, с. 35. 
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сываются разнообразные болезни, она страдает как от физических, так и психических бо-
лезней таких как инфекционное заболевание, нервное возбуждение, сумасшествие, пара-
нойя. 

Прагматические смыслы, формируемые морбиальными метафорами, указывают на 
то, что экономика страны близка к гибели, ее ждут всевозможные беды. Чтобы не допус-
тить этого, экономические деятели прибегают к различным методам лечения. Так различ-
ные вливания призваны вызвать ощущение борьбы с экономическими болезнями. 

Тем не менее состояние экономики описывается как близкое к смерти, как чрезвы-
чайно болезненное, требующее немедленной реанимации: “немедленный план спасения 
поможет смягчить падение балансового отчета”. 

Иногда оказывается, что лечение не помогает и “больной отходит в иной мир”. Од-
нако возможно и выздоровление экономики “уменьшение налогов будет способствовать 
выздоровлению”.  

В качестве материала исследования выступили медиа дискурсы на экономическую 
тему политических деятелей и экономистов России и Армении и тексты СМИ. Проанали-
зировав приведенные выше примеры, мы можем утверждать, что отождествление поня-
тий экономики и медицины не случайно. Экономический кризис, нестабильность в стране 
вызвана нарушением состояния экономистов, финансистов и всех лиц, ответственных за 
экономическое благополучие страны. Соответствующие рассматриваемой концептуальной 
метафоре образы объединяются концептуальными векторами агрессивности и тревож-
ности, в них отражаются дурные предчувствия и вместе с тем ощущение собственного 
бессилия. В нашем исследовании используются когнитивные категории фрейма и слота, 
заимствованные из теории представления знаний. Фрейм является описанием типизиро-
ванной ситуации, состоящим из слотов. Слоты представляют собой элементы ситуации, 
которые включают какую-то часть фрейма, какой-то аспект его конкретизации.  

Современная когнитивная семантика представляет метафорическое моделирование 
как средство постижения и оценки какого-либо фрагмента действительности при помощи 
фреймов и слотов, которые относятся к иной понятийной области при наличии эмоцио-
нально-смыслового компонента, который связывает первичные и вторичные значения 
охватываемых данной моделью единиц. 

После изучения всего разнообразия морбиальной метафоры можно представить ме-
тафорическую модель “экономика – это здоровый/больной организм” в виде фреймов: 
“Виды болезни”, “Состояние больного”, “Причины болезни”, “Симптомы болезни”, “Ме-
тоды лечения и используемые лекарства”. 

1. Фрейм “Виды болезни” 
При анализе метафорических моделей этого фрейма было выяснено, что в совре-

менном экономическом дискурсе постоянно фигурируют различные виды болезней. Нами 
было выделено два варианта: физические и душевные расстройства. 

Слот 1.1. Физические болезни 
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Экономике постоянно метафорически приписываются разнообразные болезни, та-
кие как головная боль, хроническая болезнь, истощение, паралич, нервный срыв, лихо-
радка. Распространенность некоторых болезней грозит эпидемией. Ср. 

Самый больной вопрос армянской экономики – инвестиции (А. Халатян). 
В интересах тяжело работающих семей в нашей стране, чтобы эпидемия финансо-

вого кризиса не распространялась (Ведомости). 
Закончилась лихорадка с выплатой зарплаты – деньги сейчас выдаются регулярно 

(Л. Антонова). 
Слот 1.2. Психические болезни 
В современной экономической речи широко распространено метафорическое ис-

пользование названий психических болезней, таких как шизофрения, паранойя, слабоу-
мие, апатия, неадекватность. Ср. 

Такое состояние приводит людей к социальной апатии, что не может не сказаться 
на общем самочувствии экономики страны (Правозащита). 

Международные эксперты бъют в набат, чтобы призвать к адекватности власти 
страны (Правозащита). 

2. Фрейм “Состояние больного”  
При развертывании метафоры во многих контекстах состояние больного описыва-

ется, как чрезвычайно болезненное, требующее немедленной реанимации или примене-
ния других сильнодействующих средств. Либо предписанное лечение помогает и больной 
выздоравливает, либо не помогает и больной умирает. 

Слот 2.1. Тяжелое состояние здоровья 
Очень часто лечение не помогает. Ср. 
Болезни экономики Армении углубились, необходимо принять чрезвычайные, неот-

ложные, нетрадиционные меры поддержки (Б. Асатрян). 
Умирающий экономический организм парализован, и только пожирает вливания, не 

давая взамен никакого эффекта (Правозащита).  
Действия оккупационного правительства привели народное хозяйство на грань кли-

нической смерти. Необходимо срочное оздоровление экономики (Н. Туев). 
Эксперты полагают, что оживить экономику можно будет только шоковыми метода-

ми (Н. Еремина). 
Слот 2.2. Возможность выздоровления пациента 
Данный слот содержит метафорические словоупотребления, несущие позитивный 

прагматический потенциал, такие как вменяемость, выживание, быть в тонусе, выздо-
ровление и другие. Ср. 

Согласно программе финансового оздоровления планируется, что до 1 августа 2017 
года будет проведено оздоровление ТЭЦ, которая по завершении программы будет пред-
ставлять собой здоровую структуру способную осуществлять самостоятельные инвести-
ционные проекты (Л. Йолян). 
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У Армении есть все шансы для развития. Вопрос в том насколько эффективно мы 
их используем. Нет такого состояния, когда экономика не подлежит выздоровлению. Сен-
саций в экономике быть не может. Сенсация – это крах государства (И. Саакян). 

Российская экономика находится в процессе выздоровления. И хотя она еще не вы-
писана из больницы, но ситуация явно улучшилась (И. Шувалов). 

3. Фрейм “Причины болезни” 
Причинами болезней, охвативших экономику могут быть инфекционные заболева-

ния или физические воздействия на организм.  
Слот 3.1. Инфекции 
При характеристике причин возникших болезней чаще всего метафорически ис-

пользуются слова бациллы, вирусы, микробы и другие. Ср. 
Экономика Армении поражена вирусом “голандской болезни” – мощным притоком 

частных трансфертов (В. Арамян). 
Великие победы заражают национальные организмы бациллами разложения (А. Со-

колов). 
Слот 3.2. Физическое воздействие 
Недостойные условия жизни и другими источниками болезненного состояния и даже 

скорой смерти может быть голод (топливный, валютный и т.п.), информационное облуче-
ние, удушение (налогами, санкциями), нарушение кровообращения (финансового), яд 
враждебной пропаганды, наркотическая зависимость от долларовых инъекций и дру-
гие. Ср. 

Придприятия задыхаются от долгов, многие уже бъются в предсмертных кон-
вульсиях, но это мало кого интересует в правительстве (И. Белкова). 

Болезни экономики таятся не вне, а внутри самой экономики страны. Не стоит 
сильно преувеличивать влияние рецессии на нашу экономику (А. Тавадян). 

4. Фрейм “Симптомы болезни” 
При описании признаков болезни чаще всего метафорически используются слова 

бред, конвульсии, судороги, метастазы, нарыв, тромб, прерывистое дыхание. Ср. 
Мы пробили тяжелейший финансовый тромб, который не давал нормально жить 

всему топливно-энергетическому комплексу (А. Чубайс). 
Прерывистое дыхание экономики Армении, то есть экономическая активность ба-

зируется на ограниченных сферах, это не распространяется на всю экономику (В. Хачат-
рян). 

Черты больной экономики – отсутствие конкурентной бизнес-среды, монопольный 
уклад, сокращения трансфертов из России (В. Хачатрян). 

Экономика Армении страдает от коррупции, монополий, и вы лучше меня знаете в 
результате каких болезней (А. Манукян). 

5. Фрейм “Методы лечения и используемые лекарства” 
Экономика  поражена  и заражена различными болезнями. Оздоровление  и возвра- 



 517

щение к нормальному , естественному состоянию требует принятия экстренных эффек-
тивных мер, способных вывести пациента из тяжелого (кризисного) состояния. Названия 
лекарств, медицинских процедур и инструментов появляются в текстах, как только речь 
заходит о вторжении в действительность с целью ее улучшения.  

Слот 5.1. Методы лечения  
Для начала лечения могут потребоваться различные обследования, диагностика в 

виде рентгена. Оздоровить пациента можно также с помощью диеты или донора. Иногда 
оказывается необходимой шоковая терапия, хирургическая операция и даже реанимация. 
Ср. 

Для оздоровления экономики сначала необходимо изменить монопольную политику. 
Быстрый эффект возможен только в реанимации. Но шоковую терапию мы уже 

проходили (Н. Шипицына). 
Как участник экономических и политических союзов, Россия всегда выступала доно-

ром остальных членов этих союзов (Профиль). 
Слот 5.2. Лекарства 
Отношение к лекарствам у каждого свое. Кто-то строго следует указаниям врача, 

приобретая лекарство по выписанному рецепту и веря в волшебство этих пилюль, а кто-
то использует любые средства, которые есть под рукой, не особо надеясь на их действен-
ность. Ср. 

Коррупция и монополия это результат системного заболевания, а не результат кон-
куренции и сегодня, игнорируя этот рак, даете капли от простуды, так эта страна не 
придет в себя (А. Манукян). 

Это тот самый случай, когда мертвому предписывают припарку (Правозащита). 
Рецепт выживания: теперь россияне вынуждены экономить на отдыхе, театре и 

даже алкоголе (Независимая газета). 
Антикризисный коктейль: “экономика предложения” и “эффективный спрос” как 

рецепт выздоровления (Независимая газета). 
Необходимо отметить, что слово “кризис” оказалось намертво связанным с такими 

определениями, как “вялотекущий”, “болезненный”, “нездоровый”. По мнению линг-
вистов, “кризис такое же частое явление, как насморк или кашель по осени”1.  

Таким образом, проведение анализа метафоры, как особого способа мышления че-
ловека еще раз доказывает. что человек наделяет субъекты экономической деятельности 
и экономику в целом близкими и понятными ему свойствами и характеристиками, в ре-
зультате чего экономика предстает в виде человеческого тела с его физиологией. 

 

                                                            
1 Николаева А.В., К счастью…пострадали только читатели// Русская речь, 2000, N1, с. 48. 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  կոգնիտիվ վերլուծություն, բժշկական փոխաբե-
րություն, տնտեսագիտական դիսկուրս, ֆրեյմ, 
սլոթ   

Հոդվածը նվիրված է հայեցակարգային փոխաբերությունների ճանաչողական վերլուծությա-
նը տնտեսական դիսկուրսում: Ուշադրության կենտրոնում բժշկական փոխաբերությունն է. տնտե-
սագիտությունը առողջ / հիվանդ օրգանիզմ է: Առանձնացված ֆրեյմները կոչված են ցուցադրելու 
ճանաչողական վերլուծության օգտագործման արդյունավետությունը տնտեսական դիսկուրսում՝ 
հայեցակարգային փոխաբերությունների հետազոտության ժամանակ: 

 

RUZANNA HARUTYUNYAN 
 

MORBIAL METAPHOR IN ECONOMIC DISCOURSE 
 

Key words:  cognitive analysis, morbial metaphor, economic 
discourse, frame, slot   

The article is devoted to the cognitive analysis of conceptual metaphors in economic discourse. 
The focus is on the morbial metaphor: economy is a healthy / huge body. The selected frames are 
designed to demonstrate the effectiveness of the use of cognitive analysis in the study of conceptual 
metaphors in economic discourse. 

 
 
 

ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
Քիմ. գիտ. թեկնածու, ՀՊՏՀ   

ԱՆՁԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  էկոլոգիական անվտանգություն, Էկոլոգիա-
կան իրավիճակ, Էկոլոգիական հավասարա-
կշռություն, ազգային անվտանգություն, Էկո-
լոգիական կուլտուրա, ազգային էկոհամա-
կարգ, Էկոլոգիական աշխարհայացք, Էկոլո-
գիական գիտակցության ձևավորում 

 

Էկոլոգիական անվտանգության հարցը անմիջականորեն շաղկապված է մարդու 
հիմնական վիճակի՝ բնական անարատ միջավայրում ապրելու իրավունքի հետ: Էկոլո-
գիական դաստիարակության մշակույթը, ինչպես նաև ծագող հարցերի բարեհաջող լու-
ծումը հիմնականում կախված են մարդու իմացությունից: 

Էկոլոգիական աշխարհայացքի ձևավորման համար մեծ նշանակություն ունեն հա-
մապատասխան կրթությունը և դաստիարակությունը, որոնց հիմքը էկոլոգիական գիտե-
լիքները, մշակույթը և էթիկան են: 
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Էկոլոգիական անվտանգությունը սոցիալ-տնտեսական և ռազմապաշտպանական 
ներուժի, արտաքին քաղաքական, ժողավրդագրական, հոգևոր-մշակութային և այլ հիմ-
նատարրերի շարքում դրանցից ոչ պակաս ազգային անվտանգության կարևորագույն 
գումարելին է: 

Էկոլոգիական անվտանգության հարցը շաղկապված է մարդու հիմնական իրավուն-
քի` բնական անարատ միջավայրում ապրելու իրավունքի հետ: 

Քաղաքակրթության անվտանգությունն սկսվում է մեր բարդ ժամանակներում ապ-
րող առանձին անհատի անվտանգությունից: 

Միջուկային և սովորական զենքերը, որոնք իբրև թե կոչված են պաշտպանելու մար-
դուն արտաքին ագրեսիայից, արդեն վաղուց լուրջ վտանգ են ներկայացնում ոչ միայն 
հնարավոր թշնամու, այլև սեփական ժողովրդի համար: Բնության հաշվեկշռի խախտումը 
կարող է հանգեցնել նաև երկրներում ու տարածաշրջաններում հարաշարժ հավասարա-
կշռության խախտման: 

Երկրի անվտանգությանն սպառնացող էկոլոգիական իրավիճակի համար ան-
հանգստանալու հիմքեր կան: Վերջին տասնամյակում այն կտրուկ վատացել է: 1988 թ. 
աղետալի երկրաշարժի, պատերազմական վիճակի, բնօգտագործման, տարրերային ու 
անարդյունավետ գործունեության հետևանքով խոցելի է դարձել մեզ շրջապատող բնու-
թյունը, որը շարունակաբար է թալանվում ու աղքատանում է, անգութ ու ծանրաբեռնված 
շահագործման հետևանքով նվազում են առանց այն էլ սակավ արոտավայրերը, թույլ է 
ընդերքի շահագործման ոլորտում տեղ գտած չարաշահումների դեմ պայքարը: 

Քանի որ էկոլոգիական հավասարակշռության խախտումը մոտենում է վտանգավոր 
սահմանին, ելնելով առողջ միջավայրում ապրելու՝ անհատի սահմանադրական իրավուն-
քից և, ընդհանրապես, ժողովրդի գոյատևման պահանջներից, հրամայական է դարձել 
ազգային անվտանգության շահի պահպանումը: 

Ստեղծված իրավիճակներում բնապահպանությունը պետք է համարել համաժո-
ղովրդական գործ՝ դրանում լայնորեն ներգրավելով հասարակությանը, կատարելագործել 
բնապահպանական իրազեկվածության դրվածքը` ստեղծելով անձի էկոլոգիական դաս-
տիարակության և կրթության արդյունավետ համակարգ: 

Ազգային անվտանգության ապահովմանն առնչվող էկոլոգիական ոլորտում պետու-
թյան գործունեության գերակայելի խնդիրները պետք է լինեն` 

 բնօգտագործման և վերահսկման մարմինների  գործառույթների համակարգումն 
ու բաժանումը, 

 բնական ռեսուրսների խելամիտ օգտագործումը, բնակչության էկոլոգիական 
կուլտուրայի բարձրացումը, կրթությունն և դաստիարակությունը, 

 արտադրական և այլ կարգի վթարները նվազագույնի հասցնելը, 
 անվտանգ արտադրությունների ստեղծումն ու ներդրումը: 

Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել գոյապահպանության, արդյունաբերության, 
գյուղատնտեսության, առևտրի, զբոսաշրջության, քաղաքաշինության և այլ ոլորտներն 
ընդգրկող, ազգային մեր առանձնահատկությունները հաշվի առնող՝ շրջակա միջավայրի 
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պաշտպանության և բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատման և արդյունավետ 
օգտագործման երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք ազգային անվտանգության հրամայա-
կան են1: 

Էկոլոգիական կուլտուրայի դաստիարակումը, էկոլոգիական հարցերի լուծման հա-
ջողությունը մեծապես կախված են զանգվածային լրատվության միջոցներից, շրջակա մի-
ջավայրի վիճակի մասին ճշգրիտ տվյալների տիրապետումից, դրանց համամատչելիու-
թյունից: Անհրաժեշտ է հասարակությանը լայնորեն ներգրավել որոշումների մշակման և 
իրականացման գործում: Հանրապետության էկոլոգիական վիճակի հարցերն առաջիկա-
յում իրենց արտացոլումը պետք է գտնեն նաև կարևորագույն գիտատեխնիկական հիմ-
նախնդիրների լուծմանն ուղղված նպատակային համալիր ծրագրում, հատկապես, քի-
միական նյութերի արտադրության նոր եղանակների ստեղծումն ու ներդրումը, էներգե-
տիկայի զարգացումը, վնասատուներից, հիվանդություններից բույսերի և կենդանիների 
պաշտպանությունը, մարդու և շրջակա միջավայրի համար անվտանգ քիմիական միջոց-
ների արտադրությունը և օգտագործումը, ինչպես նաև Սևանա լճի ջրային ռեսուրսների 
օգտագործումը բարելավելու և պահպանելու գիտատեխնիկական հիմունքների մշակումը 
ու համապատասխան միջոցառումների կիրառումը2: 

ՀՀ արտադրության մեջ անհրաժեշտ է ներդնել վտանգավոր նյութերի արտահոսքը 
կանխելու, թափոնները վնասազերծելու և օգտագործելու եղանակներ: Ազգային էկո-
համակարգի կենսունակությունը մեծապես կախված է ժողովրդի կուլտուրայից:  

Լուրջ քայլեր պետք է ձեռնարկել արդյունաբերական ձեռնարկությունների, ավտո-
տրանսպորտի, բնակարանային կոմունալ տնտեսության օբյեկտների կողմից վնասակար 
նյութերի` մթնոլորտ կատարվող արտանետումները նվազեցնելու ուղղությամբ: 

Միաժամանակ, պետք է իրականացնել արմատական միջոցառումներ քիմիական 
արտադրության, էներգետիկայի և էլեկտրաֆիկացման, հանքային պարարտանյութերի 
արտադրության, շինանյութերի արդյունաբերության և այլ ճյուղերի վերագործարկվող ու 
նորաստեղծ ձեռնարկություններում առանձին արտադրությունների տեխնիկական վերա-
զինման հաշվին վնասակար նյութերի արտանետումները կրճատելու նպատակով: 

Կարևորվում են անձի էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակումը՝ որպես ընդ-
հանուր կրթության և լուսավորվածության կարևոր բաղադրամաս: 

Էկոլոգիական դաստիարակությունն ու կրթությունն անհատի ձևավորման կարևո-
րագույն բաղադրամասն են, որով անձը դաստիարակվում է շրջակա միջավայրի նկատ-
մամբ ունեցած ճիշտ վերաբերմունքի պահանջներով3: 

Հատկապես մեր ժամանակներում հսկայական նշանակություն է ստանում աճող 
սերնդի՝ բնության, շրջակա միջավայրի պահպանման, դրա խելացի օգտագործման, 
վերարտադրման բնական նորմերով դաստիարակումը:  

                                                            
1  ՀՀ էկոլոգիական իրավունք, նորմատիվային ակտերի ժողովածու, Եր., 2004: 
2  Гирусов Э.В., Широкова И.Ю., Экология и культура. 
3  Глазичев С.Н., Экологическая культура и оброзование, очерки истории, теории и практики, М., 1997. 
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Էկոլոգիայի բնագավառում պետական մակարդակով նախատեսվող տեխնիկա-
տնտեսական ձեռնարկումներն առանց ժողովրդի համապատասխան լուրջ դաստիարա-
կության և կրթության անհնար է իրագործել: Սրան կարելի է հասնել միայն բնապահպա-
նական կուլտուրայի ձևավորմամբ, որը պետք է ներառի բնության խոցելիության, գենե-
տիկական փոխադարձ կապերի կորստյան անդառնալիության, շրջակա միջավայրի վի-
ճակից մարդու ապագայի կախվածության մասին հարուստ տեղեկություններ: 

Այսօր, հատկապես էկոլոգիական - ճգնաժամային իրավիճակում, անձի կողմից 
բնության գիտական ճանաչողության խորացումն ու փիլիսոփայական իմաստավորումը 
պահանջում են շրջակա միջավայրի հանդեպ  վերաբերմունքի փոփոխում: 

Մարդը վաղուց է զբաղվում կենսոլորտի առանձին տարրերի վերափոխմամբ: Նրա 
ներթափանցումը ինքնակարգավորվող կենսոլորտի համակարգ, որը ձևավորվել է միլիո-
նավոր տարիների ընթացքում, նրանից պահանջում են առանձնահատուկ դիտարկում-
ներ, շրջակա միջավայրի անվտանգությունը երաշխավորող կանխատեսման մեծ հնարա-
վորություններ: Ահա թե ինչու, բնապահպանական կրթության և դաստիարակության հե-
տագա խթանումը դառնում են օրվա հրամայականներ: 

Այսպիսով` կրթության և դաստիարակության ռազմավարական նպատակը պետք է 
լինի էկոլոգիական աշխարհայացքի ձևավորումը, որի հիմքում էկոլոգիական գիտելիք-
ներն են, մշակույթն ու վարքականոնը:  

Ընտանիքում, նախադպրոցական հիմնարկներում հարկավոր է երեխաների մեջ 
սերմանել սեր բնության հանդեպ, իսկ դպրոցում և բուհում ուսումնասիրվող բոլոր առար-
կաներն անխտիր պետք է զինված լինեն էկոլոգիական գիտելիքներով: 

Էկոլոգիական գիտակցության ձևավորումն ունի նաև բարոյական ենթատեքստ: 
Հասարակության հումանիստական վերաբերմունքում տնտեսական նոր հիմքի վրա տեղի 
է ունենում լուրջ փոփոխություն, որը հատուցում է նրա և բնության փախհարաբերության 
ձևերի բարոյական կարգավորման անհրաժեշտությունը: Բնության հետ շփումը մեծա-
գույն դեր է կատարում մարդու հոգեկան, բարոյական զարգացման և նրա ներաշխարհի 
ձևավորման գործում, մեծապես նպաստում մարդու ունակությունների զարգացմանը1: 

Բնապահպանական հաշվեսխալները հաճախ հանգեցնում են էկոնոմիկայում ձևա-
խեղումների, նույնիսկ՝ փլուզման, քաղաքական բախումների, ազդում են մարդկանց վար-
քի վրա2: 

Առանց մշտական տեղեկատվության, առանց ճշգրիտ գիտելիքների մենք չենք կա-
րող ցանկալի ձևով բարձրացնել մարդկանց էկոլոգիական մշակույթի և բարոյականու-
թյան մակարդակը, ապահովել հասարակության առաջընթացը: 

Բնության և հասարակության փոխհարաբերությունների, աշխարհագրական միջա-
վայրի գնահատման համար անառարկելի նշանակություն ունի հոգեբանական գործոնը: 
«Բնություն - անհատ» համակարգի վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում շրջակա 
միջավայրի որակի մասին առավել իրական տեղեկատվություն ստանալու: Հոգեբանա-
                                                            
1  Ս.Մ.Շահինյան, Ն.Կ. Թահմազյան, Էկոլոգիա, Եր., 2002: 
2 Гирусов Э.В., Широкова И.Ю., Экология и культура, М., 1989. 
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կան գործոնի հաշվառմամբ հստակ ուրվագծվում են պատմական անցյալի ու արդիակա-
նության էկոլոգիական դասերը: Այս կապակցությամբ ծագող հարցերը բազմազան են: 
Այդ մասին շատ է գրվել Չեռնոբիլի, Սպիտակի երկրաշարժի առիթներով, որոնք նոր 
իմաստ են հաղորդել աղետների հետ կապված հոգեբանական հետազոտություններին. 
ինչպե՞ս են մարդիկ, մարդկանց խմբեր իրենց պահում բնական և այլ աղետների դեպ-
քում, նախքան դրանց տեղի ունենալն ու աղետներից հետո, այս երևույթներից որոնք են 
առավել վտանգավոր թվում, և ինչո՞ւ է անտեսվում վտանգը` աղետյալ ու հնարավոր աղե-
տի շրջաններում մնալով, ի՞նչ դեպքում է կատարվում բնակչության տեղաշարժ, աղետ-
ների շրջանից: Այս և նման բազմաթիվ հարցերի պատասխանները հնարավորություն 
կտան լավ ըմբռնելու և յուրացնելու էկոլոգիական դասը՝ միջավայրի որակի բարելավման, 
պետական միջոցառումների ձեռնարկման նպատակով: Էկոլոգիական հետազոտություն-
ների հոգեբանական գործոնի հաշվառումը կօգնի աղետալի երևույթների դեմ պայքարի 
միջոցառումներ ձեռնարկելուն, դրանց նախապատրաստելուն, կանխելուն, անցանկալի 
հետևանքները վերացնելուն: 

Գիտական և գործնական մեծ հետաքրքրություն ունեն մարդկանց հոգեբանությունն 
ու վարքը մարդածին և բնածին պատճառներով հարուցված էկոլոգիական աղետների ըն-
թացքում ու դրանցից հետո: Այդ վարքագիծը կախված է գիտելիքների մակարդակից, 
լարված իրավիճակի հանգեցնող պատճառների և իրադարձությունների ըմբռնումներից: 
Բնության ներդաշնակ կերտումը, խեղաթյուրումից զերծ պահելը նույնպես էկոլոգիական 
կուլտուրայի բաղադրիչներից են: 

 

СИРАНУШ АРУТЮНЯН    

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ И ЗАДАЧИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая 
ситуация, экологический баланс, экологическая 
культура, национальная экосистема, экологи-
ческое мировоззрение, формирование экологи-
ческого сознания 

 

Вопросы экологической безопасности непосредсвенно связаны с основным правом челове-
ка жить в первозданной чистоте.  

Воспитание экологической культуры, успешное решение экологическиx вопросов, в основ-
ном зависит от осведомленности человека: Жизнеобеспечение национальной экосистемы в ос-
новном зависит от культуры народа. Для формирования экологического мировоззрения боль-
шое значение имеют образование и воспитание, основу которого составляют экологические 
знания, культура и этика. 
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SIRANUSH HARUTYUNYAN    

THE ECOLOGICAL CULTURE OF THE PERSON AND  
THE PROBLEMS OF THE SABETY 

 

Key words:  environmental safety, ecological situation, 
ecological Balance, ecological culture, national 
ecosystem, ecological worldview, formation of 
ecological consciousness 

 

The question of Inviroment security is connected with the major right of a man – the eight of 
living in natural pure invironment. The training of invironment culture, -the success of solving the 
invironmental questions, immensly depends upon people’s awareness and culture. 

The strategic goal of education and training should be the formation of the invironment 
mentality, which is based upon the environment know ledge, culture and ethics. 

 
 
 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ  ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ԱրՊՀ  
  

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  մարդկային կապիտալ, տնտեսական աճ, 
առողջական վիճակ, կրթական մակարդակ, 
ժողովրդագրական իրավիճակ, արտագաղթ, 
աշխատանքի շուկա, կրթված գործազրկու-
թյուն 

 

Հոդվածում դիտարկվում են ԱՀ-ում մարդկային կապիտալի արդյունավետ օգտա-
գործման հիմնախնդիրները, ներկայացվում երկրում առողջապահության և կրթական 
մակարդակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, կատարվում համեմատական վեր-
լուծություններ և հիմնավորվում մրցունակ աշխատուժի և բարձրակարգ մասնագետների 
պատրաստման անհրաժեշտությունը երկրի տնտեսության բարգավաճման և տնտեսա-
կան անվտանգության ապահովման տեսանկյունից: 

Հոդվածում ներկայացվում է նաև Արցախի աշխատանքի շուկային բնորոշ առանձ-
նահատկություններից մեկը՝ «կրթված գործազրկությունը», որը բացատրվում է կրթական 
համակարգի և աշխատանքի շուկայի միջև գործող թույլ կապով: 

 

Ժամանակակից տնտեսության ամենահրատապ հիմնախնդիրներից է մարդկային 
կապիտալի արդյունավետ օգտագործումը: Երկրում մարդկային կապիտալի զարգացումն 
առաջին հերթին կապված է կայուն տնտեսական աճի ձեռքբերման հետ: Արցախի Հան-
րապետությունում վերջին 10 տարվա ընթացքում ապահովվել է կայուն տնտեսական աճ, 
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որի միջին տարեկան ցուցանիշը կազմել է մոտ 10%: 2016 թ. հունվարի դրությամբ մեկ 
շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն հանրապետությունում կազմել է 1 մլն 414,3 հազ. ՀՀ դրամ կամ 
շուրջ 3 հազ. ԱՄն դոլար, ինչը մոտ 4 անգամ գերազանցում էր 2006 թ-ի մակարդակը: 
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Գծապատկեր 1. ՀՆԱ  փոփոխությունը 15 տարվա կտրվածքով1 
 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ԱՀ տնտեսության նման հաջողությունը 

հիմնականում պայմանավորված է իրականացված շուկայական բարեփոխումներով` 
հատկապես ֆիսկալ քաղաքականության ոլորտում: Հանրապետության տնտեսության 
զարգացման գործում նաև շատ մեծ դեր են ունեցել և շարունակում են ունենալ արտա-
սահմանից ստացվող տրանսֆերտները: Այդուհանդերձ, չնայած նշյալ ձեռքբերումներին, 
երկրում տնտեսական աճն ապահովվում էր հիմնականում առանց տնտեսության արդյու-
նավետ և հեռանկարային ոլորտների զարգացման: Այդ առումով, անհրաժեշտություն է 
առաջանում տնտեսական աճն ապահովման նոր ուղիների ներդրման, որը պետք է 
ուղղված լինի տնտեսության մրցունակ ճյուղերի բացահայտմանը և արտահանելի հատ-
վածի զարգացմանը: 

Մարդկային կապիտալի զարգացման կարևոր բնութագրիչներից է մարդկանց 
առողջական վիճակը: Արցախում բնակչության առողջապահության հարցը գտնվում է 
դեռևս ոչ պատշաճ մակարդակի վրա, մանավանդ գյուղերում:  

Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ գյուղական վայրերում չկան բժիշկներ, դեղա-
միջոցներ, բուժկետերն ապահովված չեն որակյալ կադրերով: Առողջապահական հիմ-
նարկները և ներուժը հիմնականում կենտրոնացված են հանրապետության քաղաքներում 
(Ստեփանակերտում՝ բժիշկների 72.5%-ը, ստացիոնար բուժհիմնարկների 42.9%-ը, հի-
վանդանոցային մահճակալների 62.8%-ը, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների 
34.6%-ը):  

                                                            
1  Հաշվարկները կատարվել են ԱՀ ԱՎԾ պաշտոնական տվյալների հիման վրա: 
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Ձևավորված իրավիճակն իր հակասական ազդեցությունը դրոշմեց ԼՂՀ բնակչու-
թյան վերարտադրության ողջ ընթացքի և օրինաչափությունների ձևավորման վրա: Նվա-
զեց ծննդաբերությունը, որը և բացասաբար ազդեց բնակչության վերարտադրության 
վրա: Ծնելիության գործակցի նվազումը և մահացության աճը պայմանավորեցին Արցա-
խի բնակչության թվի նվազումը: Այսպես՝ եթե 1985 թ. բնակչության թիվը կազմում էր 
173.6 հազ. մարդ, ապա 1995 թ. դա կրճատվել էր և կազմում էր ընդամենը 122.6 հազ. 
մարդ: Նաև նշենք, որ 1989 թ. ԱՀ-ում անցկացված վերջին խորհրդային մարդահամարից 
հետո բնակչության թիվը նվազել է շուրջ 44 հազարով, իսկ 2015 թ. մարդահամարի ար-
դյունքներով կազմել է 145.1 հազ.1:  

Վերոնշյալ իրադարձություններն ավելի քան մտահոգիչ են և անկասկած իրենց բա-
ցասական ազդեցություն են թողնում երկրի ժողովրդագրական իրավիճակի վրա, ավելա-
նում է արտագաղթողների թիվը, ինչը պետության և ազգային անվտանգության համար 
լուրջ սպառնալիք է: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ի թիվս այլ պատճառ-
ների, ԱՀ-ում միգրացիայի դրդապատճառներ են շարունակում հանդիսանալ աշխատանք 
փնտրողների մասնագիտական կարողություններին համապատասխան աշխատատեղե-
րի բացակայությունը և ցածր աշխատավարձը: Ըստ էության, Հայաստանից և ԱՀ-ից մեկ-
նած տղամարդկանց մեծամասնությունը երկիրից հեռանում է գործազրկության և նյութա-
կան դժվարություններից դրդված: Մեկնողների թվում կան նաև այնպիսիներ, ովքեր բա-
րեկեցության հետ խնդիրներ չունեն, սակայն ձգտում են ավելիին: Ինչպես վերջին երկու 
տասնամյակում, այնպես էլ ներկայումս միգրացիոն հիմնական ուղղությունը ԼՂՀ-ից 
ուղղված է դեպի ՀՀ, ՌԴ, Անկախ պետությունների համագործակցության այլ երկրներ: 
Արտաքին միգրացիայի բացասական ազդեցությունը վերարտադրողական տարիքի 
անձանց՝ մասնավորապես տղամարդկանց տևական բացակայությունն է ընտանիքներից, 
որն ուղղակիորեն ազդում է հատկապես բնակչության վերարտադրողական վարքագծի 
վրա: Այդ հանգամանքով պայմանավորված` անբարենպաստ փոփոխությունների են են-
թարկվում հանրապետության բնակչության սեռատարիքային համամասնությունները: 
Ընդ որում, բավարար երաշխիքներ չկան, որ արտերկրում կուտակվող աշխատանքային 
միգրանտների որոշակի մասն ի վերջո չի մնա մշտական բնակության և, տանելով ընտա-
նիքը, չի խաթարի արտաքին միգրացիոն գործընթացների հարաբերական կայունությունը: 

Ինչ վերաբերվում է ԱՀ ներքին միգրացիային, ապա այն հանգեցրեց գյուղական 
շրջանների բնակչության կենտրոնացմանը շրջկենտրոններում և մայրաքաղաքում: Դրա 
հիմնական պատճառը գյուղական շրջանների և քաղաքների, հատկապես՝ մայրաքաղա-
քի միջև աշխատանքային շուկայի, կրթական հնարավորությունների, կյանքի որակի ան-
համաչափությունն է: Դեռևս ԱդրԽՍՀ կազմում գտնվելու ժամանակաշրջանում ԼՂԻՄ-ում 
բարձր էր ուրբանիզացման մակարդակը: Քաղաքային բնակչության քանակի գերակայու-
թյունը բնակչության ընդհանուր թվում 1989 թ. մարդահամարի արդյունքներով կազմել է 
51.7%: Այդ գործընթացը շարունակվեց և կայուն աճ արձանագրեց նաև անկախացումից 
հետո: ԱՀ բնակչության 56.8%-ը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ քաղաքաբնակ է, 
                                                            
1 ԼՂՀ 2015 թ. մարդահամարի արդյունքները, Ստեփանակերտ, ԼՂՀ ԱՎԾ, 2016: 
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43.2%-ը` գյուղաբնակ: Վերջին յոթ տարիներին քաղաքային բնակչության թվի տեսակա-
րար կշռի միջին տարեկան աճը կազմել է 0.6 տոկոսային կետ: 2009-2015 թթ. քաղաքա-
յին և գյուղական բնակչության արձանագրված մասնաբաժինները միջին հաշվով կազմել 
են համապատասխանաբար՝ 54% և 46%` ընդգծելով բնակչության քաղաքային և գյուղա-
կան բաշխվածության կայունության բարձր աստիճան1: 

Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ գյուղական բնակչության կենտրոնացումը քա-
ղաքներում անդառնալի տնտեսական կորուստների պատճառ է դառնում այն երկրնե-
րում, որոնք ունեն համեմատական առավելությունների իրացման հնարավորություններ 
գյուղատնտեսության ոլորտում: Այս առումով, ակնառու օրինակ է նաև Արցախը: ԱՀ հե-
տագա ուրբանիզացումը սպառնալիք է ներկայացնելու ազգային անվտանգության հա-
մար: Դա կապված է բնակչության ոչ համակարգված տարաբնակեցման, գյուղական 
շրջաններում ժողովրդագրական իրավիճակի վատթարացման, սահմանամերձ գյուղերի 
ամայացման վտանգների հետ: Այսօր երիտասարդությունը չի ցանկանում գյուղում մնալ` 
դա բացատրելով բնակարանային խնդիրներով, վատ կենցաղային պայմաններով, ենթա-
կառուցվածքների թերզարգացածությամբ, հեռահաղորդակցության, ժամանցի պայմանն-
երի բացակայությամբ, կրթական ծրագրերի անհասանելիությամբ, պետության հասարա-
կական-քաղաքական կյանքում գյուղի երիտասարդության ոչ բավարար ներգրավմամբ: 
Գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրների լուծումը Արցախի շրջանների և գյուղա-
կան վայրերի զարգացման գործում կդառնա երիտասարդության գործուն մասնակցու-
թյան ապահովման նախապայման:  

Մարդկային կապիտալի զարգացման կարևորագույն պայմաններից մեկը կրթական 
մակարդակի մշտական բարձրացումն է: Արցախի կառավարությունը անկախության 25 
տարիներին մի շարք միջոցառումներ է ձեռնարկել կրթությունը զարգացնելու ուղղու-
թյամբ: Հանրապետությունում կրթության և գիտության գծով պետական բյուջեից կա-
տարված ծախսերը 2016 թ-ին կազմել են 12986.1 մլն դրամ` գերազանցելով 2006 թ. ցու-
ցանիշը շուրջ 4 անգամ: Սակայն 2016 թ. 2015 թ. կրթության ոլորտին հատկացված ֆի-
նանսական միջոցների համեմատությամբ դիտվել է 4,09% նվազեցում: Նման իրավիճակի 
ձևավորման վրա հետք են թողել ապրիլյան իրադարձությունները:  

Արդի պայմաններում Արցախի աշխատանքի շուկայի բնորոշ գծերից է «կրթված 
գործազրկությունը»: Այն բացատրվում է ոչ թե այն հանգամանքով, որ գործատուները 
նախընտրում են վարձակալել կրթություն և որակավորում չունեցող անձանց, այլ ավելի 
շուտ` կրթական համակարգի և աշխատանքի շուկայի միջև գործող թույլ կապով, որի ար-
դյունքում շրջանավարտների թիվը և ձեռք բերած մասնագիտությունները չեն համապա-
տասխանում տնտեսությունում առկա պահանջարկին: Մյուս կողմից` որակավորում և 
մասնագիտություն ունեցող գործազուրկների մեծ տեսակարար կշռի առկայությունը ընդ-
հանուրի մեջ վկայում է Արցախում մտավոր ունակությունների ցածր շուկայական արժեքի 
մասին: Այդ առումով, կրթության ոլորտը դեռևս զգայուն չէ աշխատանքի շուկայի փոփո-
խությունների հանդեպ: 
                                                            
1  ԼՂՀ 2015 թ. մարդահամարի արդյունքները, Ստեփանակերտ, ԼՂՀ ԱՎԾ, 2016: 
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Գծապատկեր 2.  ԱՀ կրթական ոլորտի ծախսերի դինամիկան 2009-2015 թթ.  

(հազ. դրամ)1 
 

Գործազրկությունը, մասնավորապես՝ երիտասարդության շրջանում, նշանակում է 
ԱՀ-ում ավելի ու ավելի սակավացող մարդկային կապիտալի ռեսուրսների անբավարար 
մակարդակի օգտագործում: 2015 թ. գործազուրկների թվի 9.8%-ը պատկանում է 16-24, 
21.2%-ը` 25-29, 18.7%-ը՝ 30-34, 21.5%-ը` 35-44, 15.4%-ը՝ 45-54, 13.4%-ը` 55-ից բարձր 
տարիքային խմբին2: 

Աշխատանք փնտրողների, մասնավորապես՝ գործազուրկների թվում զգալիորեն 
գերազանցում են կանայք (2015 թ.` 94.9%): Կանանց շրջանում զգալի են նաև տնտեսա-
պես ոչ ակտիվները, որը հիմնականում կապված է անչափահաս երեխաների խնամքով 
պայմանավորված տնային զբաղվածության հետ: Բնակչության շրջանում վերարտադրո-
ղական վարքագծի վրա որոշակի բացասական ազդեցություններ են թողնում գործարար 
և վարձու աշխատանք ունեցող զբաղված կանանց աշխատանքային և ծնողի պարտակա-
նությունների համատեղման խնդրի լուծված չլինելը: Այս իրողության հետ կապված հիմ-
նախնդիրները հատկապես սրվում են այսօր՝ տնտեսության գլոբալացման պայմաննե-
րում: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ եթե 18-20 տարիքային խմբերում կա-
նանց և տղամարդկանց տնտեսական ակտիվության մակարդակը գրեթե հավասար է, 
ապա առաջին երեխայի ծնունդը հարկադրում է կանանց դուրս գալ աշխատանքից և 
զբաղվել երեխայի խնամքով: Շատ դեպքերում հաջողակ, բավական բարձր վարձա-
տրվող կանայք կանգնած են լինում ընտրության առջև` ամուսնությո՞ւն, թե՞ կարիերա: 
Հաճախ կանայք ընտրում են վերջինը:  

Երեխաների խնամքի ծառայությունների բարելավված հասանելիությունը և մատչե-
լիությունը կարող են օգնել ավելացնելու կանանց աշխատուժի մասնակցությունը: Հետա-
զոտությունները ցույց են տալիս, որ մանկահասակ երեխաներ (0-5 տարեկան) ունեցող 
կանայք, նույն տարիքի, կրթության և տնային տնտեսությունների կազմով, սակայն ման-

                                                            
1  ԱՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2009-2015 թթ.: 
2  ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015թ. հունվար-դեկտեմբերին, Ստեփանակերտ, ԼՂՀ ԱՎԾ, էջ 51: 
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կահասակ երեխաներ չունեցող կանանց համեմատությամբ, տնտեսապես ակտիվ լինելու` 
17%-ով ավելի քիչ հավանականություն ունեն: Այս արդյունքն ինչ-որ չափով կարող է պայ-
մանավորված լինել կանանց մի մասի` չաշխատելու և երեխաներին մեծացնելու ընտրու-
թյամբ, սակայն, մյուս մասի դեպքում՝ երեխաների որակյալ խնամքի հնարավորություն-
ների բացակայությամբ: Հետևաբար՝ երկրում երեխաների խնամքի ծրագրերի որակի ու 
մատչելիության գնահատումը և այդ ծառայությունների ընդլայնման համար տարբերակ-
ների մշակումը կարող են օգնել աշխատուժի մասնակցության ավելացմանը:  

Վերլուծությունից ակնհայտ է, որ բնակչության առողջական վիճակի բարելավումը, 
մրցունակ աշխատուժի և բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումը ոչ միայն երկրի 
տնտեսության զարգացման ու բարգավաճման, այլև տնտեսական անվտանգության 
ապահովման հիմնական և անհրաժեշտ գործոններ են: 

 

РУЗАННА МАНГАСАРЯН    

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, экономический рост, 
состояние здоровья, уровень образования, де-
мографическая ситуация, эмиграция, рынок 
труда, образованная безработица 

 

В статье рассматриваются основные проблемы эффективного использования челове-
ческого капитала в Арцахской республике, представлены основные показатели, характеризую-
щие уровень здравоохранения и образования в стране, проводится сравнительный анализ и 
обосновывается необходимость подготовки конкурентоспособной рабочей силы и высококвали-
фицированных специалистов для экономического процветания и экономической безопасности 
страны. В статье представлена также одна из особенностей рынка труда в Арцахе - «образо-
ванная безработица», что объясняется слабой связью между системой образования и рынком 
труда. 

 

RUZANNA MANGASARYAN  
  

THE PROBLEMS OF EFFECTIVE USE OF HUMAN CAPITAL  
IN THE REPUBLIC OF ARTSAKH 

 

Key words:  human capital, economic growth, state of health, 
educational level, demographic situation, emigra-
tion, labour market, educated unemployment 

 

The article examines the main problems of effective use of human capital in the Republic of 
Artsakh, presents key indicators that characterize the level of health care and education in the country, 
provides comparative analysis and justifies the need to prepare a competitive workforce and highly 
qualified specialists for economic prosperity and economic security of the country. The article also 
presents one of the peculiarities of the labour market in Artsakh - "educated unemployment", which is 
explained by the weak connection between the education system and the labour market. 
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ԱՆՈՒՇ ՇԻՐԻՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 
 

ՀՀ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր.  հանցավորության մակարդակ, լատենտային 
հանցագործություններ, ավտոկոռելյացիա, 
Դարբին-Ուոթսոնի չափանիշ, ավտոռեգրե-
սիոն մոդելավորում 

 

Հանցավորության մակարդակը մարդկության գլոբալ հիմնախնդիրներից է: Ներկա-
յումս այն ավելի ու ավելի խորն է ներթափանցում հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներ: Հանցավորության վիճակագրական բնութագրիչները դիտարկվում են որպես 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման ցուցանիշների համակարգի կարևոր բաղկացուցիչներ: 
Դրանք ազգային անվտանգության ապահովման առանցքային գործոններից են, որոնց 
բարելավումը նպաստում է հասարակության ներդաշնակ զարգացմանը և կյանքի որակի 
բարձրացմանը: Ուստի կարևոր խնդիր է ՀՀ հանցավորության զարգացման առանձնա-
հատկությունների վիճակագրական վերլուծությունը, ինչին էլ նվիրված է սույն հոդվածը: 

 

90-ական թվականներից սկսած՝ Հայաստանում հանցավորությունը դարձել է սո-
ցիալական ոլորտի առավել հիվանդագին և սոցիալապես նշանակալի խնդիրներից մեկը: 
Դա պայմանավորված է նրանով, որ տնտեսական բարեփոխումների անցկացումը մեծ 
ազդեցություն ունեցավ բնակչության խնայողությունների արժեզրկման, բաց և ստվերա-
յին գործազրկության աճի, տարածաշրջանների և բնակչության առանձին խմբերի 
կտրուկ սոցիալ-տնտեսական շերտավորման վրա: Հայաստանի բնակչության կենսամա-
կարդակն ըստ տնտեսական միջազգային չափորոշիչների ծայրահեղ ցածր էր: 1992-1993 
թթ. ընթացքում մեր հանրապետությունում համախառն ներքին արդյունքի կտրուկ ան-
կում արձանագրվեց՝ նվազելով համապատասխանաբար՝ 41.8 և 8.8-ով1: Գործազրկու-
թյունը դարձավ հիմնախնդիր, և բարձրացավ աղքատության մակարդակը, քանի որ իրա-
կան եկամուտների և սպառման մակարդակներն էապես կրճատվել էին: Այսպիսի պայ-
մաններում բնակչության որոշակի մասի համար կողմնորոշիչ դարձավ խնդիրների լուծ-
ման քրեական ճանապարհը: 

Տնտեսական և սոցիալական դժվարությունների հաղթահարման, ինչպես նաև սո-
ցիալ-տնտեսական աճին և զարգացմանը նպաստող կայուն մակրոտնտեսական միջա-
վայրի ստեղծման և պահպանման նպատակով Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին 
իրականացնել համապարփակ տնտեսական քաղաքականություն և կառուցվածքային 
փոփոխություններ տնտեսության բոլոր ճյուղերում, որի արդյունքը եղավ, 1994 թ-ից 

                                                            
1  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AM&view=chart&year_high_desc=true: 
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սկսած, կայուն տնտեսական աճը (բացառությամբ 2009 թ., երբ գրանցվեց տնտեսության 
խոր՝ 14.2%-անոց անկում՝ կապված գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի հետ): Վերջինս զգա-
լի էր հատկապես 2001-2007 թթ. ընթացքում, երբ տնտեսությունը սկսեց աճել երկնիշ 
թվերով՝ տարեկան միջինը 12.5%-ով1: 

Սակայն ՀՀ սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում դեռևս կան չլուծված լուրջ 
խնդիրներ (բնակչության աղքատության, գործազրկության բարձր մակարդակները և 
այլն), որոնք բացասաբար են անդրադառնում հանրապետության քրեական իրավիճակի 
վրա:  

Աղյուսակ 1 
ՀՀ հանցավորության դինամիկան 2000-2016 թթ.2 

 

 

Տարիներ 

Գրանցված 
հանցագործու-

թյունների թիվը, 
դեպք 

Հանցավորության 
մակարդակը  

(10 հազ. բնակչի 
հաշվով) 

Հանցավորության 
մակարդակի աճի 
տեմպը (2000 թ-ի 

նկատմամբ), % 

Հանցավորության 
մակարդակի աճի 

տեմպը (նախորդ տար-
վա նկատմամբ), % 

2000 12048 37.5 - - 
2001 11483 35.7 95.2 95.2 
2002 12074 37.6 100.3 105.3 
2003 11073 34.5 92.0 91.8 
2004 10083 31.3 83.5 90.7 
2005 8875 27.6 73.6 88.2 
2006 9757 30.3 80.8 109.8 
2007 8428 26.1 69.6 86.1 
2008 9271 28.6 76.3 109.6 
2009 14339 44.3 118.1 154.9 
2010 15477 47.4 126.4 106.9 
2011 16572 54.7 145,9 115.4 
2012 15776 52.2 139.2 95.4 
2013 18333 60.7 161.9 116.2 
2014 17546 58.2 155.2 95.9 
2015 17043 56.7 151.2 97.4 
2016 18764 62.7 167.2 110.6 

 

Աղյուսակ 1-ում բերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ գրանցված հանցա-
գործությունների թիվը 2016 թ-ին կազմել է 18764 դեպք, որը 2000 թ-ի համեմատ աճել է 
55.7%-ով, իսկ 2015 թ-ի համեմատ՝ 10.1%-ով: 2001-2008 թթ. հանցագործությունների բա-
ցարձակ մեծությունը տատանվել է համեմատաբար կայուն տեմպերով: Սակայն, 2009 թ-
ին հանրապետությունում նկատվել է գրանցված հանցագործությունների շեշտակի աճ: 
Այսպես՝ 2009 թ. ՀՀ-ում գրանցված հանցագործությունների թիվը կազմել է 14339 դեպք, 
որը 2000 թ-ի համեմատ ավելի է 19.1%-ով, իսկ 2008 թ-ի համեմատ` 54.7%-ով: Հանցա-
գործությունների քանակի նման աննախադեպ աճը պայմանավորված է նրանով, որ  
                                                            
1  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AM&view=chart&year_high_desc=true: 
2  Աղյուսակը կազմվել է ըստ  ՀՀ ոստիկանության հաշվետվությունների և հեղինակի հաշվարկների, 

աղբյուրը՝ http://www.police.am: 
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2009 թ-ից հանրապետությունում ակտիվացվել են լատենտային (ստվերային) բնույթ կրող 
հանցագործությունների հայտնաբերման (կոռուպցիոն բնույթի, թմրամիջոցների ապօրի-
նի շրջանառության հետ կապված, տնտեսության ոլորտում կատարված հանցագործու-
թյուններ և այլն), ինչպես նաև հանցագործությունները հաշվառումից թաքցնելու արատա-
վոր գործելաոճը բացառելու ուղղությամբ աշխատանքները: 

Հանցագործությունների ընդհանուր թվի նման փոփոխությունների պարագայում, 
բնականաբար, տատանվել է նաև հանցավորության մակարդակի ցուցանիշը: ՀՀ հան-
ցավորության ընդհանուր մակարդակը 2000-2016 թթ. ընթացքում աճել է 67.2%-ով` յու-
րաքանչյուր տարի ենթարկվելով մեծ փոփոխությունների: Այսպես՝ ՀՀ հանցավորության 
մակարդակը 2002 թ. 2001 թ-ի համեմատ աճել է, որից հետո մինչև 2008 թ. հիմնակա-
նում նվազել է կայուն տեմպերով (առավելագույն չափով նվազել է 2007 թ.` 2000 թ-ի 
նկատմամբ 30.4%-ով, իսկ նախորդ տարվա նկատմամբ` 13.9%-ով): 2008 թ-ից աճի մի-
տումը վերականգնվել է, ընդ որում, 2009 թ. նկատվել է հանցավորության մակարդակի 
ամենամեծ հավելաճը՝ նախորդ տարվա նկատմամբ 54.9%-ով: 2014 թ-ից ՀՀ հանցավո-
րության մակարդակը նվազման միտում է ձեռք բերել, սակայն դանդաղ տեմպերով, իսկ 
2016 թ. կրկին աճել է՝ նախորդ տարվա նկատմամբ 10.6%-ով: 

ՀՀ հանցավորության զարգացման առանձնահատկությունների առավել խոր հետա-
զոտության և կանխատեսումների իրականացման համար անհրաժեշտ է վերլուծել դրա 
զարգացման միտումները:  

Նախ՝ ՀՀ հանցավորության մակարդակի 2000-2016 թթ. շարքի համար չափվել է 
ավտոկոռելյացիան՝ Դարբին-Ուոթսոնի չափանիշի օգնությամբ և բացահայտվել է, որ 
վերլուծվող շարքի հարևան մակարդակների միջև գոյություն ունի դրական ավտոկո-
ռելյացիա (Դարբին-Ուոթսոնի d վիճակագրի արժեքը ստացվել է 0-ին մոտ)1: Ուստի առա-
վել ճշգրիտ կանխատեսում կատարելու համար անհրաժեշտ է օգտվել ավտոռեգրեսիոն 
մոդելից: 

Տարբեր կարգի ավտոռեգրեսիոն մոդելները, ստացված Microsoft Excel ծրագրի մի-
ջոցով2, ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: Ընդ որում, առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի 
ավտոռեգրեսիոն մոդելներ կառուցելու համար 17 փոփոխականից բացառում են մեկը, եր-
կուսը և երեքը3: 

Աղյուսակի տվյալները վկայում են, որ 0.05=α  նշանակալիության մակարդակի և 10 
ազատության աստիճանների դեպքում ամենաբարձր կարգ ունեցող պարամետրի նշա-

նակալիության մասին զրոյական վարկածը ժխտելու հիմքեր չկան 
 2.230.69t2.23( STAT +<−=<−

  

                                                            
1  Business Statistics, A Decision-Marking Approach, David F. Groebner, Patrick W. Shannon, Phillip C. Fry, Kent 

D. Smith, p. 729. 
2  Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel /Леван, Стефан, Кребиль, Беренсон/, Москва 

- Петербург – Киев, 2005, с. 880. 
3  Basic Business Statistics: Concepts and Applications, Mark L. Berenson, David M. Levine, Timothi C. Krehbiel, 

Pearson, 2012, p. 684. 
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և 0.05α0.51p =>= ), ուստի ավտոռեգրեսիոն մոդելում երրորդ կարգի պարամետրը 
վիճակագրորեն նշանակալի չէ և պետք է հեռացնել: 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ հանցավորության մակարդակի կանխատեսման ավտոռեգրեսիոն մոդելները 

 

Ավտոռեգրեսիոն 
մոդելի կարգը Ավտոռեգրեսիոն մոդելի հավասարումը Ազատության 

աստիճաններ t-stat p-value 

Երրորդ կարգ 3t2t1tt Y0.24Y0.21Y0.964.4Ŷ −−− ⋅−⋅+⋅+=  10 -0.69 0.51 

Երկրորդ կարգ 2t1tt Y0.004Y0.972.73Ŷ −− ⋅+⋅+=  12 0.01 0.98 

Առաջին կարգ 1ii Y0.982.24Ŷ −⋅+=  14 7.93 0.00 
 

Ավտոռեգրեսիոն մոդելում երկրորդ կարգի պարամետրը նույնպես վիճակագրորեն 
նշանակալի չէ 2.180.01t2.18( STAT +<=<−  և 0.05)α0.98p =>=  և պետք է հեռացնել:  

0.05=α  նշանակալիության մակարդակի և 14 ազատության աստիճանների դեպ-
քում ավտոռեգրեսիոն մոդելում առաջին կարգի պարամետրի նշանակալիության մասին 
զրոյական վարկածը ժխտվում է 2.147.93(tSTAT +>=  և 0.05)α0.00p =<= , ուստի այն 
վիճակագրորեն նշանակալի է և չպետք է հեռացնել մոդելից: Այսպիսով՝ առաջին կարգի 
ավտոռեգրեսիոն մոդելը մյուսներից լավ է մոտարկում ելակետային տվյալները, ուստի 
այն կարելի է կիրառել ՀՀ հանցավորության մակարդակի կարճաժամկետ կանխատես-
ման համար: Կանխատեսումը կատարվել է մինչև 2020 թ., քանի որ կանխատեսման ժա-
մանակաշրջանը պետք է չգերազանցի բազիսային ժամանակաշրջանի 1/3-ը կամ առավե-
լագույնը` 1/2-ը: Առավել երկար ժամկետների դեպքում կանխատեսման հուսալիությունը 
նվազում է: 

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են 2000-2020 թթ. ՀՀ գրանցված հանցավորության 
փաստացի և հարթեցված մակարդակները, ինչպես նաև դրանց մնացորդները, այսինքն` 
փաստացի և հարթեցված մեծությունների տարբերությունները: 

 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ հանցավորության մակարդակի կանխատեսումը 2017-2020 թթ. 

 

Տարիներ 
Հանցավորության փաստացի 

մակարդակը  
(10 հազ. բնակչի հաշվով) 

Հանցավորության հարթեցված 
մակարդակը   (10 հազ. բնակչի 

հաշվով) 
Մնացորդ 

2000 37.5 - - 
2001 35.7 39.1 -3.4 
2002 37.6 37.4 0.2 
2003 34.5 39.2 -4.7 
2004 31.3 36.2 -4.9 
2005 27.6 33.0 -5.4 
2006 30.3 29.4 0.9 
2007 26.1 32.1 -6.0 
2008 28.6 27.9 0.7 
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Աղյուսակ 3-ի շարունակությունը 

Տարիներ 
Հանցավորության փաստացի 

մակարդակը  
(10 հազ. բնակչի հաշվով) 

Հանցավորության հարթեցված 
մակարդակը   (10 հազ. բնակչի 

հաշվով) 
Մնացորդ 

2009 44.3 30.4 13.9 
2010 47.4 45.8 1.6 
2011 54.7 48.9 5.8 
2012 52.2 56.1 -3.9 
2013 60.7 53.6 7.1 
2014 58.2 62.0 -3.8 
2015 56.7 59.5 -2.8 
2016 62.7 58.0 4.7 
2017 - 63.9 - 
2018 - 65.2 - 
2019 - 66.3 - 
2020 - 67.5 - 

 

Այսպիսով՝ թեպետ որոշ տարիներին ՀՀ հանցավորության մակարդակը նվազել է, 
սակայն, ընդհանուր առմամբ, այն ունի աճի միտում: 2017-2020 թթ. ընթացքում կանխա-
տեսվում է 1.9% միջին տարեկան աճ, որի արդյունքում ՀՀ հանցավորության կանխատես-
վող մակարդակը 2020 թ. 10 հազար բնակչի հաշվով կազմում է 67.5 հանցագործություն: 
Վերջինս 2016 թ. համեմատ ավելի է 7.7%-ով, իսկ 2000 թ-ի մակարդակը գերազանցում է 
ավելի քան 1.8 անգամ: 

 

АНУШ ШИРИНЯН 
  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ РА 

 

Ключевые слова: уровень преступности, латентные преступ-
ления, автокорреляция, статистика Дарбина-
Уотсона, авторегрессионное моделирование 

 

Уровень преступности - одна из глобальных проблем человечества. В настоящее время 
она все глубже проникает в разные сферы общественной жизни. Статистические характерис-
тики преступности рассматриваются как важные составляющие системы показателей со-
циально-экономического развития. Они являются ключевыми факторами обеспечения на-
циональной безопасности и их улучшение способствует гармоничному развитию общества и 
повышению качества жизни. Поэтому важной проблемой представляется статистический 
анализ особенностей развития преступности РА, чему и посвящена данная статья. 
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ANUSH SHIRINYAN    

THE STATISTICAL ANALYSIS AND PREDICTION OF THE SPECIFICS OF THE 
CRIME DEVELOPMENT IN RA 

 

Key Words:  the level of crime, latent crimes, autocorrelation, the 
Durbin-Watson statistic, autoregressive modeling 

 

The level of crime is one of the global issues of humanity. Currently, it is penetrating deeper into 
various spheres of public life. The statistical characteristics of crime are considered as important 
components of the system of social and economic development indicators. These are key factors of 
ensuring national security, and their improvement contributes to the harmonious development of society 
and the improvement of life quality. Therefore, the statistical analysis of the specifics of the crime 
development in RA is an important problem, to which this article is devoted. 
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ԲԱՐՈՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  դաստիարակություն, ֆիզիկական կուլտու-
րա, սպորտ, բարոյագիտություն, էթիկա, 
սպորտային արժեքներ, օլիմպիզմ, գիտակ-
ցություն, առողջություն 

 

Այսօր, քան երբևէ, սպորտային մանկավարժության մեջ մեծ դեր և նշանակություն 
ունի բարոյագիտական դաստիարակությունը երիտասարդության շրջանում: Մեծ ուշա-
դրություն դարձնելով օլիմպիական շարժմանը՝ հոդվածում կատարվում են մի շարք առա-
ջարկություններ և տրվում խորհուրդներ բարոյական արժեքների դաստիարակման և ամ-
րապնդման, այդ բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերման ուղղությամբ: 

  

Կասկածից վեր է, որ ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մանկավար-
ժության բնագավառում բարոյագիտական դաստիարակության նորագույն ձևերի ու 
սկզբունքների հիմնավորումը և արմատավորումը երիտասարդության շրջանում այսօր, 
քան երբևէ ժամանակի հրամայական պահանջներ են: Ճիշտ և ուղղորդված աշխատանք-
ներն այդ ուղղությամբ հնարավորություն կտան առավել խորությամբ գնահատելու ու ճա-
նաչելու իսկական մարդկային արժեքները, ստեղծելու նոր հասարակություն, նոր երիտա-
սարդություն՝ իր ուրույն մտածելակերպով և սովորույթներով: Հավելենք, որ դաստիարա-
կությունը, ինքնին, նպատակաուղղված ներգործություն է մարդկանց գիտակցության և 
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հատկապես՝ վարքագծի դրսևորումների և սովորույթների ձևավորման վրա: Այն անձի 
աշխարհայացքի, բարոյական կերպարի, գեղագիտական ճաշակի, շարժումների և պահ-
վածքի կուլտուրայի, ֆիզիկական կատարելության ձեռքբերման և առողջության ամրա-
պնդման գիտակցական համակարգված և նպատակաուղղված գործընթաց է: Որպես հա-
սարակական երևույթ և քաղաքակրթության բարձրագույն աստիճան՝ այն օգնում է աճող 
սերունդներին կյանքի նորագույն ձևերին նախապատրաստվելուն և հարմարվելուն: Եվ 
բոլորովին պատահական չէ, որ ժամանակակից միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հիմ-
նադիր բարոն Պիեռ դե Կուբերտենը, վերականգնելով հին ժամանակների օլիմպիական 
խաղերը, նպատակ է ունեցել օլիմպիական գաղափարները և սպորտային բարձրագույն 
արժեքները դարձնել երիտասարդության դաստիարակության նոր տարբերակներ: Նա 
դեռևս այն ժամանակ սպորտում փնտրում էր միջոցներ նոր տիպի մարդու ձևավորման և 
կազմավորման համար: Մարդ, որը պետք է լինի առողջ և՛ մարմնով, և՛ հոգով, լինի 
ազատ և ընկերական, մարդասեր և անկաշկանդ, բարի ու արդար: Այս ամենին հասնելու 
ձևերից են ֆիզիկական դաստիարակության ուղղորդված գործընթացը, մարզական միջո-
ցառումները և այն մարզումները բուհերում և ուսումնական տարբեր հաստատություննե-
րում, որոնք անմիջականորեն նպաստում են երիտասարդության բարոյագիտական դաս-
տիարակության ամրապնդմանը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այսօր բազմաթիվ երիտասարդների, 
նույնիսկ բարձրակարգ մարզիկների շրջանում նկատվում են այնպիսի բացասական 
երևույթներ, ինչպիսիք են գոռոզամտությունը, մեծամտությունը, եսասիրությունը, անկար-
գապահությունը, վարքագծի և պահելաձևի կուլտուրայի բացակայությունը և շատ այլ 
լուրջ թերություններ ու սխալներ: Շատ երիտասարդներ մատների արանքով են նայում 
իրենց առողջությանը՝ ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելը համարելով ժամանակի 
կորուստ և ավելորդ ծանրաբեռնվածություն: Ոմանք էլ արհամարհանքով են վերաբերվում 
այն ընկերներին, որոնք կանոնավոր կերպով զբաղվում են ֆիզկուլտուրայով և սպորտով, 
մասնակցում են մարզական միջոցառումներին, հետաքրքրվում են սպորտային աշխար-
հով և այլն: 

Նման վարքագծի դրսևորման պատճառներից հատկապես առանձնացվում են ներ-
կայիս երիտասարդության թերի գիտելիքները բարոյական նորմերի վերաբերյալ, ինչպես 
նաև անկայուն դիրքորոշումը մարզական էթիկայի պահպանման նկատմամբ: Պակաս 
կարևոր չեն նաև համապատասխան մասնագետների թերի գիտելիքներն ու անտարբե-
րությունը: Շատ էական է, որ հենց իրենք՝ դաստիարակներն ու մանկավարժները լինեն 
մեծահոգի, կարգապահ, բազմակողմանի զարգացած և, անշուշտ, զինված մասնագիտա-
կան խոր գիտելիքներով և ունակություններով: Նրանք պետք է  կարողանան ուսուցանել 
ու արմատավորել բարոյագիտության կանոնները ոչ միայն ֆիզդաստիարակության դա-
սերի և մարզումների ժամանակ, այլև կենցաղում՝ տանը, դրսում, հասարակության մեջ, 
մրցումների ժամանակ, այնտեղ, որտեղ գերակշռում են ինքնագիտակցությունը, արդա-
րությունը և բարեկամությունը: Ցավով պետք է նշել, որ բուհական համակարգում ուսանո-
ղության շրջանում, ինչպես նաև մարզչական աշխատանքում նկատվում է գիտելիքների և 



 536

ունակությունների ոչ բավարար մակարդակ: Մինչդեռ, չպետք է մոռանալ, որ հասարա-
կության մեջ, աշխատանքում և կենցաղում սիրվում ու հարգվում են այն մարզիչ-մանկա-
վարժները, մարզիկներն ու մարզուհիները, որոնք ոչ միայն ինտելիգենտ են, վեհանձն, 
այլև, մարզական բարձր ցուցանիշների հետ մեկտեղ, ունեն բարոյական բարձր նկարա-
գիր:  

Ասվածներից հետևում է, որ սպորտային մանկավարժության բնագավառում, մաս-
նավորապես՝ ֆիզդաստիարակության գործընթացի, մրցումների ու մարզումների ժամա-
նակ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել բարոյագիտական այնպիսի նորմերի դաստիա-
րակմանը, ինչպիսիք են. 

1. ինքնագիտակցության բարձրացումը, 
2. դիմացինի՝ բարեկամների և ողջ մարդկության արժեքների ճանաչումը և գնահա-

տումը՝ որպես առանձին օբյեկտների և ինքնուրույն արժեքների, 
3. մարդու ցանկությունների, նպատակների և պարտականությունների կողմնորո-

շումն և ինքնորոշումը, 
4. ժամանակի պահանջներից ելնելով՝ բարոյականության և էթիկայի կանոնների 

կառուցվածքային փոփոխություններն ի շահ մարդասիրական գաղափարների 
պահպանման: 

Հավելենք, որ նշված բոլոր խնդիրներն էլ իրենց արտահայտությունն են գտնում 
սպորտային մանկավարժության մեջ, քանզի սպորտի մարդկային, բարոյական ու էթիկա-
կան արժեքների դրսևորումներն ու պահպանումն իրականացվում են ավելի արտասովոր 
և յուրօրինակ պայմաններում: 

Այս համատեքստում պետք է նշել, որ օլիմպիզմի գաղափարների սերմանումը ֆիզ-
դաստիարակության դասաժամերի և սպորտային մարզումների ընթացքում շատ արդյու-
նավետ է, քանզի սպորտը նպատակամղված է ոչ միայն համերաշխության ու խաղաղու-
թյան պահպանմանը, այլև բարիք ստեղծելուն՝ մարդկային բարձր արժեքների ամրա-
պնդմանը ողջ աշխարհում: Ֆիզդաստիարակության գործընթացը բուհերում միտված է 
նաև անձի ինքնակառավարման, հարգանքի, ինքնավստահության, առողջության ամրա-
պնդմանը, ընկերասիրությանը, ինքնապաշտպանության ու պատասխանատվության, ինչ- 
պես նաև տվյալ ուսումնական հաստատության սպորտային պատվախնդրության մակար-
դակի բարձրացմանը: Մասնակցելով ֆիզդաստիարակության գործնական և տեսական 
պարապմունքներին, մարզումներին և տարաբնույթ մրցումներին՝ երիտասարդները ձեռք 
են բերում մարդկային դրական և կայուն արժեքներ: Նրանց մեջ առաջանում են վեհ նպա-
տակներ՝ ինքնահարգանք, հարգանք շրջապատի և դիմացինի նկատմամբ, ազնիվ վար-
քագիծ, կորպորատիվ հարաբերություններ, ինքնակառավարում և այլ դրսևորումներ: 

Սպորտային մանկավարժության բնագավառում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում նաև 
արդար ու ազնիվ մրցակցության ապահովումը, որը և նախադրյալ է բարիդրացիական 
հարաբերությունների, համերաշխության ու բարեկամության մրցակիցների և ազգերի 
միջև: Հիշեցնենք, որ մարդկային պատմության  ամենահին  բարոյական կատեգորիանե- 
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րից մեկն ամփոփված է հետևյալ պարզ ձևակերպման մեջ. «Վարվիր ուրիշների հետ այն-
պես, ինչպես կցանկանայիր, որ նրանք վարվեն քեզ հետ»: Այս կանոնը, որը ձևավորվել է 
մ.թ.ա. 4- 5-րդ դարերում, հետագայում դարձավ բարոյականության «ոսկի կանոն»: Կամ 
ասենք՝ «Քո մրցակիցը քո ընկերն է», «Մի´ խաբիր, մի´ ստիր, մի´ շնացիր» և այլ բարո-
յական նորմերի և պատգամների իմացությունը նույնպես թելադրում է, որ բոլոր մարդիկ 
հավասար են երջանկության ու արժանապատվության իրենց ձգտումներում:  

Պարզ ճշմարտություն է, որ գոյություն ունեն և պետք է կյանքի կոչվեն համամարդ-
կային այնպիսի նորմեր, որոնք ընդհանուր են բոլորի համար՝ յուրաքանչյուր ժամանակա-
շրջանում և ողջ աշխարհում: Հատկապես առանձնանում են բարությունն ու ազնվությու-
նը, աշխատասիրությունն ու կարեկցանքը, հարգանքն ու նրբանկատությունը, զսպվածու-
թյունն ու հայրենասիրությունը: Եվ այս ամենն իրենց ուրույն տեղը պետք է զբաղեցնեն 
սպորտային մանկավարժության գործընթացում՝ երիտասարդության շրջանում:  

Ակտիվ մասնակցելով դասերին, մարզումներին և սպորտային միջոցառումներին՝ 
երիտասարդները սովորում են ղեկավարել և օգտագործել իրենց ուժերը, ազնիվ, արդար 
գործունեություն ծավալել ոչ միայն սպորտում, այլև կենցաղում՝ տանը, դրսում և ամենուր: 
Մնում է, որ բուհական համակարգում աշխատող մարզիչ-մանկավարժները և լայն հասա-
րակությունը լինեն ավելի կրթված՝ զինված մասնագիտական գիտելիքներով, կարողա-
նան իրենց փորձն ու ունակությունները փոխանցել երիտասարդությանը: Միայն այս ձևով 
հնարավոր կդառնա ստեղծել նոր, առողջ հասարակություն՝ իր ուրույն և առաջավոր 
մտածելակերպով, մարդկային բարձր արժեքներով ու դրսևորումներով: 

 

ЛЕВА САМВЕЛЯН  
МЕСРОП ГУКАСЯН   

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ В СПОРТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 

Ключевые слова: воспитание, физическая культура, спорт, 
нравственность, этика, олимпизм, разум, 
здоровье 

 

Сегодня, более чем когда - либо в спортивной педагогике большую роль и значимость име-
ет нравственно-гуманитарное воспитание молодежи в вузах страны.  

Уделяя большое внимание на олимпийское движение, в работе даются некоторые советы 
и предложения для воспитания и укрепления основы нравственных ценностей не только во 
время тренировки и соревнований, но и повышения своих знаний в этой области. 

 

LYOVA SAMVELYAN  
MESROP GHUKASYAN   

ETHICAL EDUCATION IN SPORTING PETAGOGICS 
 

Key words:  education, physical culture, thinking, ethics, 
sporting values, Olimpism, health 

 

In the system of sporting petagogics education as a phenomenon and the best manifestation of 
human form, the ethical education has an important role and significance.  
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In the work attaching importance to the values of physical education and sport, Olympic ideology 
and to the principles of ,,Fair play,, we make a number of suggestions for the sportsmen, trainers, 
pedagogues, people who are interested in sport and for the society to be engaged in the inrichment of 
their professional knowledge. 

 
 

ԱՐՄԵՆ ՔԹՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
  

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԱՆՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  կյանքի որակ, բնակչության որակ, բարե-
կեցություն, տարածքային անհամամասնու-
թյուն, գլխավոր բաղադրիչների մեթոդ, 
կյանքի որակի ընդհանրական ցուցանիշ 

 

 Բնակչության կյանքի որակի ժամանակակից հետազոտությունների տեսական հիմքն 
ինտեգրալային մոտեցումն է: Հոդվածում կյանքի որակը դիտարկվել է որպես բնակ-
չության որակի, տնտեսական և սոցիալական բարեկեցության համադրություն: Դիտարկ-
ված տարրերից յուրաքանչյուրի համար կառուցվել է ընդհանրական ցուցանիշ՝ առաջին 
գլխավոր բաղադրիչի ձևափոխված մեթոդի կիրառմամբ: Կյանքի որակի գնահատում-
ները կատարվել են ք. Երևանի և ՀՀ մարզերի համար, 1998-2015 թթ. վիճակագրական 
տվյալների հիման վրա: Գնահատման արդյունքներն օգտագործվել են ՀՀ-ում բնակչու-
թյան կյանքի որակի տարածքային անհամամասնությունների վերլուծության համար: 

 

Կյանքի որակի ընդհանրական գնահատումներում կարևորագույն խնդիրներ են 
ելակետային ցուցանիշների կազմի ընտրությունն ու հարաբերական կարևորությունն ար-
տացոլող կշռային գործակիցների ստացումը: Այս խնդիրների լուծման տարբերակներից 
մեկը վիճակագրությունում հայտնի առաջին գլխավոր բաղադրիչի ձևափոխված մեթոդն 
է1, որի հիման վրա իրականացրել ենք Երևանի և ՀՀ մարզերի բնակչության կյանքի որա-
կի գնահատում` ըստ երեք հիմնական ուղղությունների` բնակչության որակ, տնտեսական 
բարեկեցություն, սոցիալական բարեկեցություն: 

Բնակչության որակի համաթիվը: Ցուցանիշների առաջին խումբը, որ դիտարկել 
ենք, առնչվում է ժողովրդագրական, առողջապահական և կրթական ոլորտներին: Ըստ 
այդմ՝ պայմանականորեն կարելի է համարել, որ դրանք բնորոշում են մարզերում բնակ-
չության որակը: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են «բնակչության որակ» խմբում ընդգըրկ-
ված 12 ցուցանիշ և դրանց կշռային գործակիցները, որոնք ստացվել են վերը նկարա-
գրված մեթոդաբանությամբ: 
                                                            
1  Айвазян С.А. Сравнительный анализ интегральних характеристик качества жизни населения субъектов РФ. 

М.: ЦЭМИ РАН, 2001, 344 c. 
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Աղյուսակ 1 
«Բնակչության որակ» խմբի ցուցանիշների կշռային գործակիցները1 

 

Ցուցանիշ Կշիռ 
Բնակչության բնական աճ  0.121 
Մանկամահացության մակարդակ  0.100 
Բժիշկների թիվ  0.114 
Գրանցված ամուսնությունների թիվ  0.085 
Գրանցված ամուսնալուծությունների թիվ  0.038 
Պետական նախադպրոցական հիմնարկներում ընդգրկված երեխաների թիվ 0.068 
Հանրակրթական դպրոցներում ընդգրկված աշակերտների թիվ  0.062 
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թիվ  0.088 
Բուհերում ուսանողների թիվ   0.106 
Արվեստի, երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվ  0.079 
Թատրոնների հանդիսատեսի քանակ  0.078 
Թանգարանների այցելուների քանակ  0.061 

 

 

Օգտագործելով վերը նկարագրված կշռային գործակիցները՝ «Բնակչության որակ» 
խմբի համար գնահատվել է ընդհանրական համաթիվն ըստ Երևան քաղաքի և ՀՀ մար-
զերի, 1998-2015 թթ. համար (աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2 
«Բնակչության որակ» խմբի ընդհանրական համաթվի գնահատականները 

 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 Աճ, % 
Երևան 0,50 0,51 0,50 0,56 0,63 0,70 0,76 0,82 0.84 0.82 65.2 
Արագածոտն 0,30 0,26 0,28 0,31 0,26 0,29 0,28 0,29 0.34 0.30 0.8 
Արարատ 0,29 0,28 0,31 0,34 0,34 0,34 0,36 0,38 0.39 0.40 36.7 
Արմավիր 0,31 0,32 0,29 0,36 0,31 0,34 0,36 0,35 0.32 0.32 0.6 
Գեղարքունիք 0,34 0,31 0,33 0,45 0,35 0,37 0,33 0,36 0.33 0.32 -6.0 
Լոռի 0,27 0,27 0,29 0,30 0,28 0,26 0,29 0,33 0.38 0.32 18.5 
Կոտայք 0,28 0,30 0,32 0,37 0,32 0,38 0,40 0,40 0.42 0.41 48.4 
Շիրակ 0,34 0,34 0,31 0,37 0,32 0,36 0,34 0,36 0.37 0.37 9.1 
Սյունիք 0,42 0,41 0,39 0,39 0,36 0,42 0,38 0,38 0.39 0.43 3.1 
Վայոց Ձոր 0,33 0,28 0,38 0,38 0,30 0,36 0,32 0,37 0.37 0.38 15.1 
Տավուշ 0,30 0,34 0,30 0,35 0,31 0,30 0,32 0,35 0.35 0.34 13.5 
Միջինը 0,33 0,33 0,34 0,38 0,34 0,38 0,38 0,40 0.41 0.40 20.0 

 

Ստացված արդյունքներից երևում է, որ դիտարկվող ողջ ժամանակահատվածում 
բնակչության որակի ընդհանրական համաթվի ցուցանիշով առաջատարը Երևանն է, որ-
տեղ ցուցանիշի բացարձակ աճը կազմել է 65%: Մարզերի մեծամասնությունում ցուցանի-
շը շատ ավելի համեստ աճ է արձանագրել` 0-15-ի շրջակայքում: Արդյունքում, դի-
տարկվող տարիների ընթացքում բնակչության որակի համաթվի արժեքի միջին աճն ըստ 
ք. Երևանի և մարզերի կազմել է 20, ինչը, բնականաբար գոհացուցիչ համարվել չի կա-
րող: 

                                                            
1  Աղյուսակներում ներկայացված են ՀՀ ԱՎԾ տարածքային վիճակագրության տվյալների հիման վրա 

հեղինակի կողմից կատարված գնահատումների և հաշվարկների արդյունքները: 
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Տնտեսական բարեկեցության համաթիվը: ՀՀ մարզերում բնակչության տնտեսա-
կան բարեկեցության մակարդակի գնահատման համար օգտագործել ենք 16 ցուցանիշ: 
Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են խմբում ընդգրկված ցուցանիշներ և դրանց համար 
ստացված կշռային գործակիցներ: 

Աղյուսակ 3 
«Տնտեսական բարեկեցություն» խմբի ցուցանիշների կշռային գործակիցները 

 

Ցուցանիշ Կշիռ 
Համախառն թողարկումը մեկ բնակչի հաշվով 0,127 
Մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշիռն արդյուն. արտադրանքի կառուցվածքում 0,076 
Արդյունաբերության տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կառուցվածքում 0,045 
Համախառն թողարկումը տնտեսությունում մեկ զբաղվածի հաշվով 0,041 
Հիմնական միջոցների գործարկումը տնտեսությունում մեկ զբաղվածի հաշվով 0,073 
Բնակչությանը մատուցված ծառայությունները (մեկ բնակչի հաշվով) 0,078 
Բնակչությանը մատուցված ծառայութ. մասն. համախառն թողարկման կառուցվածքում 0,035 
Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը (մեկ բնակչի հաշվով) 0,059 
Առևտրի կազմակերպությունների քանակը (հազար բնակչի հաշվով) 0,026 
Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը մեկ կազմակերպության հաշվով 0,022 
Սպառողական գների ինդեքսը 0,044 
Արտաքին առևտրի շրջանառությունը (մեկ բնակչի հաշվով) 0,052 
Արտահանման մասնաբաժինը արտաքին առևտրի շրջանառության կառուցվածքում 0,036 
Միջին ամսական հարաբերական աշխատավարձը 0,118 
Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով 0,103 
Բազմաբնակարանային շենքերի բնակարանների շուկայական միջին գները 0,065 

 

Օգտագործելով վերը բերված կշռային գործակիցները՝ կառուցվել և հաշվարկվել են 
բնակչության տնտեսական բարեկեցության համաթվի արժեքներն ըստ Երևանի և ՀՀ 
մարզերի, 1998-2015 թթ. համար (աղյուսակ 4): 

Աղյուսակ 4 
Տնտեսական բարեկեցության համաթվի գնահատականները 

 

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 աճ, % 
Երևան 0,25 0,30 0,34 0,50 0,63 0,78 0,72 0,84 0.92 0.94 274.6 
Արագածոտն 0,14 0,15 0,16 0,18 0,23 0,29 0,30 0,39 0.40 0.43 216.2 
Արարատ 0,16 0,18 0,20 0,24 0,27 0,34 0,32 0,41 0.48 0.54 229.3 
Արմավիր 0,12 0,14 0,13 0,17 0,21 0,29 0,27 0,34 0.38 0.44 262.2 

Գեղարքունիք 0,12 0,15 0,13 0,16 0,19 0,26 0,22 0,29 0.34 0.37 203.6 
Լոռի 0,15 0,19 0,21 0,27 0,29 0,33 0,33 0,39 0.43 0.49 229.7 
Կոտայք 0,18 0,21 0,24 0,28 0,32 0,35 0,33 0,48 0.46 0.53 196.9 
Շիրակ 0,14 0,15 0,16 0,19 0,22 0,29 0,29 0,39 0.38 0.42 205.4 
Սյունիք 0,13 0,15 0,18 0,27 0,36 0,43 0,48 0,51 0.57 0.61 371.7 
Վայոց Ձոր 0,16 0,16 0,16 0,22 0,29 0,35 0,28 0,38 0.45 0.50 216.7 
Տավուշ 0,14 0,16 0,18 0,21 0,22 0,28 0,27 0,33 0.40 0.42 190.4 
Միջինը 0,15 0,18 0,19 0,25 0,30 0,36 0,35 0,43 0.47 0.52 236.6 
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Ստացված արդյունքներից բխում է, որ տնտեսական բարեկեցության համաթվի ցու-
ցանիշով ևս հանրապետությունում առաջատարը Երևանն է: Ընդ որում, ի տարբերություն 
բնակչության որակի համաթվի արժեքների, այս պարագայում Երևանի և ՀՀ մարզերի 
միջև տարբերությունները շատ ավելի ընդգծված են: Տնտեսական բարեկեցության հա-
մաթվի միջին արժեքը հանրապետությունում կազմել է 0.52: Մարզերի մեծ մասի դեպքում 
տնտեսական բարեկեցության համաթվի արժեքները ստացվել են միջինից ցածր: Միջի-
նից բարձր մակարդակ է արձանագրվել նաև Սյունիքի, Կոտայքի և Արարատի մարզե-
րում: Հատկանշական է, որ դիտարկվող ժամանակահատվածի սկզբում` 1998 թ-ին, 
տնտեսական բարեկեցության համաթվի արժեքների ցրվածությունն իրենց միջինի շուրջ 
շատ ավելի փոքր էր: 

Սոցիալական բարեկեցության համաթիվը: ՀՀ մարզերում բնակչության սոցիալա-
կան բարեկեցության մակարդակի գնահատման համար օգտագործել ենք 13 ցուցանիշ, 
որոնց նկարագրությունն ու կշռային գործակիցները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում: 

 

Աղյուսակ 5 
Սոցիալական բարեկեցության ցուցանիշների կշռային գործակիցները 

 

Ցուցանիշ Կշիռ 
Գրանցված հանցագործությունների քանակ 0,086 
Գործազրկության մակարդակ 0,057 
Զբաղվածների մասնաբաժինն աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքում 0,025 
Նպաստառու ընտանիքների թիվ 0,091 
Կենսաթոշակառուների թիվ 0,042 
Տնտեսական ակտիվության մակարդակ 0,031 
Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի մասնաբաժինը տնային տնտեսությունների 
սպառողական ծախսերի կառուցվածքում 0,094 

Բնապահպանական օրենսդրության խախտումների քանակ 0,064 
Մթնոլորտային արտանետումներն անշարժ աղբյուրներից 0,075 
Բնակարանների և բնակելի տների գազաֆիկացման մակարդակ 0,062 
Աղքատության մակարդակ 0,258 
Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակմակերեսով 0,028 
Միգրացիայի մնացորդ 0,087 

 

Աղյուսակ 5-ում բերված կշռային գործակիցների հիման վրա հաշվարկվել են Երևա-
նի և մարզերի բնակչության սոցիալական բարկեցության մակարդակը գնահատող հա-
մաթվի արժեքները (աղյուսակ 6): 

Սոցիալական բարեկեցության համաթվի արժեքների դինամիկայի ուսումնասիրու-
թյունը ցույց է տալիս, որ հանրապետության մարզերում և Երևանում բնակչության սո-
ցիալական բարեկեցության աճը տնտեսական բարեկեցության աճի համեմատ շատ ավե-
լի համեստ է եղել: Այսպես՝ սոցիալական բարեկեցության համաթվի արժեքի առավե-
լագույն աճը դիտարկվող ողջ ժամանակահատվածում գրանցվել է Երևանում` ընդամենը 
71, իսկ ըստ բոլոր մարզերի և Երևանի աճի միջին մեծությունը կազմել է 35.6: 

Ուշագրավ է նաև, որ սոցիալական բարեկեցության համաթվի ցուցանիշով հանրա-
պետությունում առաջատարը Երևանը չէ՝ ի տարբերություն նախորդ երկու համաթվերի: 
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Եվ բացի այդ, համաթվի արժեքները, ըստ բոլոր մարզերի և Երևանի, բավականաչափ 
մոտ են իրար, ինչը նշանակում է, որ հանրապետությունում առկա է բնակչության սոցիա-
լական բարեկեցության մակարդակի որոշակի համահարթեցում: 

Աղյուսակ 6 
Սոցիալական բարեկեցության համաթվի գնահատականները 

 

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 աճ, % 
Երևան 0,42 0,43 0,47 0,60 0,64 0,70 0,70 0,73 0.71 0.72 71.0 
Արագածոտն 0,62 0,60 0,67 0,66 0,72 0,76 0,74 0,78 0.76 0.75 20.9 
Արարատ 0,53 0,55 0,56 0,65 0,73 0,78 0,71 0,75 0.74 0.77 45.7 
Արմավիր 0,58 0,56 0,63 0,70 0,76 0,83 0,80 0,77 0.79 0.80 37.5 
Գեղարքունիք 0,57 0,53 0,61 0,64 0,69 0,73 0,63 0,65 0.64 0.63 11.9 
Լոռի 0,37 0,33 0,42 0,49 0,53 0,61 0,51 0,53 0.56 0.56 48.7 
Կոտայք 0,45 0,44 0,51 0,60 0,67 0,73 0,63 0,64 0.64 0.67 48.8 
Շիրակ 0,36 0,30 0,35 0,47 0,55 0,61 0,54 0,58 0.60 0.59 66.5 
Սյունիք 0,48 0,49 0,52 0,58 0,65 0,72 0,68 0,69 0.71 0.69 45.5 
Վայոց Ձոր 0,64 0,64 0,63 0,67 0,75 0,77 0,70 0,73 0.76 0.79 24.0 
Տավուշ 0,57 0,53 0,56 0,60 0,63 0,70 0,65 0,66 0.59 0.59 4.5 
Միջինը 0,51 0,49 0,54 0,61 0,67 0,72 0,66 0,68 0.68 0.69 35.6 

 

Դիտարկվող ցուցանիշով մարզերի շարքում ակնհայտ հետնապահներն են Լոռու, 
Շիրակի և Տավուշի մարզերը, ինչը հիմնականում պայմանավորված է նշված մարզերում 
սոցիալական բարեկեցության համաթվի առանցքային բաղադրիչների` գործազրկության 
և աղքատության ցուցանիշների բարձր մակարդակով: 

Տարածքային զագացման քաղաքականության ուղենիշների հստակեցման, տարած-
քային զարգացման նպատակների կենսագործումն ապահովող հենքային նախապայման-
ների դիտարկման տեսանկյունից, կարևոր նշանակություն ունեն տարածքային զարգաց-
ման անհամամասնությունների գնահատման ցուցանիշների մշակումը և կիրառումը: Տա-
րածքային զարգացման անհամամասնությունների գնահատման նպատակով կարելի է 
օգտագործել տարածքների զարգացման առանձին ուղղությունները բնութագրող ցուցա-
նիշների վարիացիայի գործակիցը: Այսինքն՝ որպես հիմք կարելի է ընդունել հետևյալ բա-
նաձևը. 
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որտեղ σ - ն զարգացման ցուցանիշի միջին քառակուսային շեղումն է, x - ն զարգացման 
ցուցանիշի միջին մեծությունն է ըստ բոլոր տարածաշրջանների (տվյալ դեպքում` վերլու-
ծության մեջ ներառված մարզերի), Xj-ն զարգացման ցուցանիշի արժեքն է j-րդ մարզում: 

Որքան մեծ է վարիացիայի գործակիցը, այնքան մեծ են տարածքային զարգացման 
անհամամասնությունները: Այս բանաձևի կիրառմամբ հաշվարկվել են տարածքային 
զարգացման անհամամասնությունները ՀՀ-ում: Հաշվարկները կատարվել են ըստ բնակ-
չության որակի, տնտեսական և սոցիալական բարեկեցության համաթվերի արժեքների: 
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Ըստ որում, քանի որ, ինչպես արդեն համոզվեցինք, Երևանի և հանրապետության մյուս 
մարզերի միջև հատկապես տնտեսական զարգացումը պայմանավորող ցուցանիշների 
մասով կան էական տարբերություններ, ուստի տարածքային տնտեսությունների զար-
գացման անհամամասնությունների գնահատումներում օգտագործվել են վարիացիայի 
երկու ցուցանիշներ` 11v  և 10v : Առաջինը բնութագրում է հետազոտվող ցուցանիշի վա-
րիացիան ըստ ՀՀ բոլոր մարզերի և Երևան քաղաքի: Երկրորդում հաշվարկներն արված 
են առանց Երևանի տվյալների, այսինքն՝ այն բնութագրում է հետազոտվող ցուցանիշի 
վարիացիան ՀՀ 10 մարզերի համար: 

Աղյուսակ 7-ում ներկայացված են բնակչության որակի, տնտեսական և սոցիալա-
կան բարեկեցության համաթվերի համար հաշվարկված 11v  և 10v  գործակիցների արժեք-
ները` 1998-2015 թթ. ժամանակահատվածի համար: 

Աղյուսակ 7 
Երևանի և ՀՀ մարզերի զարգացման անհամամասնությունների դինամիկան՝ 

 ըստ կյանքի որակի բաղադրիչ համաթվերի 
 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

11v 0,19 0,21 0,18 0,18 0,28 0,30 0,34 0,34 0.35 0.34 0.35 Բնակչության 
որակ  

10v 0,13 0,14 0,11 0,11 0,09 0,13 0,10 0,08 0.09 0.08 0.12 

11v 0,23 0,26 0,29 0,37 0,40 0,39 0,38 0,33 0.30 0.31 0.27 Տնտեսական 
բարեկեցություն  

10v 0,12 0,12 0,18 0,19 0,20 0,14 0,21 0,16 0.15 0.15 0.15 

11v 0,18 0,21 0,17 0,11 0,11 0,09 0,12 0,11 0.11 0.11 0.12 Սոցիալական 
բարեկեցություն 

10v 0,18 0,21 0,17 0,12 0,11 0,09 0,13 0,12 0.12 0.11 0.12 
 

Կարելի է տեսնել, որ բնակչության որակի համաթվի արժեքների անհամաչափու-
թյունը դիտարկվող տարիների ընթացքում մեծացել է, իսկ 10v -ի դեպքում` նվազել: Սա 
նշանակում է, որ Երևանի և հանրապետության մարզերի բնակչության որակը կազմող 
ցուցանիշների մակարդակների միջև խզումը գնալով աճում է, իսկ 10 մարզերի ներսում` 
նվազում: Այսինքն` բնակչության կյանքի որակի կրթական, ժողովրդագրական, առող-
ջապահական բաղադրիչները մարզերի ներսում համահարթեցվում են, իսկ մարզերի ու 
մայրաքաղաքի միջև` ավելի տարանջատվում:  

Տնտեսական բարեկեցության անհամաչափության աստիճանը հանրապետության 
մարզերում ևս շարունակում է աճել: Ընդ որում, ՀՀ մարզերի և Երևանի բնակչության 
տնտեսական բարեկեցության մակարդակների տարբերությունը մեծանում է շատ ավելի 
արագ տեմպերով, քան դա տեղի է ունենում ՀՀ 10 մարզերի ներսում: Մյուս կողմից, 
բնակչության սոցիալական բարեկեցության մակարդակներն ըստ մարզերի ու Երևանի 
դիտարկվող ժամանակահատվածում որոշակի չափով համահարթեցվել են, ընդ որում, 
նկատելի է հանրապետության ներսում սոցիալական բարեկեցության անհամաչափու-
թյան ավելի ցածր աստիճան, քան առկա է տնտեսական բարեկեցության և բնակչության 
որակի պարագայում: 
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АРМЕН КТОЯН    

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РА 
 

Ключевые слова: качество жизни, качество населения, бла-
госостояние, территориальная диспропорция, 
метод главных компонент, интегральный по-
казатель качества жизни 

 

Теоретической основой современных исследований качества жизни населения является 
интегральный подход. В статье качество жизни рассмотрено в рамках обобщения показате-
лей качества населения, экономического и социального благосостояния. Для рассмотренных 
элементов, на основе модифицированного метода первой главной компоненты, построены ин-
тегральные показатели. Оценка качества жизни населения проведена для г. Еревана и регионов 
Армении, на основе региональной статистики с 1998 по 2015гг. Результаты оценки использо-
ваны для исследования региональных диспропорций качества жизни населения в РА. 

 

ARMEN KTOYAN  
 

TERRITORIAL DISPROPORTIONS OF LIFE QUALITY OF THE POPULATION IN RA 
 

Key words:  quality of life, quality of the population, welfare, 
territorial disproportion, principal component 
analysis, integrated indicator of life quality 

 

The theoretical basis of modern researches of the population’s life quality is integrated approach. 
In article the quality of life is considered within generalization of indicators of quality of the population, 
economic and social welfare. For the considered elements, on the basis of the modified method of the 
first principal components, integrated indicators are constructed. Assessment of the population’s life 
quality is carried out for Yerevan and regions of Armenia, on the basis of regional statistics from 1998 
to 2015. The results of assessment are used for a research of regional disproportions of quality of life of 
the population in RA. 

 
 

ՍՈՖՅԱ ՕՀԱՆՅԱՆ  
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 
  

ԶԼՄ-Ն ՈՐՊԵՍ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՆ 

 

Հիմնաբառեր.  ԶԼՄ, մանիպուլյացիա, տեխնոլոգիա, տեղե-
կատվություն, գաղափարախոսական և սո-
ցիալ-հոգեբանական ներգործության միջոց-
ների համակարգ, աշխարհընկալում 
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Ժամանակակից աշխարհում քաղաքականության մեջ, գովազդում, հասարակայնու-
թյան հետ կապերում և լրագրության մեջ լայնորեն կիրառվող տեխնոլոգիաներից է մանի-
պուլյացիան, որն ընկալվում է որպես գաղափարախոսական և սոցիալ-հոգեբանական 
ներգործության միջոցների համակարգ, որի նպատակն է մարդկանց մտածողության ու 
վարքի փոփոխությունը՝ իրենց շահերին հակառակ: Այս գործում հսկայական դերակա-
տարություն ունեն ԶԼՄ-ները, որոնք տեղեկատվության որոնման, մշակման ու փոխանց-
ման միջոցներից վերածվել են մարդու ներաշխարհը վերահսկող ու փոխակերպող միջոց-
ների: Սակայն, մարդը ԶԼՄ-ների տրամադրած տեղեկատվության միայն կրավորական 
սպառողը չէ. նա մեկնաբանում և գնահատում է այն` ելնելով սեփական աշխարհընկա-
լումից, իդեալներից, սոցիալական դիրքից, մշակութային զարգացումից: 

 

Մարդու գիտակցության ու վարքի վրա ներգործության հիմնախնդրի հանդեպ բազ-
մազան մոտեցումների հսկայական քանակը կարելի է բաժանել երկու խմբի: Առաջինին 
վերաբերում են այն տեսություններն ու տեխնոլոգիաները, որոնք ենթադրում են անհա-
մաչափ հաղորդակցում, երբ հաղորդակցման մասնակիցներից մեկը որոշում է դրա բո-
վանդակությունն ու շփման եղանակները, իսկ մյուսը միայն ենթարկվում է: Մյուս տեսակի 
հիմքում իրավահավասար գործընկերներին միավորող համաչափ հաղորդակցման գա-
ղափարն է: Դիրքորոշումների այս բևեռների միջև տեղավորված են հաղորդակցման 
տարբեր տեխնոլոգիաներ, որոնք կարելի է դասակարգել ըստ մի քանի խմբի (տե՛ս գծա-
պատկերը): 

Սև տեխնոլոգիաների տեսակներից մեկը մանիպուլյացիան է: Այս տեխնոլոգիայի 
հանդեպ ուշադրությունը բացատրվում է նրանով, որ այն առավել շատ է կիրառվում 
քաղաքականության մեջ, գովազդում, հասարակայնության հետ կապերում և լրագրու-
թյան մեջ: Ներկայումս մանիպուլյացիան ընկալվում է որպես գաղափարախոսական և 
սոցիալ-հոգեբանական ներգործության միջոցների համակարգ, որի նպատակն է մարդ-
կանց մտածողության ու վարքի փոփոխությունն իրենց շահերին հակառակ: Մանիպուլյա-
ցիայի գլխավոր հատկանիշներն են1. 

1. Մանիպուլյացիայի գործընթացն անհամաչափ է. գոյություն ունեն ներգործող 
կողմ (սուբյեկտ) և ներգործության ենթակա կողմ (օբյեկտ): 

2. Մանիպուլյացիան հոգևոր, հոգեբանական ներգործության տեսակ է (այլ ոչ թե 
ֆիզիկական բռնություն կամ բռնության սպառնալիք): Մանիպուլյացիա կատարո-
ղի թիրախն անձի հոգեկան կառույցներն են: 

3. Մանիպուլյացիան գաղտնի ներգործություն է, որի փաստը չպետք է նկատի մա-
նիպուլյացիայի օբյեկտը: 

Ցանկացած մանիպուլյացիայի բնորոշ են ինչ-որ փակվածություն, պատրանք, ան-
տեսանելի մեխանիզմ, գիտակցության վրա հոգեբանական ազդեցություն՝ այս կամ այն 
համոզմունքների կամ նախապատվությունների ձևավորման նպատակով: Ինչպես կար-
ծում է ամերիկացի գիտնական Հ. Շիլլերը. «Մանիպուլյացիայի հաջողությունը երաշխա-

                                                            
1 Дзялошинский И., Манипулятивные технологии в СМИ. М., 2006: 
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վորված է, երբ մանիպուլյացիայի ենթարկվողը հավատում է, որ տեղի ունեցող ամեն ինչ 
բնական է ու անխուսափելի: Կարճ ասած՝ մանիպուլյացիայի համար պահանջվում է կեղծ 
իրականություն, որում դրա առկայությունը չի զգացվի»1: 

 

 
 

 
Այս հանգամանքով է պայմանավորված ԶԼՄ-ների մեծ արդիականության ու աճող 

նշանակության ձեռքբերումը. դրանք դառնում են քաղաքական գործընթացների իրակա-
նացման, հասարակական գիտակցության կառավարման, հասարակական կարծիքի 
ձևավորման կարևոր գործիքներ: Ֆրանսիացի գիտնական Ա. Մոլը, խոսելով ժամանա-
կակից աշխարհում ԶԼՄ-ների դերի մասին, ընդգծում է, որ դրանք փաստացիորեն վերա-
հսկում են մեր ողջ մշակույթը` անցկացնելով այն իր ֆիլտրերով, տարբերակում են առան-
ձին տարրեր մշակութային երևույթների ընդհանուր զանգվածից և դրանց հաղորդում հա-
տուկ կշիռ, բարձրացնում են մի գաղափարի արժեքը, արժեզրկում մյուսը, այդպիսով 
բևեռացնում մշակույթի ամբողջ դաշտը: Այն, ինչ չի հայտնվել զանգվածային հաղոր-
դակցման ուղիներում, մեր ժամանակներում գրեթե ազդեցություն չի գործում հասարա-

                                                            
1  Шиллер Г., Манипуляторы сознанием. М., 1980, с. 27-28. 
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կության զարգացման վրա1: Հետևաբար` արդի փուլում ԶԼՄ-ները տեղեկատվության 
որոնման, մշակման ու փոխանցման պարզ միջոցներից վերածվել են մարդու ներաշխա-
րհը վերահսկող ու փոխակերպող միջոցների: Մարդկային գիտակցության զարգացման 
հորիզոններն ընդլայնելու, մարդուն ինքնուրույն և անկախ դատելու հնարավորություն 
տալու փոխարեն ժամանակակից ԶԼՄ-ներն ավելի ու ավելի կոշտ մանիպուլյացայի են 
ենթարկում զանգվածների գիտակցությունը վարքի կարծրատիպերի տարածմամբ2: 

Քաղաքացիական հասարակության մեջ ԶԼՄ-ների գլխավոր գործառույթն այն է, որ 
քաղաքացիներին վերածում են հսկայական, բայց մեկ վայրում չհավաքված ամբոխի 
զանգվածային մշակույթի և տեղեկատվության միասնական հոսքի միջոցով, որոնք մտքե-
րը դարձնում են միակերպ, կաղապարային ձևեր և յուրաքանչյուր մարդու համապատաս-
խանեցնում են տրված նմուշին: ԶԼՄ-ների «ամբոխաստեղծ» գործողությունը համաշխար-
հային ընդգրկում է ձեռք բերում, որովհետև նրանք ստեղծում են միասնական ցանց:  

Գիտակցության մանիպուլյացիայի համար ԶԼՄ-ները փոփոխում են բառերի ու հաս-
կացությունների իմաստը: Ընդ որում, փոխվում է ենթատեքստը, և նույն բառերից ստեղծ-
վում է բոլորովին այլ իմաստ: Տեղեկատվության առանձին «մասնիկները», կարծես թե, 
կեղծիք չեն, բայց այն ամբողջությունը, ինչը դրանցից կերտել է թղթակիցը կամ խմբագի-
րը, կարող է ընդհանուր ոչինչ չունենալ իրականության հետ: 

Մանիպուլյացիոն սեմանտիկայի հիմնական հնարներն են. 
Ա. Պարզեցում, կարծրատիպացում: ԶԼՄ-ները կարևորագույն դերն են խաղացել 

հասարակության «ամբոխակերպման» գործընթացում: Զանգվածի մարդը՝ խճանկարա-
յին մշակույթի արգասիքը, մեծ չափով ստեղծվել է ԶԼՄ-ների կողմից: Ի տարբերություն 
բարձր մշակույթի, ԶԼՄ-ները նախատեսված են հենց զանգվածի համար: Ուստի դրան-
ցում հաստատվել են տեղեկատվության բարդության ու եզակիության խիստ սահմանա-
փակումներ: Այդ կանոնի հոգեբանական արդարացումն այն է, որ մարդը ենթագիտակցո- 
րեն ձգտում է բարդ հիմնախնդիրների պարզունակ բացատրությունների3: 

Պարզեցման հայեցակարգը XX դարի 20-ական թթ. սկզբին առաջադրել է ամերի-
կացի լրագրող Ու. Լիպմանը, ով համարում էր, որ ընկալման գործընթացն ընդամենը 
դեռևս անհայտ երևույթի մեխանիկական հարմարեցումն է ընդհանուր կայուն բանաձևին՝ 
կարծրատիպին: Այդ պատճառով ԶԼՄ-ները պետք է իրականացնեն տեղեկատվության 
օբյեկտ դարձած երևույթի ստանդարտացում: Ընդ որում, խմբագիրը պետք է հենվի 
կարծրատիպերի ու առօրյա կարծիքների վրա և անխնա անտեսի նրբությունները: Մար-
դը պետք է ընկալի տեղեկատվությունն առանց ջանքերի ու անխոս, առանց ներքին պայ-
քարի ու քննադատական վերլուծության: Պարզեցման գործողությանը հաջորդում է նշա-
նայնացումը, այսինքն՝ առավել համապատասխան բառերի որոնումը, որոնցով պետք է 

                                                            
1  Վ. Աթոյան, Ա. Մալքջյան, Ս. Օհանյան, Էկրանային մշակույթը որպես տեղեկատվական հասարակության 

սոցիոմշակութային բնութագիր, «21-րդ դար», 2015, թիվ 3, էջ 56: 
2  Абдигалиева Г., Токтаров Б., СМИ как фактор манипуляции массовым сознанием, URL: 

https://articlekz.com/article/8154 
3 Кара-Мурза С., Манипуляция сознанием. М., с. 289. 
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ներկայացնել պարզունակ մոդելները: Հետևաբար` պատրաստի տեղեկատվության մշա-
կումը վերածվում է զուտ ինժեներական աշխատանքի: 

Բ. Պնդում և կրկնություն: Պարզեցումը թույլ է տալիս արտահայտել գլխավոր միտ-
քը, որն անհրաժեշտ է ներշնչել լսարանին համառոտ և տպավորիչ եղանակով՝ պնդման 
ձևով: Հենվելով խճանկարային մշակույթում ձևավորված զանգվածի մարդու մտածո-
ղության վրա՝ ԶԼՄ-ները միաժամանակ դարձել են այդ մտածողության ամրապնդման 
կարևորագույն գործոնններ: Նրանք մարդուն ընտելացրել են մտածել կարծրատիպերով 
և աստիճանաբար նվազեցրել են տեղեկատվության ինտելեկտուալ մակարդակը՝ վերա-
ծվելով բթացման գործիքի: Դրան նպաստել է գիտակցության մեջ անհրաժեշտ կարծրա-
տիպերի ամրապնդման գլխավոր մեթոդը՝ կրկնությունը: Այս առումով, ֆրանսիացի հոգե-
բան, սոցիոլոգ Գ. Լե Բոնը պնդում էր, որ կրկնությունը վերջիվերջո ներդրվում է ենթագի-
տակցության խորքերը, այնտեղ, որտեղ ձևավորվում են մեր գործողությունների շարժա-
ռիթները1: Կրկնության հնարը չարաշահելիս կարծրատիպերը վերածվում են կայուն նա-
խապաշարումների: 

Գ. Մասնատում: Պարզեցման հատուկ և կարևոր կողմերից մեկն ամբողջական 
խնդրի բաժանումն է ըստ առանձին դրվագների այնպես, որ ունկնդիրը, ընթերցողը կամ 
հանդիսատեսը չկարողանան դրանք միավորել և իմաստավորել խնդիրը: Դա խճանկա-
րային մշակույթի հիմնարար սկզբունքն է: Մասնատումն իրականացվում է բազմաթիվ 
տեխնիկական հնարներով. թերթերում հոդվածները բաժանում են մասերի և տեղադրում 
տարբեր էջերում, տեքստը կամ հեռուստահաղորդումն ընդհատում են գովազդով: 

ԶԼՄ-ները «կառուցում են» տեղեկատվության արտաքնապես քաոսային հոսքն այն-
պես, որ ընթերցողի կամ հանդիսատեսի մոտ ստեղծվի տեղեկատվության տիրապետո-
ղին ձեռնտու իրականության պատկերը: Տեղեկատվության ընտրության չափանիշները 
հիմնվում են բավական զարգացած տեսությունների և մաթեմատիկական հաշվարկների 
վրա: Յուրաքանչյուր տեղեկատվության համար գնահատվում են բարդության մակարդա-
կը և հեռավորությունն անհատից (այդ հաշվարկներով ԶԼՄ-ներում տարբերակվում են 
մարդու հոգեկանի խորության 4-5 շերտեր, որոնց վրա պետք է ազդեն տեղեկություննե-
րը): Այդ տվյալները տեղեկատվությանը հաղորդում են նշանակալիության աստիճան, 
որից ելնելով՝ կազմվում է թերթը կամ նորությունների ծրագիրը: 

Դ. Հրատապություն: Հիմնախնդիրների հաջողված և արդարացված հատվածայ-
նացման պայմաններից մեկը տեղեկատվության հրատապությունն է, դրան անհետաձգե-
լիության բնույթ հաղորդելը: Համարվում է, որ հրատապության ճնշող զգացողությունը 
կտրուկ մեծացնում է ԶԼՄ-ների մանիպուլյացիոն հնարավորությունները: Տեղեկատվու-
թյան ամենօրյա, ամենժամյա թարմացման հետևանքով այն զրկվում է մշտական կառուց-
վածքից: Մարդը պարզապես ժամանակ չի ունենում իմաստավորելու և հասկանալու տե-
ղեկությունները, քանի որ դրանք արտամղվում են այլ, ավելի նոր տեղեկություններով: 
Ըստ Հ. Շիլլերի. «Հրատապության կեղծ զգացումը … ստեղծում է տեղեկատվության 

                                                            
1 Лебон Г., Психология народов и масс. М., 1995: 



 549

առարկայի արտասովոր կարևորության զգացողություն, որը նույնքան արագ ցնդում է: 
Համապատասխանաբար՝ թուլանում է ըստ կարևորության աստիճանի տեղեկատվու-
թյունն տարբերակելու ընդունակությունը: Միմյանց արագ հաջորդող տեղեկություններն 
աղետների ու զինված ուժերի հարձակումների, վատնումների ու գործադուլների, ուժեղ 
տոթի մասին խանգարում են գնահատականներ տալ և դատողություններ անել: Այդ դեպ-
քում տեսակավորման մտային գործընթացը, որը սովորական պայմաններում նպաստում 
է տեղեկատվության իմաստավորմանը, ի վիճակի չէ կատարելու այդ գործառույթը… 
Տվյալ պահին տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա ուշադրության լիակատար կենտ-
րոնացումը քայքայում է անցյալի հետ անհրաժեշտ կապը»1: 

Ե. Սենսացիա: Սենսացիաների գործածումը թույլ է տալիս ապահովել հիմնա-
խնդիրների հատվածայնությունը և տեղեկատվությունը մասնատել այնպես, որ մարդը 
երբեք չստանա լրիվ, ավարտուն գիտելիք: Դրանք տեղեկություններ են այն իրադարձու-
թյունների մասին, որոնց տրվում են այնքան մեծ կարևորություն և եզակիություն, որ 
դրանց վրա կենտրոնանում և անհրաժեշտ ժամանակով պահվում է լսարանի գրեթե ամ-
բողջ ուշադրությունը: Սենսացիաներով կարելի է կա´մ քողարկել կարևոր իրադարձու-
թյունները, որոնք հանրությունը չպետք է նկատի, կա´մ դադարեցնել սկանդալն ու պսի-
խոզը, որոնց դադարեցման ժամանակն արդեն վրա է հասել, բայց այնպես, որ դրա մա-
սին չհիշեն: 

Գիտակցության անընդմեջ ռմբակոծումը զգացմունքների վրա ներգործող սենսա-
ցիաներով, հատկապես՝ «վատ նորություններով», կատարում է «նյարդայնության» ան-
հրաժեշտ մակարդակի պահպանման կարևոր գործառույթ: Այդ նյարդայնությունը, ան-
ընդհատ ճգնաժամի զգացողությունը կտրուկ մեծացնում են մարդկանց ներշնչելիությունը 
և փոքրացնում քննադատական ընկալման ընդունակությունը: Սովորական, կայուն սո-
ցիալական դրության խախտումը միշտ մեծացնում է իրավիճակային ներշնչելիությունը2: 

Բայց որքան էլ սարսափազդու թվա ԶԼՄ-ների ամենազորության և զանգվածային 
գիտակցության «հոգեծրագրավորման», տեղեկատվական ու հաղորդակցային մանիպու-
լյացիայի անսահմանափակ հնարավորությունների մասին առասպելը, պետք է հիշել, որ, 
այնուամենայնիվ, դրանք հաղորդակցման միջոցներ են3: Եվ մարդը ոչ թե պարզապես 
մեխանիկորեն մշակում է ստացված տեղեկատվությունը, այլ դեն է նետում անպետքը, 
անհատապես տեսակավորում տեղեկատվությունն ըստ կարևորության աստիճանի, որո-
շում դրա ընկալման հերթականությունը: Այս համատեքստում Է. Ֆրոմը իր «Մարդկային 
ապակառուցողականության անատոմիա» հիմնարար աշխատության մեջ ընդգծում է, որ 
ամենաքիչն են մանիպուլյացիայի ենթարկվում հստակ արտահայտված սոցիալական և 
քաղաքական դիրքորոշմամբ մարդիկ, քանի որ մանիպուլյատիվ ներգործությունները հա-

                                                            
1  Шиллер Г., նշվ. աշխատ., с. 11: 
2  Ի տարբերություն ընդհանուր ներշնչելիության՝ իրավիճակային ներշնչելիություն են անվանում հատուկ 

վիճակները, որոնք ծագում են անոմալ իրավիճակների ազդեցությամբ: 
3  Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, Տեղեկատվական պատերազմները որպես ազգային անվտանգության սպառ-

նալիք, «21-րդ դար», 2014, թիվ 4, էջ 138: 
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կադարձ համեմատական են սոցիոմշակութային նույնականությանը, կրթվածությանը, 
խմբային համերաշխությանը1: Հետևաբար՝ մանիպուլյացիան, որպես գործընթաց, սահ-
մանափակված է սոցիալ-հոգեբանական օրինաչափություններով պայմանավորված որոշ 
սահմաններով, որոնց շրջանակներում հնարավոր է ներգործությունն անհատի կամ սո-
ցիալական խմբերի վրա: Յուրաքանչյուր մարդ մեկնաբանում է իրեն հասնող տեղեկատ-
վությունը` գնահատելով այն` կախված սեփական աշխարհընկալումից, իդեալներից, սո-
ցիալական դիրքից, մշակութային զարգացումից: Այստեղ արժեհամակարգը հանդես է 
գալիս որպես զտիչ, որը որոշում է հոգեբանական պաշտպանության համակարգը, որի 
հիմնական մեխանիզմներն են ժխտումը, ճնշումը, արտամղումը, պրոյեկցիան, նույնակա-
նացումը, ռացիոնալացումը, օտարումը և այլն: 

 

СОФЬЯ ОГАНЯН    

СМИ КАК ФАКТОР МАНИПУЛЯЦИИ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ 
 

Ключевые слова: СМИ, манипуляция, технология, информация, 
система средств идеологического и социально-
психологического воздействия, мировосприятие 

 

В современном мире одной из наиболее широко используемых технологий в политике, рек-
ламе, связях с общественностью и журналистике является манипуляция, которая восприни-
мается как система средств идеологического и социально-психологического воздействия, цель 
которого - изменение мышления и поведения людей, вопреки их интересам. В этом процессе ог-
ромную роль играют СМИ, которые из средств поиска, разработки и передачи информации 
превратились в средства контроля и трансформирования внутреннего мира человека. Однако 
человек не только является пассивным потребителем информации, предоставляемой сред-
ствами массовой информации, он интерпретирует и оценивает её, исходя из собственного 
восприятия мира, идеалов, социального положения и культурного развития. 

 

SOFYA OHANYAN    

MASS MEDIA AS A MANIPULATION FACTOR OF MASS CONSCIOUSNESS 
 

Key words:  mass media, manipulation, technologie, 
information, ideological and social-psychological 
means of action, perception of the world 

 

In the modern world, manipulation is one of the most widely used technologies in politics, 
advertising, public relations and journalism, which is perceived as a system of ideological and social-
psychological means of action aimed at changing people's thinking and behavior, contrary to their 
interests. Mass media has a huge role in this process, which has been transformed from the means of 
information search, processing and transmission into means that control and transform the inner world 
of people. However, people are not only passive consumers of information provided by the media, they 
interpret and evaluate it based on their own perception of the world, ideals, social position, and 
cultural development. 
                                                            
1  Фромм Э., Анатомия человеческой деструктивности, М., 2007. 
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THE ANALYSIS OF CROP CULTIVATION PRODUCTION IN RA 
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Agriculture is an important branch of Armenian economy. Crop cultivation production 
depends on many factors. Some factors have positive impact on the production and some have 
negative ones. The paper formulates simultaneous equations model to analyze the relationship 
between crop cultivation production, investment, labor, land and equipment. 

 

Agriculture is one of the major spheres of any country and Republic of Armenia is not 
an exception. According to official statistic 47% per cent of employees are busy in agriculture. 
Though the growth rate of agriculture has fluctuated significantly during the past decade, 
agriculture still preserves its key role in providing of employment and income. During recent 
years some positive effects have been also dedicated in that sphere. Besides that agriculture is 
the basic source of export expansion in our country.  

According to National Statistical Service of RA in 2014 agricultural production was 
482935.6 million Armenian drams, which had increased the previous year production by 
4.9%. Usually agricultural production is divided into two parts: crop cultivation production and 
veterinary production. In agricultural production crop cultivation has major part. In 2014 the 
last was 276069.1 million Armenian drams, which had increased that of 2013 by 5.9%. The 
growth of crop cultivation production depends on many factors. Some factors have positive 
impact on the production, some have negative ones. 

To develop the model of the growth of crop cultivation production of Armenian economy 
basic factors such as investments, employment rate, technique and land resources have been 
chosen. The crop cultivation model is given below: 

tttttt techniclandclabourcinvestccproduct ε+++++= 3210 , 2015,1998=t         ( )1   
Where 

tproduct  is crop cultivation gross production in −t year (billion drams) 

tinvest  is credit investment in agricultural in −t year (million drams)  

tlabour  employers in −t year (thousand people) 

tland  area of sowing land in −t year (thousand hectares) 

ttechnic  the number of tractors in −t year (thousand) 

tε the error of the model in −t year 
Thus in our model we will consider the influence of investment, the number of 

employers and tractors, and land recourses on gross crop cultivation production. On the other 
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hand on crop cultivation essential influence have well weather conditions, which could not be 
measured directly. We will consider it in the model error. As tractor is the most frequently 
used technique in crop cultivation in the model we will use the number of tractors used in 
agricultural.  

Making appropriate data mining and model estimating we will get the following 
estimated model: 

ttttt techniclandlabourinvestproduct 41.060220.2645360.534034-0.000169-129.9919 +++=   
Analyzing the estimation results it has turned out that selected regressions are 

significant at 05.0=α  significance level. Using F statistic it turned out that the whole equation 
is also significant, which means that dependant variables explain the independent variable. 
Thus almost 82% of crop cultivation production changes are explained by equation and the last 
18% by errors. But investigating the correlation matrix of regressions we have found out the 
strong relationship among selected factors. To overtake the last problem we will describe 
structural relationship among factors using some equations. In result we will discuss 
simultaneous equation system with endogen and exogenous factors. We will consider the 
following system: 

⎩
⎨
⎧

+++=
++++=

ttttt

ttttt

productblandcinvestcctechnic
technicblabourcinvestccproduct

221222120

111121110

ε
ε

2015,1998=t                 ( )3  
As system (3) is just identified to estimate it, we will apply indirect least square method. 

Firstly we have gained the following result: 
landlabourinvestproduct ttt 04.031.100013.0926 +−+=             ( )4  

)000.004.2581.0( 2 === PFR   

Thus one million investment in agriculture entails in average 130000 dram crop 
cultivation gross production growth, which underlines not efficient usage of investment. On 
the other hand, 1 hectare growth of land resources entails in average 5461000 dram growth 
of crop cultivation. In the second phase of estimation these results are obtained: 

landlabourinvesttechnic ttt 005.0019.00000098.072.25 −−−=     (5) 

)000007.083.1064.0( 2 === PFR  

Summerizing (4) and (5) we get 

⎩
⎨
⎧

−−−=
+−+=

landlabourinvesttechnic
landlabourinvestproduct

ttt

ttt

01.002.00000098.072.25
04.031.100013.096.925

    (6) 
 In order to get a system like (3), in system (6) let us express land variable by other 

variables. We get: 
tttt techniclabourinvestproduct 999999.029.10001398.011.736 +−+=  

To get the second equation of structural model in the first equation of system (6), 
express the labor variable by others, then put it in the second one. In result we get: 
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tttt productlandinvesttechnic 014.0001.000001167.037.12 −−+=  
Summarizing formulated two equations we have got the model that estimates the growth 

of crop cultivation production. 

⎩
⎨
⎧

−−+=
+−+=

tttt

tttt

productlandinvesttechnic
techniclabourinvestproduct

01.000058135.000001167.037.12
999999.0291.1001.011.736

   (7) 

Thus investment and technique have positive influences on crop cultivation production. 
Consider to the gained results major influence has technique variable. The negative sign of 
labor variable could be explained by the saturation of people recourses in agriculture and as a 
result the negative influence of the marginal revenue of that. 

 

ԱՆԱՀԻՏ ՄԿՐՏՉՅԱՆ  
  

ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  բուսաբուծության արտադրանք, գյուղատնտեսու-
թյուն, գծային բազմաչափ ռեգրեսիա, միաժամա-
նակյա հավասարումներով համակարգ, էնդոգեն 
փոփոխական 

 

Գյուղատնտեսությունը ցանկացած երկրի կարևոր ճյուղերից է: Բացառություն չէ նաև ՀՀ-ն: 
Բուսաբուծության արտադրանքի ծավալի վրա շատ գործոններ են ազդում: Որոշ գործոններ նպաս-
տում են ծավալի աճին, իսկ որոշները` նվազեցմանը: Բուսաբուծության համախառն արտադրանքի 
կախվածությունը ներդրումներից, աշխատուժից, հողից և տեխնիկայից վերլուծելու համար կա-
ռուցվել և գնահատվել է միաժամանակյա հավասարումների համակարգով էկոնոմետրիկ մոդել: 

 

АНАИТ МКРТЧЯН    

АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В АРМЕНИИ   

Ключевые слова: продукция растениеводства, сельское хо-
зяйство, линейная множественная регрессия, 
система одновременных уравнений, эндогенная 
переменная 

 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики. Не является исключением 
и РА. Объем сельскохозяйственной продукции зависит от большого числа факторов. Одни 
факторы влияют на объемы роста продукции, а другие – на замедление роста. Была построе-
на и оценена по системе одновременных уравнений эконометрическая модель для анализа зави-
симости от валового продукта растениеводства от инвестиций, рабочей силы, земли и тех-
ники.
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ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ 
 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր.  արդյունաբերական քաղաքականություն, 
համագործակցություն, կոոպերացում, զար-
գացած երկրներ, ԲՀՌՉԱ, ԵԱՏՄ 

 

Արդյունաբերական քաղաքականության մշակումը նշանակում է առաջին հերթին` 
տնտեսական գերակայությունների որոշում, որոնք համապատասխանում են տնտեսու-
թյան պետական կարգավորման, կառավարման հնարավորություններին և տնտեսական 
պայմաններին: Անցումային տնտեսություն ունեցող երկրները կարիք ունեն ուսումնասի-
րելու զարգացած երկրների արդյունաբերական քաղաքականության իրացման հաջողված 
փորձը՝ լավագույն մոդելները յուրացնելու և բացասական հետևանքները նվազագույնի 
հասցնելու համար:  

Սույն հոդվածում դիտարկվում է զարգացած և ԲՀՌՉԱ երկրների արդյունաբերա-
կան քաղաքականության իրացման փորձը՝ ԵԱՏՄ երկրների շրջանակներում այն կիրա-
ռելու նպատակով: 

 

Արդյունաբերական քաղաքականության մշակումը նշանակում է առաջին հերթին՝ 
գերակայությունների, փոխազդեցության կարգավորման օբյեկտների, մշտադիտարկման 
և շտկման գործառնությունների որոշում, որոնք համապատասխանում են տնտեսության 
պետական կարգավորման, կառավարման հնարավորություններին և տնտեսական պայ-
մաններին: Այս դեպքում արդյունաբերական քաղաքականության գործիքների համակցու-
մը պետք է համապատասխանի տնտեսության իրական հատվածի որոշակի փուլին և չի 
կարող չփոխվել ճգնաժամի, կայունության, ստագնացիայի, տնտեսական աճի և ակտիվ 
կառուցվածքային վերափոխման փուլերի հերթափոխությանը զուգընթաց: Դրա համար էլ 
յուրաքանչյուր պետության դերը և կշիռը շատ առումներով աշխարհում գնահատվում են 
հիմնովին նոր արդյունաբերական տեխնոլոգիաների մշակմամբ և ներդրմամբ` ներկա 
բացասական իրողություններին պատշաճ պատասխանելու համար1: 

Ամեն դեպքում անցումային տնտեսություն ունեցող երկրները կարիք ունեն ուսում-
նասիրելու զարգացած երկրների արդյունաբերական քաղաքականության իրացման հա-
ջողված փորձը՝ լավագույն մոդելները յուրացնելու և բացասական հետևանքները նվազա-
գույնի հասցնելու նպատակով: Սակայն դա պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր երկրի 
ժողովրդագրական և հումքային ապահովվածության առանձնահատկությունները:  
                                                            
1  Ա. Արշակյան, Արդյունաբերական քաղաքականության կայացումը և զարգացման հիմնախնդիրները Հա-

յաստանի Հանրապետությունում, սեղմագիր Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և 
կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատե-
նախոսության, Եր., 2002:  
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Այսպես՝ արդյունաբերական արագ զարգացման ամենահաջողված օրինակներից է 
Ճապոնիայի տնտեսությունը, որն ուներ շատ ավելի ընդգծված արդյունաբերական 
ուղղվածություն, քան այլ արդյունաբերական երկրներ: Ճապոնիայի տնտեսությունը շատ 
արագ աճ ապրեց, սակայն հիմնական հարցն այն է, թե արդյո՞ք աճի առանցքը վարվող 
արդյունաբերական քաղաքականությունն էր: Կարծում ենք, որ գոյություն ունի առնվազն 
երկու փաստարկ, որոնք թույլ են տալիս Ճապոնիայի հաջողությունները վերագրել միայն 
արդյունաբերական քաղաքականությանը: Նախ՝ ապացուցված չէ, որ կառավարության 
ջանքերը երկիրը տանելու արդյունաբերականացման ուղղությամբ, ավելի արագ ար-
դյունք տվեցին, քան եթե դա իրականացվեր ազատ շուկայական տնտեսության պայման-
ներում: Երկրորդ` հնարավոր է, որ Ճապոնիայի արդյունաբերության դինամիկան պայմա-
նավորված չէ համապատասխան քաղաքականությամբ, և Ճապոնիան հաջողության 
կհասներ ամեն դեպքում, քանի որ այն ուներ աշխարհի ամենաբարձր խնայողություննե-
րի մակարդակը, կրթության արդյունավետ համակարգ, կապիտալի ու աշխատուժի ար-
դյունավետ փոխազդեցություն, ավանդույթներ1: Այս պայմաններում կարելի է պնդել, որ 
Ճապոնիայի արդյունաբերականացման քաղաքականությունը երկրի տնտեսական զար-
գացման մեջ խաղացել է շատ համեստ դեր:  

Ամերիկյան արդյունաբերական քաղաքականության առանձնահատկությունների 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ը հավատարիմ է մնում ազատ շուկայի գա-
ղափարախոսությանը, որը բացառում է պետական այնպիսի կառավարումը, ինչպիսին 
առկա է Ճապոնիայում: Այնուամենայնիվ, ամերիկյան կառավարությունը առաջնային դեր 
խաղաց մի շարք ոլորտների աճի խթանման գործում: Դա առավել ակնառու էր գյուղա-
տնտեսության ոլորտում: Սակայն, եվրոպացի փորձագետները, արդյունաբերական զար-
գացման՝ սեփական երկրների ավելի ցածր ցուցանիշները բացատրում են ԱՄՆ-ի և Ճա-
պոնայի արդյունաբերական քաղաքականության բարձր արդյունավետությամբ: 

Եվրոպական երկրներից հենց Գերմանիայի փորձն է արժանի ուշադրության, քանի 
որ, տնտեսական քաղաքականության հետ մեկտեղ, այստեղ կարևոր դեր ունի տնտեսա-
կան գործընթացների պետական կարգավորումը: 

Վերջին տարիներին Գերմանիայի հետաքրքրությունն արդյունավետ արդյունաբե-
րական քաղաքականության իրացման մեջ կապված է նրա հետ, որ Եվրամիության գործ-
ընկերները, հատկապես՝ Ֆրանսիան, այն ակտիվորեն օգտագործում է2: Դրա միջոցով 
ԵՄ երկրներն ապահովում են առանձին արդյունաբերական ոլորտների մրցակցային 
առավելությունները: ԱՄՆ-ը, Չինաստանը և Հնդկաստանը Գերմանիայի հիմնական 
մրցակիցներն են համաշխարհային շուկայում, որոնք ևս իրականացնում են ակտիվ ար-
դյունաբերական քաղաքականություն՝ ուղղված ազգային արտադրության պաշտպանու-
թյանը: Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը միայն ուժեղացրեց ազգային արդյու-
նաբերական քաղաքականության հովանավորչական բնույթը: Մյուս կողմից՝ գերմանա-

                                                            
1  Промышленная политика Японии, http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=155&type= 

news&top_menu=photo&sb=90&newsid=3547 
2  Черников Г. П., Черникова Д. А., Европа на рубеже XX–XXI веков: учеб. пособие. М.: МГИМО, 2006. 
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կան արդյունաբերությունը կարիք ունի պետության նպատակաուղղված աջակցության՝ 
որոշ դանդաղ զարգացող ճյուղերի առաջընթացի համար: Խոսքն առաջին հերթին նորա-
րարությունների և տարածքային առավելությունների արդյունավետ օգտագործման մա-
սին է: Պատահական չէ, որ Գերմանիան սկսել է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել կա-
ռուցվածքային ոլորտային քաղաքականության իրացմանը: 

Վերջին տարիներին համաշխարհային արդյունաբերության մեջ իրենց ուրույն տեղն 
ունեն ԲՀՌՉԱ երկրները: Այս երիտասարդ միջտարածաշրջանային կառույցը իր զարգաց-
ման վաղ փուլում է, ինչը թույլ է տալիս մշակել ռազմավարության հիմնական առաջնա-
հերթությունները: Դրանք են1. 

 իրական հատվածի զարգացում, 
 արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների աճ, 
 գիտության, տեխնոլոգիայի և նորարարության զարգացում, 
 փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացում:  

Այսպես՝ իրական հատվածում ԲՀՌՉԱ երկրները պլանավորում են կենտրոնանալ 
գերակա արդյունաբերական կլաստերների զարգացման վրա՝ արդիական տեխնոլոգիա-
ների, նորարարությունների, գիտության և ենթակառուցվածքների զարգացման, տեղե-
կատվական համակարգերի և կառավարման նոր տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:  

ԲՀՌՉԱ երկրների զարգացման արդյունաբերական քաղաքականության ազգային 
ծրագրերն առաջին հերթին ուղղված են փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) 
զարգացմանը: Սա ենթադրում է ֆինանսական և կազմակերպչական աջակցություն 
ՓՄՁ-ներին՝ արտադրական ծրագրերի իրականացման ժամանակ: Զարգացման ծրա-
գրերը թույլ են տալիս լավագույնս բացահայտել համագործակցության և գործընկերու-
թյան հեռանկարային ուղղությունները՝ հիմնվելով համաշխարհային շուկայում առաջար-
կի և պահանջարկի հարաբերակցության վրա:  

Միջին ձեռնարկատիրության զարգացումն արդյունաբերական ոլորտում թույլ է տա-
լիս իրացնել պետական զարգացման ծրագրերի առանցքային խնդիրները՝ ներառյալ ներ-
մուծման կրճատումը սեփական արտադրության զարգացման հաշվին և արտահանման 
ներուժի ձևավորումը՝ ուղղված ազգային եկամտի մեծացմանը և բնակչության բարեկե-
ցության բարձրացմանը:  

Բնական ռեսուրսներով հարուստ երկրների տնտեսական դանդաղ զարգացման 
հիմնական պատճառներից մեկը տնտեսության մեջ օտարերկրյա ներդրումների գերա-
կայությունն է տեղական արտադրությունների նկատմամբ, որի արդյունքում ձևավորվում 
է փոքր ազգային եկամուտ, որն էլ չի նպաստում պետական և մասնավոր ազգային հատ-
վածների զարգացմանը2: Հետճգնաժամային իրավիճակում ԲՀՌՉԱ երկրների արդյունա-
բերական քաղաքականության անկյունաքարը դարձավ կայուն տնտեսական զարգաց-
ման ապահովումը, որը առավելապես արդյունավետ է պետության և մասնավոր հատվա-

                                                            
1  Кульков И.В., Промышленная политика БРИКС, UNIDO, М., 2015.   
2  Добин Ф., Формирование промышленной политики. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция в 

период становления железнодорожной отрасли, “Высшая школа экономики”,  М., 2013.  
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ծի փոխհարաբերությունների հաստատման և միջազգային համագործակցության խո-
րացման պայմաններում: Տնտեսական հավասարակշռության հաստատումը պետական 
հատվածից պահանջում է առևտրային, ֆինանսական և արդյունաբերական քաղաքակա-
նությունների նոր մոտեցումներ՝ տնտեսական արդի միտումները հաշվի առնելով:  

Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տարածաշրջանային միավորմանը, ապա ԵԱՏՄ 
պայմանագրի իրացման կարևորագույն իրադարձություններից է 2015 թ. սեպտեմբերին 
ընդունված արդյունաբերական համագործակցության փաստաթուղթը1, որն ունի ռազմա-
վարական բնույթ և ուղղված է երկրների կոոպերացիոն համագործակցության խորացմա-
նը, գործող արտադրությունների ինտելեկտուալ արդիականացմանը և արդյունաբերու-
թյան նոր ոլորտների ձևավորմանը, ինչպես նաև արտահանման ենթակա մրցունակ ապ-
րանքների արտադրությանը: Այս փաստաթղթով նորարարական տնտեսության ձևավոր-
ման հիմք է դրվել՝ ի հաշիվ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտների զարգացման, մեծ ավե-
լացված արժեք ունեցող ապրանքների արտադրության: 

Համակարգային փաստաթուղթը որոշակիացնում է կողմերի արդյունաբերական 
համագործակցության նպատակները, ուղղությունները, ինչպես նաև դրանց իրացման 
գործիքները և մեխանիզմները:  

Այսպես՝ ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության հիմնական խնդիրներն են 
արտադրության բազմազանեցումը, ներմուծման փոխարինման ներուժ ունեցող ձեռնար-
կությունների զարգացումը և արտահանման ներուժ ունեցող արտադրությունների խթա-
նումը: Ներմուծման փոխարինման անհրաժեշտությունը բացատրվում է տեղական ար-
տադրության հաշվին ԵԱՏՄ պահանջարկի բավարարմամբ՝ ապրանքների գների վերա-
հսկելիության նպատակով: 

Փաստաթուղթը նաև որոշակիացնում է համագործակցության այլ ուղղություններ, 
որոնցից առավել կարևոր են2՝  

 մրցունակ արդյունաբերական արտադրանքի նոր տեսակների յուրացում ԵԱՏՄ 
ներքին շուկայի պահանջարկի բավարարման և արտահանման համար, 

 ԵԱՏՄ արդյունաբերության նորարարական զարգացում, 
 ներդրումների ներգրավում և արդյունաբերական ձեռնարկությունների ֆինան-

սական ռեսուրսների հասանելիություն, 
 ԵԱՏՄ ընդհանուր շուկայում արդյունաբերական ապրանքների շարժի ճանա-

պարհին արգելքների վերացում:  
Հիմնական շեշտը դրված է արդյունաբերական համալիրների նորարարական ար-

դիականացման, համաշխարհային շուկայում պահանջարկված գիտատար արդյունաբե-
րական արտադրանքի նոր կոոպերացիոն շղթաների ձևավորման վրա: Այս նպատակով 
ստորագրված փաստաթուղթը ենթադրում է միասնական նորարարական ենթակառուց-
վածքի աստիճանական ձևավորում, որը ներառում է տեխնոլոգիաների փոխանցման 
Եվրասիական ցանցը, տեխնոլոգիական պլատֆորմի, կլաստերների, ինժինիրինգային 
                                                            
1  Промышленная политика ЕАЭС: от создания к первым результатам. Под ред. С.С. Сидорского, ЕЭК, М., 2015.  
2  Նույն աղբյուրը, էջ 56-60: 
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կենտրոնների ստեղծումը: Հեռանկարային պլանների մեջ է մտնում նաև ԵԱՏՄ երկրների 
արդյունաբերության թվային ձևափոխությունը, որը կնպաստի դեպի թվային տնտեսու-
թյուններ անցմանը: Բացի այդ, արդյունաբերական քաղաքականության հիմնական ուղ-
ղություններից է համատեղ ծրագրերի և նախագծերի իրականացումը, արտադրանքի տե-
ղայնացման մակարդակի բարձրացումը, ենթակապալառուական պայմանագրերի զար-
գացումը, երրորդ երկրների շուկաներ համատեղ մուտքը: 

Նախատեսվում է նաև ավելացնել բիզնեսի մոտիվացիան և խրախուսել համատեղ 
դիլերային և սպասարկման ցանցերի, մեքենաների և տեխնիկական ապրանքների սեր-
տիֆիկացման ու տեխնիկական աջակցության կենտրոնների ստեղծումը հատուկ ին-
տեգրված վաճառքի ընկերությունների և կոնսորցիումների համար:  

Այսպիսով՝ կարծում ենք, որ ԵԱՏՄ երկրների կողմից միասնական արդյունաբերա-
կան քաղաքականության իրացումը և գործընկեր երկրների՝ այս ուղղությամբ համագոր-
ծակցության խորացումը թույլ կտան ընդլայնել նրանց տնտեսական կապերը՝ ինտե-
գրման գործընթացում ներառելով մեծ թվով փոքր և միջին ձեռնարկություններ, ստեղծե-
լով նոր արտադրական շղթաներ, ապահովելով երրորդ երկրներում ընդհանուր փոխշա-
հավետ մարքեթինգային ռազմավարություն (անհիմն մրցակցության փոխարեն): Արդյու-
նաբերական ռազմավարությունը նաև որոշակիացնում է համագործակցության առաջնա-
հերթ արտադրություններն ու զգայուն ապրանքները, ինչը, կարծում ենք, թույլ կտա ջան-
քերը կենտրոնացնել համագործակցության առավել կարևոր և արդյունավետ ոլորտ-
ներում: 

 

ДИАНА ГАЛОЯН    

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Ключевые слова: промышленная политика, сотрудничество, 
кооперация, развитые страны, БРИКС, ЕАЭС 

 

Развитие промышленной политики означает, прежде всего, определение экономических 
приоритетов, которые соответствуют государственному регулированию экономики, возмож-
ностям управления и экономическим условиям. Страны с переходной экономикой должны изу-
чать успешный опыт промышленной политики развитых стран с целью овладения лучшими 
моделями и минимизации негативных последствий. По этой причине в данной статье рас-
сматривается опыт проведения промышленной политики развитых стран и стран БРИКС с 
целью внедрения опыта в рамках ЕАЭС. 

 

DIANA GALOYAN    

COMPARATIVE ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE OF INDUSTRIAL POLICY 
 

Key words:  industrial policy, interrelation, cooperation, 
developed countries, BRICS, EAEU 

 

The development of industrial policy first of all means the definition of economic priorities that 
correspond to the state regulation of the economy, management opportunities and economic conditions. 
Emerging countries should study the successful experience of industrial policies of developed countries 
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with the aim of mastering the best models and minimizing the negative consequences. For this reason, 
this article examines the experience of carrying out the industrial policy of developed countries and 
BRICS countries with the aim of introducing this experience within the framework of the EAEU. 

 
 
 
ԶՈՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ 
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  Չինաստան, աճի տեմպ, սոցիալիզմ և շուկա, 
ինովացիոն տնտեսություն, գիտական կենտ-
րոն, արդյունաբերական արդիականացում, 
հատուկ տնտեսական գոտի, գիտական պարկ, 
չորս արդիականացումներ 

  

ХХ դարի երկրորդ կեսից սկսվեց անցումը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ինովա-
ցիոն (նորարարական) ուղուն: Դա յուրաքանչյուր երկրի համար ապահովում է որակապես 
նոր մակարդակ և մրցունակություն: Մի շարք զարգացող երկրներ ձգտում են արդյունավետ 
գիտական քաղաքականության իրականացման, օտարերկրյա գործնական փորձի փոխառն-
մամբ՝ ինովացիոն ներուժի հնարավորինս արագ ձևավորման: Չինաստանն ինովացիոն ռազ-
մավարության իրականացման ոլորտում ամենահաջողված երկրներից մեկն է, որտեղ գիտու-
թյան որակի, տեխնոլոգիաների և շուկայական մեխանիզմների կիրառումը հնարավորություն 
է տվել արագացնելու գիտահետազոտական մշակումների առևտրայնացումը և դրա շնորհիվ 
դառնալու զարգացած երկրների գլխավոր մրցակիցը: 

 

Գլոբալ մրցակցության պայմաններում համաշխարհային տնտեսական ասպարե-
զում առաջատար դիրքեր զբաղեցնելու հավակնություններ ունեցող երկրներից պահանջ-
վում է ինովացիոն զարգացման բարձր մակարդակ: Այն երկիրը, որը փող չի ծախսում 
սեփական ինովացիաների վրա, «կերակրում» է ուրիշի տնտեսությունը:  

Այդ առումով, Չինաստանը չի թաքցնում առաջատար ինովացիոն գերտերություն 
դառնալու իր հավակնությունները: Վերջին քսան տարիների ընթացքում, ապահովելով 
տնտեսական աճի բարձր տեմպեր (տարեկան 9-10%), սկսած 2010 թ., Չինաստանին հա-
ջողվել է ՀՆԱ արտադրության ծավալով աշխարհում զբաղեցնել երկրորդ հորիզոնակա-
նը՝ միաժամանակ մնալով խոշորագույն արտահանող առաջատար երկիր, հետևում թող-
նելով ԱՄՆ-ին և Գերմանիային: Ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալների՝ 2015 թ. Չի-
նաստանն արտադրել է համաշխարհային ՀՆԱ-ի 14.8%-ը: Դա 2.5 անգամ գերազանցում 
է Ճապոնիայի և 3.2 անգամ՝ Գերմանիայի համապատասխան ցուցանիշը1:  

                                                            
1 http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/krupnejshie-ekonomiki-mira-1540/ 
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Տնտեսական աճի տեմպերը 9% մակարդակում պահպանելու և բնակչության եկա-
մուտները բարձրացնելու համար չինական ընկերությունները պարտադրված են մշակե-
լու, արտադրելու և արտահանելու ամենաժամանակակից և որակյալ արտադրանքը:  

Անհրաժեշտ է փաստել, որ Չինաստանը գիտատեխնիկական զարգացման նկատ-
մամբ դրսևորել է հետևողական և աստիճանական մոտեցում, սակայն ինովացիաները 
կյանքի է կոչել ստիպողաբար՝ հաղթահարելով քաղաքական-տնտեսական յուրաքանչյուր 
հաջորդ փուլում երկրի առջև ծառացող դժվարությունները: Այդ տեսանկյունից, կարելի է 
առանձնացնել Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ինովացիոն տնտեսու-
թյան զարգացման երեք փուլ՝ սկսած 1949-ից մինչև ներկա ժամանակաշրջանը: 

Առաջին փուլն ընդգրկում է 1949-1980-ական թթ. կեսերը, որը բնութագրվում է որ-
պես «ոչ ազատական» քաղաքական համակարգ՝ ակտիվ արդյունաբերականացմամբ և 
ազգային տնտեսական մոդելի ձևավորմամբ: Սոցիալիստական պլանային վարչակարգի 
պայմաններում Չինաստանում գերակշռում էր ինովացիաներ ստեղծելու գծային, աստի-
ճանակարգային (հիերարխիկ) մոդելը՝ տնտեսության արդիականացման գործում պետու-
թյան մեծ դերակատարությամբ: Տարբեր վարչական կազմավորումներում ստեղծվում էին 
գիտահետազոտական ինստիտուտներ, որոնք լուծում էին նաև ինովացիոն խնդիրներ: 
Այդ առումով, հսկայական էր գիտությունների ակադեմիայի դերը, որը, մի շարք այլ գի-
տական կենտրոնների հետ մեկտեղ, իրականացնում էր հիմնարար հետազոտություններ: 
Ճյուղային նախարարությունների հովանու ներքո ստեղծվել էին նաև արդյունաբերական, 
գիտահետազոտական ինստիտուտներ, որոնք իրացնում էին կիրառական նախագծերն ու 
մշակումները:  

Ինովացիոն աստիճանակարգության հաջորդ մակարդակում ներկայացված էին 
տարածաշրջանային պետական գիտական կենտրոնները, որոնք լուծում էին տեղական 
նշանակության խնդիրներ: Բարձրագույն կրթությունը, լինելով հարաբերականորեն թույլ՝ 
խաղում էր երկրորդական դեր, միայն երբեմն էր համագործակցում հետազոտական ինս-
տիտուտների հետ: Բուհական համակարգն այդ ժամանակ զբաղված էր բարձրորակ  
կադրեր պատրաստելու առաջնահերթությամբ և, փաստորեն, գիտահետազոտական աշ-
խատանքներով չէր զբաղվում: 

Ինչ վերաբերում է տեխնոլոգիական ինովացիաների և ինովացիոն ապրանքների 
շուկա դուրս բերելուն, ապա տնտեսության պլանային բնույթին համապատասխան, այդ 
գործառույթն իր վրա վերցրել էր պետությունը:  

Մեկ այլ բնութագրիչ երևույթ ևս առկա էր. ինովացիոն մշակումները, մի շարք դեպ-
քերում, իրենց վրա կրում էին ՉԺՀ իշխող դասի քաղաքական առաջնահերթությունները: 
Ուստի ինովացիոն քաղաքականությունը նպատակաուղղված էր ոչ այնքան ռազմավարա-
կան առաջխաղացմանը, որքան ներքին և արտաքին կայունության ապահովմանը:  

Իհարկե, նման համակարգը չէր կարող խուսափել պլանային տնտեսության ավան-
դական ձախողումներից: Մասնավորապես՝ ձեռնարկությունները կողմնորոշված էին դե-
պի արտադրության զարգացման էքստենսիվ ուղին և շահագրգռված չէին իրենց գոր-
ծունեության արդյունքների արդյունավետության, շահութաբերության մակարդակների 
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բարձրացման, մտավոր սեփականության և հեղինակային իրավունքի պաշտպանության 
մեջ: Ի վերջո, կարելի է եզրակացնել, որ այս փուլում ՉԺՀ-ը լրջագույն ինովացիոն 
խնդիրներ իր առջև չէր դրել, այլ ձգտում էր ստեղծել հարաբերականորեն ժամանակակից 
արդյունաբերական տեխնոլոգիական հիմք:  

Սակայն, Չինաստանի քաղաքական և տնտեսական համակարգերի զարգացմանը 
զուգահեռ, ինչպես նաև, կապված նոր գլոբալ մարտահրավերների հետ, երկրի ղեկավա-
րությունը ստիպված էր արմատապես փոփոխել ինովացիաների խթանման մոտեցումնե-
րը՝ չհրաժարվելով պետական վերահսկողությունից և կարգավորումից: 

Երկրորդ փուլն ընդգրկում է 1970-ական թթ. վերջերից մինչև 2000-ական թթ. կե-
սերը: Այս փուլը բնութագրվում է արդյունաբերության արդիականացմամբ և աշխատան-
քի բաժանման համաշխարհային համակարգին ինտեգրմամբ:  

Չինաստանում իրականացվեցին բարեփոխումներ, որոնք թույլ տվեցին անցում կա-
տարել տնտեսության խորհրդային մոդելից սոցիալիստականին՝ հաշվի առնելով երկրի 
առանձնահատկությունները: Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը պետպլանը 
և շուկան ընդունեց որպես տնտեսության կարգավորման միջոցներ, այլ ոչ թե գաղափա-
րական և տնտեսական հակադրություններ: Այնուհանդերձ, տնտեսության առաջատար և 
ռազմավարական ճյուղերը շարունակեցին մնալ պետական վերահսկողության ներքո:  

Բարեփոխումներն իրականացվում էին Չինաստանի համար ոչ բարենպաստ միջա-
վայրում, քանի որ երկիրը չուներ միջազգային դաշնակիցներ: Ե՛վ Արևմուտքի, և՛ ԽՍՀՄ-ի 
հետ երկիրը, փաստորեն, գտնվում էր թշնամական հարաբերությունների մեջ: Այդ իրա-
վիճակում Չինաստանը հրաժարվեց պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմից և ընտրու-
թյուն կատարեց՝ հօգուտ «չինական միասնության» գաղափարի: Մասնավորապես՝ երկրի 
իշխանությունները դիմեցին չինական էթնիկական բիզնեսի արտասահմանյան ներկայա-
ցուցիչներին՝ կոչ անելով օգնել հայրենիքին, ընդ որում, ոչ առանց շահադիտական նպա-
տակների: Ներդրողները պետք է օգտվեին մեծ արտոնություններից: Հայրենակիցների 
կողմից ստեղծված ձեռնարկությունները մի քանի տարի ամբողջությամբ ազատվում էին 
հարկերից, բացի դրանից, նրանց տրամադրվում էր էժան աշխատուժ, որի օգտագործ-
ման համար ևս հարկեր չէին վճարվում: Դա մի քանի անգամ ավելի էժան էր Հոնկոնգի և 
Թայվանի աշխատուժից, որը սովոր էր աշխատելու խստագույն կարգապահության պայ-
մաններում:  

Ինովացիոն փորձաքննության իրացման նպատակով երկրում ստեղծվեցին 18 հա-
տուկ տնտեսական գոտիներ, որոնց տրվեցին ինովացիոն և հարկային արտոնություն-
ներ: Դրանք էլ դարձան Չինաստանի «աճի կետերը» և օտարերկրյա կապիտալի ձգողու-
թյան կենտրոնները: Բարեփոխումների իրականացման 30 տարիների ընթացքում Չի-
նաստանը ներգրավեց 860 մլրդ ԱՄՆ դոլարի հասնող օտարերկրյա ուղղակի ներդրում-
ներ: Այդ նույն ժամանակահատվածում ստեղծվեցին օտարերկրյա կապիտալի մասնակ-
ցությամբ 650 հազար ձեռնարկություններ, որոնք ոչ միայն վերացրին տնտեսության մի 
շարք ճյուղերի կախվածությունը ներմուծումից, այլև դարձան համաշխարհային շուկայում 
ապրանքների  առաջատար մատակարարներ: Արդյունքում Չինաստանը բարձրտեխնոլո- 
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գիական  մեքենաշինական արտադրանքի մատակարարման  գծով առաջատար  դիրքեր 
գրավեց՝ 2002թ. ապահովելով արդյունաբերական ապրանքների արտահանման 500% աճ1:  

1982 թ. ընդունվեց սոցիալ-տնտեսական ոլորտում ինովացիաների հատուկ ծրագիր 
կամ, այսպես կոչված, հարձակողական պլան: Նման «հարձակման» արդյունքը եղավ գի-
տական պարկերի ձևավորումը, որոնք պետք է հաղթահարեին Չինաստանի գիտատեխ-
նիկական հետամնացությունը՝ Արևմուտքի առաջատար երկրների համեմատությամբ: 
1985 թ. առաջին գիտատեխնիկական պարկը ստեղծվեց Շենչժենում, որը դարձավ տեխ-
նոլոգիաների և ինովացիաների աղբյուր: Տասը տարվա ընթացքում այստեղ ստեղծվեցին 
ավելի քան 90 տեխնոլոգիաներ և ապրանքներ: Չինական «Չժուչժեն» ինտեգրված հա-
մակարգչային համակարգը, «Քսենտոն» փոքրածավալ ռենտգենյան սարքը աշխարհում 
ճանաչվել են լավագույնը: 

1985 թ. Չինաստանում տարածում է ստացել նաև վենչուրային ֆինանսավորումը: 
Ընդհանուր առմամբ, վենչուրային ընկերությունների կողմից կատարված ներդրումների 
ծավալը 2004 թ. հասավ 3.5 մլրդ ԱՄՆ դոլարի2:  

Տնտեսության արդիականացման սկզբնական փուլում ձևավորվել էր տնտեսության 
զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարություն, որը հենվում էր տեխնոլոգիաների ներ-
մուծման, արտահանման գոտիների, գյուղատնտեսական շրջաններում աշխատատեղերի 
ստեղծման, քաղաքաշինության և ներքին պահանջարկի բարձրացման, ենթակառուց-
վածքների շինարարության վրա:  

1986 թ. մարտին ընդունվեց «863» ծրագիրը, որի նպատակը բարձր տեխնոլոգիա-
ների զարգացումն էր, այն հաշվով, որ 2000 թ. հետո հող նախապատրաստվի երկրի 
տնտեսության կայուն զարգացման համար: Ծրագրում գերակա ճանաչվեց ութ ոլորտ, 
այդ թվում՝ էներգետիկան, ավտոմատիկան, տիեզերքի յուրացումը, բիոտեխնոլոգիաները, 
նորագույն նյութերը, IT տեխնոլոգիաները, լազերները և համաշխարհային օվկիանոսի 
յուրացումը: 

Եվ, վերջապես, երրորդ փուլը (2000-ական թթ. կեսերից մինչև ներկա ժամանակա-
շրջանը) կապված է նորամուծությունների զարգացման հետ: Այդ նպատակով Չինաստա-
նի ղեկավարությունն առանձնացրեց մի շարք առավել կարևոր խնդիրներ՝ 

 նոր արդյունաբերական երկրին հարիր տնտեսական բազայի ձևավորում, 
 սեփական նորամուծությունների զարգացման համար բարենպաստ քաղաքա-

կան միջոցառումների մշակում և իրականացում, 
 բազային գիտատեխնիկական համակարգի ձևավորում: 

Ի դեպ, վերջին 10-15 տարիներին Չինաստանը մշտապես ավելացնում է գիտության 
ֆինանսավորումը, և պատահական չէ, որ 2016 թ. այդ ոլորտում կատարված ներդրումնե-
րի ծավալը կազմել է 234 մլրդ ԱՄՆ դոլար՝ 2000 թ. 12.9 մլրդ դոլարի դիմաց: Ներկայումս 
ՀՆԱ-ում ԳՀՓԿԱ ծախսերի բաժինը 2000 թ. 1.52%-ից հասել է 2.11%-ի3:  

                                                            
1  Кириллов С., Инновация в Китае - развивать и покупать, http://www.chinapro.ru/rubrics/2/1925 
2  Инновации в строю, //http://www.kommersant.ru/doc/666549 
3  http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20171011/36844.html 
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Գիտատեխնիկական զարգացումը դեռևս 1978 թ. հայտարարված «Չորս արդիակա-
նացում» ծրագրի բաժիններից մեկն է: 

Այսպիսով՝ տեխնոլոգիական ինովացիաները չինական տնտեսության կայուն զար-
գացման հրամայականներից են: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Չինաստա-
նի կողմից կապիտալի անբավարարության հիմնախնդիրը լուծելու նպատակով ներգրավ-
ված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները դարձել են նոր գաղափարներ, նոր տեխնոլո-
գիաներ և նոր փորձ ստանալու գործիքներ: Արևմտյան նորդրողներին Պեկինն առաջար-
կել է «Չինական շուկայի հասանելիություն՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների փոխա-
նակման դիմաց» բանաձևը: Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամա-
գրվելուց հետո Չինաստանը ձգտում է օտարերկրյա ներդրումներն ուղղել բարձրտեխնո-
լոգիական և բարձր ավելացված արժեք ստեղծող ճյուղեր:  

Առանձնահատուկ ջանքեր ներդնելով արտահանման խթանման ուղղությամբ՝ երկի-
րը ձգտում է ստացված արժութային հասույթը ծախսել օտարերկրյա տեխնոլոգիաների 
գնման վրա: Դրան զուգահեռ, ստեղծվել է համաշխարհային մակարդակի գիտատեխնի-
կական բազա: Բավական է փաստել, որ Չինաստանը ԳՀՓԿԱ վրա կատարվող ծախսերի 
գծով աշխարհում գրավում է երկրորդ տեղը:  

Համակարգչային արտադրանքի արտահանման ծավալը 2004 թ. առաջին անգամ 
հատեց հարյուր միլիարդի սահմանը և կազմեց 129.652 մլրդ դոլար: 2016 թ. այդ նույն 
ապրանքախմբի արտահանման ծավալը կազմել է 553.169 մլրդ դոլար1: Դրանում հիմնա-
կան դեր են խաղացել փոքր և միջին ձեռնարկությունները, որոնք տեխնիկական ինովա-
ցիաների իրացման առումով ամենադինամիկ տնտեսական օղակներն են: 

 

ЗОЯ ТАДЕВОСЯН  
  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ 
 

Ключевые слова: Китай, темпы роста, социализм и рынок, 
инновационная экономика, научный центр, 
промышленная модернизация, специальная эко-
номическая зона, научный парк, четыре модер-
низации 

 

Начиная со второй половины ХХ века начался переход на инновационный путь социаль-
но-экономического развития. Это обеспечивает качественно новый уровень и конкурентоспо-
собность для каждой страны. Ряд развивающихся стран стремятся посредством осуществле-
ния эффективной научной политики, обмена иностранной практики как можно быстрее соз-
дать достаточный инновационный потенциал. Китай является одной из самых успешных 
стран в реализации инновационной стратегии, где использование научного качества, техноло-
гий и рыночных механизмов дало возможность ускорить коммерциализацию научных исследо-
ваний и тем самым стать главным конкурентом развитых стран. 

                                                            
1 http://trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|156||||85|||2|1|1|2|2|1|2|1|1 
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The transition to the innovative path of social-economic development started from the second 
half of the twentieth century. This provides a qualitatively new level and competitiveness for each 
country. A number of developing countries seek to create sufficient innovative capacity through the 
implementation of effective scientific policy and exchange of foreign practices. China is one of the most 
promising countries in the world of innovation strategies, in which the use of scientific quality, 
technologies and market mechanisms gave an opportunity to speed up commercialization of scientific 
research and thereby become the main competitor of developed countries. 

 
 

 

 
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ  
Соискатель, АГЭУ  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ПИИ 

В ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ 
   

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 
глобальные цепочки создания стоимости 
(ГЦСС), цепочки создания стоимости ЕАЭС, 
восходящиe и нисходящие связи в ГЦСС 

 

Армения и другие страны – члены ЕАЭС, как показывают тенденции, за послед-
ние почти три десятилетие, будучи в разной степены вовлеченные в ГЦСС, не полу-
чили таких экономических выгод, как некоторые развивающиеся страны. Основными 
причинами можно считать технологическую отсталость многих производств, низкий 
уровень ПИИ по отношению к ВВП, отсутствие как национальных, так и единой для 
ЕАЭС, стратегий повышения уровня участия в ГЦСС. В связи с тем, что накопленные 
ПИИ в стране и ее уровень участия в мировых цепочках создания стоимости взаимо-
связаны, в статье предлагаются концептуальные подходы инвестиционного сотруд-
ничества стран-членов ЕАЭС, для осуществления переходастран ЕАЭС с восходя-
щих к нисходящим связям участия в ГЦСС. 
 

Конец XX и начало XXI столетий характеризуются более интенсивными процессами 
региональной экономической интеграции, которые охватывают не только развитые стра-
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ны, но и развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Вот уже четверть 
века, как значительные интеграционные усилия предпринимаются странами постсовет-
ского пространства. Пройдя несколько этапов на пути реинтеграции и интеграции в соот-
ветствии с новыми реалиями, пять стран региона – Армения, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизстан и Российская Федерация в 2015 году создали Евразийский экономический союз, 
что предполагает высший уровень экономической интеграции. Однако, само по себе, зак-
лючение договора не приведет к ожидаемым результатам или, словами Б. Балассы, про-
цесс не приведет к такому «состоянию дел», при котором появятся динамические эффек-
ты (технологические изменения; рост производительности; влияние на структуру рынка и 
конкуренцию; инвестиционная активность и т. д), «используются все потенциальные воз-
можности эффективного разделения труда» (Ф. Махлуп и Ч. Стейли), благодаря чему бу-
дет достигнута главная цель интеграции - создание условий для предоставления об-
щественных благ (Ч. Купер, Ф. Массел)1 и повышения общего благосостояния населения 
государств - членов. 

В рамках данного исследования, мы полагаем, что один из вышеуказанных динами-
ческих эффектов интеграции – инвестиционная активность, может сыграть решающую 
роль в обеспечений качества и эффективности интеграционных процессов, ибо снятие 
барьеров для свободного джижения товаров (услуг), капитала и людей, необходимое, но 
недостаточное условие для прогресса интеграционного блока. Требуется на этой основе, 
достойное участие в глобальных цепочках создания стоимости (ГЦСС). Для этого нужно 
инвестиции направить в те сферы экономической деятельности, где будет достигнуты 
другие динамические эффекты интеграции - технологические изменения, рост произво-
дительности. Речь идет о направлении на инновационное развитие и на этой основе – 
формирование собственных (внутри ЕАЭС) цепочек создания стоимости с высокой добав-
ленной стоимостью, а далее двигаться к ГЦСС. 

Важнейшей особенностью глобализации, которая сформировала динамику междуна-
родной торговли и структуры инвестиций и которая повлияла на конкурентоспособность, 
являются глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС). Распространение которых яв-
ляется определяющей чертой торговли XXI века.Движимый преимущественно ТНК, в це-
лях повышения эффективности, «революция ГЦСС» привела к повышению специализа-
ции на уровне задач и бизнес-функций, а также каснулась небольших фирм. Фирмы, 
участвующие в ГЦСС, все чаще используют международную, а не национальную базу 
знаний, ресурсов и факторов производства. В результате экономическая деятельность 
стала более взаимосвязанной и сложной, что потенциально может иметь важное значение 
для экономической политики. Политики, поддерживающие интеграцию и модернизацию 
стран в таких цепочках, особенно благодаря сильным институциональным условиям и хо-
рошо образованной рабочей силе, могут помочь максимизировать внешние эффекты от 
                                                            
1 Cooper, C. A., and B. F. Massell.Toward a general theory of customs union for developing countries.The Journal 

of Political Economy. 1965, 73 (5): pp. 461-476. 
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иностранных инвестиций.Сокращение транспортных и коммуникационных расходов, ус-
корение технологического прогресса и устранение политических и экономических барье-
ров в торговле способствовали расширению возможностей для международной фрагмен-
тации производства. 

А. Диердорф фрагментацию производства определяет как «расчленение производ-
ственного процесса на два или более шагов, которые могут быть предприняты в разиных 
местах, но которые приводят к тому же конечному продукту». Прямые иностранные ин-
вестиции транснациональных корпораций являются основным двигателем глобальных 
производственных сетей, что оказывает решающее влияние на распределение добавлен-
ной стоимости в разиных странах.Соответственно, существует четыре способа организа-
ции цепочек создания стоимости по осям того, делается ли эта задача собственными или 
внешними силами, и осуществляется ли она внутри страны или через национальные гра-
ницы1. 

За последние два десятилетия на развивающиеся страны повлияли две основные 
тенденции: рост ПИИ и их растущее участие в процессе фрагментации производства. 
Характерной чертой ноевой волны ПИИ, которая охватила многие развивающие страны, 
является то, что притоки ПИИ становятся все более диверсифицированными, как геогра-
фически (благодаря странам с формирующимся рынком), так и в секторальном отноше-
нии, переходя от исключительной концентрации в добывающих секторах к легкой про-
мышленности и услугам2. Благодаря их участию в ГЦСС, фирмы в развивающихся стра-
нах становятся полноправными участниками глобального рынка, специализируясь на 
конкретных этапах производственного процесса и используя их сравнительные преиму-
щества, без необходимости развивать все способности, которые требуются по всей це-
почке3. Уровень участия страны в ГЦСС определяется долей добавленной стоимости во 
внешней торговле: развивающиеся страны немного отстают от развитых, а страны с пе-
реходной экономикой почти в 2.4 раза уступают от первых и почти в два раза от послед-
них4. 

Возможность присоединения к производственной цепочке всего лишь на одном или 
нескольких конкретных этапах имеет особое значение в странах с ограниченной произ-
водственной базой (каким является Армения), где участие в глобальном рынке через 

                                                            
1  Global Value Chain Report 2017. Washington, The World Bank. p 19. 
2  Görg, H, C Krieger-Boden, and A Seric, “With a little help from my friends – FDI in Africa”, VoxEU.org, 10 

December, 2013.Sutton, J., “Gains from the Natural Gas: Local Content and Tanzania’s Industrial Development”, 
The Seventh Gilman Rutihinda Memorial Lecture, Bank of Tanzania. 2014. 

3  Baldwin, R. “Trade and Industrialization after Globalization's Second Unbundling: How Building and Joining a 
Supply Chain Are Different and Why It Matters”, NBER working paper no. 17716. 2014, World Bank. Global 
Value Chain Development Report: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development, 
Washington, DC: The World Bank. 2017. Taglioni, D, and D, Winkler, Making Global Value Chains Work for 
Development,Washington, DC: The World Bank. 2016. 

4  World Investment Report 2013.UNCTAD, New York and Geneva, 2013, pp. 45, 50, 58, 65. 
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ГЦСС может представлять собой «прекрасную возможность», для содействия инклюзивно-
му росту1. Как приток, так и отток ПИИ важны для многих стран и связывают производ-
ство в разных странах. Результаты исследования, представленные в Докладе о мировых 
инвестициях ЮНКТАД 2013 года, показывают высокую степень взаимодополняемости 
между глобальными цепочками создания добавленной стоимости и ПИИ. В Докладе, в 
частности, говорится, что «не всем странам удается присоединиться к ГЦСС; могут участ-
вовать только те, которые достаточно близки к возможности производить на уровне ми-
рового стандарта качества и эффективности»2. Таким образом, связь между ПИИ и уров-
нем участия в глобальных цепочках создания стоимости очевидна. Так, были использо-
ваны данные 187 стран за более чем двадцать лет. Регрессионный анализ ежегодного 
роста ГЦСС и ввозимых (накопленных) ПИИ дает положительную и значительную кор-
реляцию (на уровне 5%) как для развитых, так и для развивающихся стран (R2 = 0,77 и 
0,44, соответственно). При том, корреляция остается значительной с учётом двух перио-
дов времени (1990 - 2000 гг. и 2001 - 2010 гг.)3. 

Инвестиции и торговля неразрывно переплетены. Большинство развивающихся 
стран все больше и больше участвуют в ГЦСС. Доля развивающихся стран в мировой 
торговле добавленной стоимостью увеличилась с 20% в 1990 году до 30% в 2000 году и 
до более 40% в 2013 году. Однако многие более бедные развивающиеся страны по-преж-
нему пытаются получить доступ к ГЦСС вне экспорта природных ресурсов4, что не уда-
лось сделать и постсоветским странам за период со времени приобретения независимос-
ти. Вследствии этого, страны ЕАЭС, как и остальные страны постсоветского простран-
ства. 

Вместе с тем, для доступа в ГЦСС с высокой добавленной стоимостью, требуются 
не только соответствующий объем инвестиций, но и соответствующая их структура, кото-
рая максимально обеспечивает передачу технологий и знаний. В повышении доли разви-
вающихся стран в мировой торговле добавленной стоимостью во многом способствовали, 
с одной стороны, значительный рост притока ПИИ, а с другой стороны, их структурное 
улучшение. 

Как видно из рисунка 1, в развивающиеся страны инвестиции составили в среднем 
за 2010-2016 гг. 44.5% от мировых инвестиций, а в 2014 г. они достигли своего пика – 
53%. За этот период среднегодовой приток ПИИ составил 44.5%-ов, при среднегодовом 
показателе стран с переходной экономикой в 3.4%.При том, большая часть прямых ино-
странных инвестиций приходится на страны развивающейся Азии - со среднегодовым 

                                                            
1  ADB, OECD, and UNDP (2014), African Economic Outlook, Paris: OECD. World Bank (2017), Global Value Chain 

Development Report: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development, Washington, DC: 
The World Bank. 

2  World Trade Report 2016, UNCTAD, New York and Geneva, p.80. 
3  World Investment Report 2013.UNCTAD, New York and Geneva, 2013, p.138. 
4  World Investment Report 2013.UNCTAD, New York and Geneva, 2013, p. XXII. 
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показателем 28.8%. И лишь около 4-х процентов мировых ПИИ приходится на страны с 
переходной экономикой (в 2016 г. 68 млрд. долл. США). При том на две страны-чле-
ны ЕАЭС – РФ и Казахстан приходится большая часть из них (68.8%). 

 
 

Рисунօк 1. ППИ в развивающиеся и переходные страны1 
 

Однако, следует обратить внимание на такой индикатор, каким является входящие 
накопленные ПИИ на душу наделения, что может служить аргументом для глубокого пони-
мания связи ПИИ с ГЦСС. Так, в развитых странах на душу населения водящие накоплен-
ные ПИИ составили 14.0 тыс. долларов США, в развивающихся странах – 1.6, в странах с 
переходной экономикой – 2.2, а в странах ЕАЭС - почти 3 тыс. долларов США, т. е. 1.8 
раза больше, чем в развивающихся странах (рисунок 2). Это означает, что хотя и объем 
инвестиций имеет важное значение для экономического развития той или иной страны, 
все же особенно важины динамические эффекты: структурные изменения экономики, 
рост производительности и т.д.. Например, за 30 лет с начала экономических реформ, 
Китаю удалось сделать технологический прорыв и стать первой экономикой мира. 

Накопленные ПИИ в стране и ее уровень участия в мировых цепочках создания 
стоимости сильно зависят друг от друга, что подтверждает роль корпораций в мировых 
цепочках создания стоимости. Это видно на примере бедных стран, которым инвестиции 
корпораций позволяют интегрироваться в мировое производство и торговлю. 
Вполне очевидно, что в обозримом будущем структура ПИИ вряд ли претерпит сущест-
венные изменения. Между тем, страны с высоким уровнем ПИИ относительно размера их 
экономик имеют тенденцию к более значительному участию в ГЦСС и созданию относи-
тельно большей внутренней добавленной стоимости в сфере торговли, что в итоге предо-
пределяет и долю добавленной стоимости в их экспорте. 

                                                            
1  Построеноавтром.Источник: World Investment Report 2013.UNCTAD, New York and Geneva, 2013, pp. 45, 50, 

58, 65. 
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Рисунօк 2. Входящие накопленные ПИИ на душу населения,  

2016 г.(долларов США)1 
 
Армения и другие страны – члены ЕАЭС, как показывают тенденции за последние 

почти три десятилетия, будучи в разной степени вовлеченные в ГЦСС (в основном по 
восходящим связям, отражающие экспорт сырьевых товаров у услуг), не получили таких 
экономических выгод, как некоторые развивающиеся страны. Основными причинами 
можно считать технологическую отсталость многих производств, низкий уровень ПИИ по 
отношению к ВВП, отсутствие как национальных, так и единой для ЕАЭС, стратегий раз-
вития участия ГЦСС по нисходящих связей. В связи с тем, что накопленные ПИИ в стране 
и ее уровень участия в мировых цепочках создания стоимости сильно зависят друг от 
друга, требуется разработка концептуальных подходов целенаправленного инвестицион-
ного сотрудничества стран-членов ЕАЭС, с учетом повышение уровня их участия в 
ГЦСС. 

С учетом вышесказанного, интеграция Армении в ГЦСС нами рассматривается бо-
лее целесообразной через евразийскую экономическую интеграцию, мы исходим из сле-
дующих соображений: инвестиционная привлекательность Армении возрастет в связи с 
увеличением размера рынка, за счет интегрируемых стран, следовательно, Армения ста-
новится частью крупного рынка ЕАЭС;если до вхождения в Экономический союз, ПИИ в 
Армению рассматривались как однородное явление, то после присоединения Армении к 
ЕАЭС, ПИИ распадаются на внутрирегиональные (регион ЕАЭС), уровень которых харак-
теризует степень интеграции страны по инвестиционной составляющей и вне региональ-
ные (весь мир), которые характеризуют степень интеграции страны в глобальную эконо-
мику по той же составляющей; всерегиональные ПИИ по своей природе результат, во – 
первых, экономических мотивов, а во-вторых, геополитических;внутрирегиональные ПИИ 
результат геополитических, а потом экономических мотивов. 

Прежде чем выявлять и фокусировать внимание на задачах и рисках в ГЦСС, стра-
нам ЕАЭС необходимо знать два подхода к вхождению в ГЦСС:привлечение иностранных 

                                                            
1 Построено автором по источнику: World Investment Report 2017. Geneva, UN, 2017, p. 225-229. 
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инвесторов; содействие доступу отечественных фирм к ГЦСС («интернационализация» 
этих фирм). 

ПИИ являются важным источником частного капитала. И учитывая относительно 
долгосрочные перспективы прямых (по сравнению с портфельными) инвесторов, ПИИ 
обычно менее рискованны, поскольку они, как правило, менее уязвимы к быстрым отто-
кам, вызванным экзогенными потрясениями1. Но более важным является то, что, являясь 
динамическими эффектами экономической интеграции, ПИИ могут обеспечить гораздо 
более «динамичные» выгоды для принимающей экономики за счет внешних эффектов (в 
основном, благодаря технологическим и другим преимуществам, которые стимулируют 
более высокую производительность ит.д). Он также включает преимущества, которые 
могут начисляться местным участникам, когда они связаны с глобальными сетями много-
национальных инвесторов2. Что касается второго подхода – интернационализации оте-
чественных фирм – одним из важных побочных эффектов от иностранных инвесторов 
является потенциал, который они создают, чтобы помочь интернационализировать оте-
чественные фирмы, особенно их поставщиков. Они делают это двумя основными спосо-
бами: косвенно, заставляя отечественные фирмы соответствовать международным стан-
дартам (как по качеству и своевременной доставке), так и путем создания масштабов и 
производительности своих отечественных поставщиков; и напрямую, обеспечивая доступ 
к их международным сетям маркетинга, снабжения и распределения. 

Геополитические проблемы могут по-прежнему влиять на перспективы региона 
ЕАЭС. Из вышеизложенного можно прийти к следующим выводам:по геополитическим 
соображениям страны-члены ЕАЭС не могут рассчитывать на иностранные инвестиции в 
том объеме, который необходим для ускоренного развития отраслей с высокой добавлен-
ной стоимостью; за редкими исключениями странам-членам ЕАЭС не удается получить 
доступ к ГЦСС вне экспорта природных ресурсов, следовательно, эффективно интегри-
роваться в ГЦСС; страны-члены ЕАЭС не имеют существенных экономических выгод от 
мировой торговли в связи стем, что в экспорте превалируют природные ресурсы, т.е. вы-
годы от участия этих стран в ГЦСС пока не максимизированы для экономического рос¬та 
и развития.[BR]Следовательно, в Армении, как и в других странах-членов ЕАЭС, все еще 
будет трудно, если не говорить невозможно, решить проблему экономического развития 
и повышения конкурентоспособности на мировом рынке товаров и услуг. Однако, было 
бы целесообразно (при координации Евразийской экономической комиссии) разработать 
политику цепочек создания стоимости (ЦСС) инновационного развития стран-членов 
ЕАЭС, с учетом их участия в ГЦСС с максимальной экономической выгодой. При этом, 

                                                            
1  Farole, Thomas, and Deborah Winkler.“Introduction.” In Making Foreign Direct InvestmentWork for Sub-

Saharan Africa: Local Spillovers andCompetitiveness in Global Value Chains, editedby Thomas Farole and 
Deborah Winkler, 5–22.Washington, DC: World Bank. 2014a. 

2  Taglioni, D., Winkler, D. Making Global Value Chains Work for Development. Washington. The World Bank.2016 
p.148.(289 p.) 
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дорожная карта реализации политики цепочек создания стоимости (ЦСС) и инновацион-
ного развития стран-членов ЕАЭС может иметь вид, представленной на рисунке 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунօк 3.  Дорожная карта реализации политики цепочек создания стоимости 
(ЦСС) и инновационного развития стран-членов ЕАЭС 

 
В этом отношении, полезными представляются определенные положения, отражен-

ные в Докладе о мировых инвстициях 2013 года. Вмeсте с тем, следует учесть некоторые 
особенности стран-членов ЕАЭС, которые в основном сводятся к следующим, но не огра-
ничиваются ими: примитивизация и деиндустриализация национальных экономик, недо-
развитость и/или неэффективность определённых рыночных институтов; низкий уровень 
технологической абсорбционной способности стран-членов; отсутствие или недостаточная 
развитость национальных инновационных систем; относительно меньшая развитость про-
изводственно-сбытовых цепочек на пространстве ЕАЭС. 

Для комплексного решения проблемы повышения уровня участия в ГЦСС, как пре-
доставляется, странам- членам ЕАЭС целесообразно предпринять следующие меры: раз-
работать и целенаправленно осуществлять согласованную единую стратегию повышения 
уровня участия в ГЦСС стран-членов; разработать и целенаправленно осуществлять стра-
тегию создания ЦСС ЕАЭС; в соответствии с ЦСС ЕАЭС, разработать и осуществлять на-
циональные стратегии цепочек создания стоимости; создать условия и стимулы для уве-
личения взаимных ПИИ, нацеленных на повышение уровня участия в ГЦСС стран-членов. 

С учетом этих особенностей, концептуальные основы политики цепочек создания 
стоимости и инновационного развития в странах-членов ЕАЭС, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Концептуальные основы политики цепочек создания  

стоимости и инновационного развития в странах-членов ЕАЭС1 
 

Основные элементы Основные действия политики 
Включение ГЦСС в 
стратегию  
развития  
 

 Включение ГЦСС в согласованную политику промышленного 
развития стран-членов ЕАЭС  

 Определение задач политики в соответствии с направлениями 
развития ГПСС  

Создание условий для 
участия  
в ГПСС  
 

 Создание и поддержание благоприятных условий для торговли 
и инвестиций. 

 Создание инфраструктурных предпосылок для участия в ГЦСС, 
облегчение выхода к морю  

 Обеспечение транспортного сообщения с Республикой Армения, 
в том числе путем деблокирования имеющихся ж/д, а также 
проектированием и строительством новых альтернативных авто 
и железных дорог (в частности Транскавказскую), строительство 
грузового терминала для авиатранспорта 

Наращивание 
отечественного 
производственного 
потенциала  

 Поддержка развития предприятий и достижение преимуществ 
местных компаний 

 Разработка и осуэествления кластерной политики (КП) 
 Повышениеквалификациирабочейсилы 

Создание надежной 
экологической, социальной 
и управленческой базы  

 Минимизация рисков, связанных с участием в ГЦСС, путем 
регулирования, и применения государственных и частных норм  

 Оказание поддержки местным фирмам в соблюдении 
международных норм  

Обеспечение синергии  
между торговой и 
инвестиционной политикой 
и их институциональным 
обеспечением  

 Обеспечение согласованности политики в области торговли и 
инвестиций 

 Обеспечение синергии усилий по поощрению и упрощению 
торговли и инвестиций  

 Выработка региональных договоренностей о промышленном 
развитии стран – членов ЕАЭС  

Создание инновационной 
инфраструктуры 

 Создание (обеспечение эффективности) националных 
инновационных систем стран – членов ЕАЭС 

 Формирование интегрированной инновационной систеы ЕАЭС 
 

Согласованная реализация вышеизложенных концептуальных подходов странами – 
членами ЕАЭС позволит ускорить темпы повышения уровня их участия в ГЦСС в целом, а 
также каждой страны.В этих случаях передача знаний и технологий, которые часто облег-
чаются за счет ПИИ и открытости для нового импорта, может инициировать первоначаль-
ную интеграцию. Тем не менее развивающиеся страны вначале присоединяются к ГЦСС 
по низким навыкам, которые могут быть легко перенесены в конкурирующие страны, и, 
                                                            
1  Адаптировано автором на основе World Investment Report 2013.UNCTAD, New York and Geneva, 2013, p. XXV. 
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следовательно, их фиксация стоимости может оставаться ограниченной. Модернизация в 
рамках ГЦСС может затем стать способом подкрепления развития в дальнейшем. Алго-
ритм осуществления перехода стран ЕАЭС с восходящих к нисходящим связям участия в 
ГЦСС (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунօк 4. Алгоритм осуществления перехода стран ЕАЭС с восходящих  

к нисходящим связям участия в ГЦСС 
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Для осуществления такого перехода, необходимо учитывать стратегии ТНК. Как бы-
ло сказано ранее, одним из мотивов ТНК при осуществлении иностранных инвестиций, 
является поиск эффективности, что в свою очередь способствует развитию глобальных 
цепочек создания стоимости. Кроме этого, мотивации «поиск рынков», как было сказано 
в первой главе, связана с тем, что иностранный рынок, который должен эксплуатиро-
ваться, не обязательно является рынком страны – реципиента ПИИ: а)ТНК может быть 
заинтересована в эксплуатации рынка страны – реципиента; б) страна – реципиент мо-
жет являеться лишь «платформой», из которой можно экспортировать в окружающее 
пространство. Исходя из этого, и с учётом эволюции стратегий ТНК (таблица 2) на рисун-
ке 3представлен подход к комплексной интеграции производства в ЕАЭС, основанной на 
вне региональных ПИИ. Тот же подход можно применять и к взаимным или региональ-
ным ПИИ в рамках ЕАЭС, что, при сочетании с первым подходом, обеспечит динамичес-
кие эффекты экономической интеграции. 

Таблица 2 
Эволюция стратегий и структур транснациональных корпораций1 

 

Форма 
Виды внутри-
фирменных 

связей 

Степень 
интеграции Среда 

Автономный, т.е., 
мультивнутренный 

Собственность, 
технология Слабый 

принимающей страна доступной для 
ПИИ; 
значительны торговые барьеры; 
дорогостоящиe коммуникации и 
транспортировка 

Простая интеграция, 
т.е. аутсосрсинг 

Собственность, 
технология, рынки, 
финансы, другие 
внедрения 

Сильный в некото-
рых точках цепочки 
создания стоимости, 
слабый в других 

открытый режим для торговли и ПИИ, 
по крайней мере на двусторонней 
основе; 
механизмы без участия 

Сложное международ-
ное производство, 
например. региональ-
ные основные сети 

Всефункции 
Потенциально во 
всей цепочке 
создания стоимости 

открытый режим для торговли и ПИИ, 
информационные технологии; 
конвергенция во вкусах; 
усиленная конкуренция 

 

Для осуществленич такого перехода, необходимо учитывать стратегии ТНК. Как бы-
ло сказано ранее, одним из мотивов ТНК при осуществлении иностранных инвестиций, 
является поиск эффективности, что в свою очередь способствует равитию глобальных 
цепочек создания стоимости.Кроме этого, мотваци «поиск рынков», как было сказано в 
первой главе, связана с тем, что иностранный рынок, который должен эксплуатировать-
ся, не обязательно является рынком страны - реципиента ПИИ: а)ТНК может быть заинте-
ресована в эксплуатации рынка страны – реципиента; б) страна – реципиент может явля-
еться лишь «платформой», из которой можно экспортировать в окружающее простран-
ство. Исходя из этого, и с учетом эволюции стратегий ТНК (таблица 2) на рисунке 3 пред-
                                                            
1 WorldInvestmentReport 1993. p. 117. 
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ставлен подход к комплексной интеграциипроизводства в ЕАЭС, основанной на внерегио-
нальных ПИИ. Тот же подход можно применять и к взаимным или региональным ПИИ в 
рамках ЕАЭС, что, при сочетании с первым подходом, обеспечит димаические эффекты 
экономической интеграции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунօк 5. Стратегия комплексной интеграции производства в ЕАЭС,  

основанной на ПИИ, осуществляемых ТНК1 
 
В последние годы стало ясно, что для некоторых фирм международное производ-

ство может происходить практически в любой точке цепочки создания стоимости. Ком-
плексная стратегия интеграции основана на способности фирмы перемещать производ-
ство или поставки, где это наиболее выгодно. При комплексной интеграции, любой фили-
ал, работающий в любом месте, функционирует для фирмы в целом. Каждая операция 
                                                            
1  Адаптировано автором по источнику: World Investment Report 1993. p. 123. 
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оценивается с точки зрения ее вклада во всю цепочку создания стоимости. Kомплексная 
интеграция требует готовности найти различные функциональные виды деятельности- не 
только производство, но и исследования и разработки, финансы, бухгалтерский учет и т. 
д. - везде, где они могут сделать все возможное, чтобы выполнить общую стратегию 
фирмы. При комплексной интеграции существует значительная функциональная интегра-
ция среди различных процессов и различных мест нахождения, хотя не каждый элемент 
цепочки создания стоимости будет интегрирован в одной и той же степени1. Mногие фир-
мы начали выполнять некоторые функции комплексным образом2. 

Очевидно, что движения по Дорожная карте реализации политики цепочек созда-
ния стоимости и инновационного развития стран-членов ЕАЭС, необходимо разработать 
согласованная между странами – членами промышленную политику.В статье 92 Договора 
о Евразийском экономическом союз3 говорится, что «государства-члены самостоятельно 
разрабатывают, формируют и реализуют национальные промышленные политики, в том 
числе принимают национальные программы развития промышленности и иные меры 
промышленной политики, а также определяют способы, формы и направления предос-
тавления промышленных субсидий». Основные аспекты этой части Договора приведены 
в таблице 3. 

Из таблицы 3 видно, что речь идет скорее всего о сотрудничестве в сфере про-
мышленности. По нашему мнению, недостаточно конкретно сформулированы некоторые 
положения и не учтено то, что понятие «экономический союз» - это высшая ступень эко-
номической интеграции и, следовательно, речь должна идти о промышленной или произ-
водственной интеграции интеграции (рисунок 6), а не о сотрудничестве. Экономическое 
сотрудничество может и не обеспечить синергический эффект, интеграция- должна. Кро-
ме этого, государства - члены имеют десятки двусторнных соглашений об экономическом 
сотрудничестве со странами, не являющимися членами ЕАЭС и вполне эффективно сот-
рудничают со многими странами. Чем же должно отличаться сотрудничество в рамках 
ЕАЭС? Это должно быть качественно другое взаимодействие. 

Как нам представляется, следует учесть и мировые тенденции фрагментации произ-
водства и формирования цепочек создания стоимости, и то, что ПИИ направляются имен-
но на такие цели. 

 

                                                            
1  World Investment Report 1993. p. 121. 
2  Например, исследования и разработки: все большее число ТНК разместили небольшую (но растущую) 

часть своих исследований и разработок за пределами своей родной страны. Oдной из причин является 
использование преимущество навыков, доступных за рубежом. Например, исследование для IBM по 
высокотемпературной сверхпроводимости было сделано в Швейцарии. Растущая важность исследований и 
разработок также ведет к тому, что многие из них размещаются вблизи предприятий и вблизи рынков. 
(источник: WorldInvestmentReport 1993. p. 121.) 

3  «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015)  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017), раздел XXIV. 
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Таблица 3 
Основные аспекты промышленной политики и сотрудничества 

государств – членов ЕАЭС1 
 

Принципы 
промышленной 
политики 

равноправие и учет национальных интересов государств-членов 
взаимовыгодность добросовестная конкуренция недискриминация 
транспарентность 

Цели осуществления 
промышленной 
политики  

ускорение и повышение устойчивости промышленного развития повы-
шение конкурентоспособности промышленных комплексов государств-
членов осуществление эффективного сотрудничества направленного 
на повышение инновационной активности устранение барьеров в 
промышленной сфере 

 
Меры достижения 
целей 

осуществление взаимного информирования о планах развития про-
мышленности проведение регулярных встреч (консультации) предста-
вителей уполномоченных органов государств-членов, отвечающих за 
выработку и осуществление национальной промышленной политики 
разработка и реализация совместных программ развития приоритет-
ных видов экономической деятельности для промышленного сотруд-
ничества; 
разработка и согласование перечня чувствительных товаров реализация 
совместных проектов, в том числе по развитию инфраструктуры, 
необходимой для повышения эффективности промышленного сотруд-
ничества и углубления промышленной кооперации государств-членов 
развивитие технологических и информационных ресурсов для целей 
промышленного сотрудничества проведениеь совместных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок с целью 
стимулирования высокотехнологичных производств 

Инструменты 
промышленногосо 
трудничества 

стимулирование взаимовыгодной промышленной кооперации в целях 
создания высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособ-
ной продукции совместные программы на взаимовыгодной основе;  
совместные технологические платформы и промышленные кластеры; 
иные инструменты, содействующие развитию промышленного 
сотрудничества 

 
В ГЦСС важную роль играют региональные производственные сети. Промышлен-

ное развитие на основе ГЦСС выигрывает от сильных связей с базами поставки и рынка-
ми в соседних странах (при экспортной платформе ПИИ). Ключевой областью, в которой 
разработчики политики должны стремиться к созданию синергизма между торговой и ин-
вестиционной политикой и институтами, являются усилия регионального сотрудничества. 

                                                            
1  Составлено автором по источнику: «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017), раздел XXIV. 
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Региональные торговые и инвестиционные соглашения могут развиваться в направ-
лении «региональных соглашений о промышленном развитии». Такие договоры могут 
быть сосредоточены на либерализации и упрощении торговли и инвестиций и создании 
совместных механизмов и институтов поощрения инвестиций. 

Важной задачей было бы переориентировать стратегии инвестирования и продви-
жения экспорта с упором на изолированные виды деятельности в качестве поставщиков 
ГЦСС на потребности развивающихся региональных рынков. 

Региональные соглашения о промышленном развитии могут включать в себя все 
сферы политики, важные для обеспечения развития ГЦСС, такие как гармонизация, 
взаимное признание или сближение нормативных стандартов и консолидация частных 
стандартов по экологическим, социальным вопросам и вопросам управления. И они могут 
принимать меры в таких важных областях политики, как свободное передвижение рабо-
чих (вопрос миграции и виз имеет решающее значение в цепочках создания стоимости, 
что требует от людей возможности легко путешествовать между странами для посещения 
поставщиков или работать в периоды местных операций для оказания технической по-
мощи) и либерализация услуг (в частности, логистика и транспорт), поскольку региональ-
ные цепочки создания стоимости требуют активизации регионального сотрудничества на 
более широком фронте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунօк 6. Концептуальные рамки Соглашение о промышленном развитии ЕАЭС  
для региональных цепочек создания стоимости (ЕАЭС ЦСС)1 

                                                            
1 Адаптировано автором по источнику: World Investment Report 2013. New York and Geneva, UN, p. 195. 
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Региональные соглашения о промышленном развитии могут быть направлены на 
создание трансграничных промышленных кластеров посредством совместных инвестиций 
в инфраструктуру, способствующую созданию ГЦСС, и создание производственного по-
тенциала. Создание таких соглашений предполагает налаживание партнерских отношений 
между правительствами региона в целях согласования правил торговли и инвестиций 
между агентствами по инвестициям и содействию торговле для совместных усилий по 
поощрению между правительствами и международными организациями для оказания тех-
нической помощи и создания потенциала, а также между государственным и частным 
секторами для инвестиции в региональную инфраструктуру создания стоимости и произ-
водственный потенциал (рисунок 4). 

Таким образом, очевидно, что ЕАЭС создает возможности взаимного увеличения 
инвестиционных потенциалов и привлечения ПИИ и взаимных прямых инвестиций. Вмес-
те, с тем, направления ПИИ являются определяющим для обеспечения динамических эф-
фектов экономической интеграции, что обусловлено следующими соображениями: 

 важнейшей особенностью глобализации, которая сформировала динамику меж-
дународной торговли и структуры инвестиций и которая повлияла на конкуренто-
способность, являются глобальные цепочки создания стоимости, следовательно, 
направления внерегиональных и взаимных инвестиций должны прдопределяться 
исходя из целей создания ЦСС ЕАЭС и ускорения перехода стран-членов от восхо-
дящих связей к нисходящим связям в глобальных цепочках создания стоимости; 

 вышеуказанный переход необходимо осуществлять исходя из логики предложен-
ной выше дорожной краты реализации политики цепочек создания стоимости и 
инновационного развития стран-членов ЕАЭС и алгоритма осуществления пе-
рехода стран ЕАЭС с восходящих к нисходящим связьям участия в ГЦСС; 

 важным механизмом для повышения инвестиционной привлекательности ЕАЭС и 
повышения уровня участьия стран – членов ГЦСС, может служить Соглашение о 
промышленном развитии ЕАЭС для региональных цепочек создания стоимости 
(ЕАЭС ЦСС). 

 

ՍԵՐԳԵՅ ԻԳՆԱՏՈՎ  
 

ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ 
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՕՈՒՆ-ՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 
 

 

Հիմնաբառեր.  օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ (ՕՈՒՆ), ար-
ժեքի ստեղծման գլոբալ շղթաներ (ԱՍԳՇ), արժե-
քի ստեղծման ԵվրԱզԷՍ շղթաներ 

  

Հայաստանը և ԵԱՏՄ մյուս երկրները, ինչպես վկայում են միտումները, վերջին երեք տասն-
ամյակում, տարբեր կերպ ներգրավված լինելով գլոբալ արժեքի ստեղծման շղթաներում, չեն ստա-
ցել այնպիսի տնտեսական օգուտներ, ինչպես որոշ զարգացող երկրներ: Հիմնական պատճառ-
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ներից կարելի է համարել բազմաթիվ արտադրությունների հնացածությունը, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
ՕՈՒՆ-երի ցածր մակարդակը, գլոբալ արժեքի ստեղծման շղթաներում մասնակցության մակար-
դակի բարձրացման ինչպես ազգային, այնպես էլ ԵԱՏՄ միասնական ռազմավարության բացակա-
յությունը: Հոդվածում առաջարկվում են ԵԱՏՄ անդամ երկրների ներդրումային համագործակցու-
թյան հայեցակարգային մոտեցումներ՝ գլոբալ արժեքի շղթաներում վերընթացից վարընթաց կա-
պերին անցման համար: 

 

SERGEY IGNATOV    

PROSPECTS AND WAYS TO INCREASE EFFICIENCY OF INTEGRATION 
PROCESSES AND FDI INVOLVEMENT IN THE ECONOMY OF ARMENIA 

 

Key words:  foreign direct investment (FDI), global value chains 
(GVC’s), EAEU value chains, forward linkages and 
backward linkages in GVC's 

 

Armenia and other EAEU member countries, as the tendencies show, for the last three decades, 
being at different degrees of power involved in the GVC, do not have the same economic benefits as 
some developing countries. The main reasons can be considered the technological backwardness of 
many industries, low levels of FDI as a percentage of GDP, the absence of both national and unified for 
the EAEU, the strategy of increasing the level of GVC participation. Due to the fact that the 
accumulated FDI in the country and its level of participation in the world value chains are highly 
dependent on each other, the article suggests conceptual approaches for the purposeful investment 
cooperation of the EAEU member countries, to accelerated transition from forward linkages to the 
backward linkages in GVC's 

 
 

 
ԲԵԼԱ ԽԱԼԱՓՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՆՈՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ԵՎ ՆՈՐ 

ԶԵԼԱՆԴԻԱՅԻ ՓՈՐՁԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  նոր հանրային կառավարում, մենեջերիա-
լիզմ, վարչական բարեփոխումներ, հանրա-
յին ծառայություն, ապակենտրոնացում, ֆի-
նանսական ճգնաժամ, հիմնարար սկզբունք-
ներ 

 

New Public Management (NPM)-ը՝ նոր հանրային կառավարումը (ՆՀԿ) կամ «նոր 
մենեջերիալիզմը», որպես հանրային կառավարման նոր մոդել, ծնունդ է առել 1980-ական 
թվականներին մի շարք անգլո-սաքսոնական երկրների հասարակական հատվածի բա-
րեփոխման փորձից և մեծ տարածում է ստացել ԱՄՆ-ում՝ խորհրդատու և լրագրող Դ. 
Օսբորնի և մենեջեր Տ. Գեբլերի «Կառավարության վերակառուցումը» (“Reinventing 
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Government”) աշխատության (1992 թ.) լույս տեսնելուց հետո: Այս գաղափարները սկսե-
ցին ինտենսիվ կերպով կիրառվել Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում, Նոր Զելանդիայում, 
ԱՄՆ-ում և իրենց հետևորդներն ունեն Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ճապոնիայում, ան-
ցումային և զարգացող տնտեսություններով երկրներում: ՆՀԿ-ն արդյունավետ գործող 
գաղափարների խումբ է, որը հայտնի է որպես հանրային կառավարման գիտության մեջ 
հանրային քաղաքականությունը և հանրային կառավարումը կապող գաղափարական 
օղակ: ՆՀԿ-ն ձգտում է կառուցել իշխանության մարմինների ավելի մարդասիրական և 
ժողովրդավարական համակարգ անհրաժեշտ ինստիտուտների կառուցմամբ և պետա-
կան ծառայողների մասնագիտական ունակությունների ամրապնդմամբ, որոնք կնպաս-
տեն հասարակության մեջ սոցիալական արդարության նպատակների իրագործմանը: 

 

Նոր հանրային կառավարումը (ՆՀԿ) կամ «նոր մենեջերիզմը», իբրև բարեփոխման 
շարժում, ինչպես նաև որպես գիտական դպրոց, ծնունդ է առել 1980-ական թվականնե-
րին մի շարք անգլո-սաքսոնական երկրների հասարակական հատվածի բարեփոխման 
փորձից և մեծ տարածում է ստացել ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում, Նոր 
Զելանդիայում: Այնուհետև այդ գաղափարները սկսեցին ինտենսիվ կերպով կիրառվել 
նաև անցումային և զարգացող տնտեսություններ ունեցող, ինչպես նաև ասիական մի 
շարք երկրներում: Շարժումն իր հաղթական ուղին մեկնարկեց վարչապետ Մարգարետ 
Թետչերի պաշտոնավարման տարիներին՝ 1979 թ. և Ռոնալդ Ռեյգանի նախագահության 
օրոք՝ 1980 թ.: ՆՀԿ գիտական և քաղաքական շարժման գլխավոր նպատակն ավանդա-
կան հանրային կառավարման կառուցակարգերի վերափոխումն էր՝ ավելի արդյունավետ 
կերպով գործառող, հեշտորեն հարմարվող և, դրանցով էլ պայմանավորված, էլ ավելի 
արդյունավետ համարվող գործընթաց զարգացնելու համար:  

1970-ական թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն առաջ քաշեց 
մի շարք գաղափարներ, որոնց նպատակն էր ստեղծել մի այնպիսի կառավարություն, որը 
«կգործի ավելի լավ և ավելի էժան»1: Տիրում էր համաշխարհային տնտեսական անկում, 
որի գլխավոր պատճառներից մեկը 1973 թ. նավթային ճգնաժամն էր։ Իրականացված 
բոլոր միջոցառումները կարելի է համարել «տնտեսական ռացիոնալիզմ», որը տնտեսա-
կան վերլուծության վրա հիմնված կառավարման խնդիրների լուծման նոր փորձ է: Հան-
րային կառավարման մասնագետները սկսեցին վերակառուցել իրենց բյուրոկրատական 
տեսությունները, ապակենտրոնացնել որոշումների կայացումը, վերանայել և պարզեցնել 
իրենց կազմակերպությունների առաքելությունն ու գործունեությունը: Այս գաղափարները 
հատկապես հաջողությամբ տեղ են գտել Դեյվիդ Բ. Օսբորնի և Թեդ Գեբլերի «Կառավա-
րության վերակառուցումը» (Reinventing Government an "American Perestroika." Like the 
Soviet version, 1992) աշխատության մեջ2: 

                                                            
1  Minogue, M. 1998. “Changing the State: Concepts and Practice in the Reform of the Public Sector” in Minogue, 

M.; C. Polidano; David Hulme (eds.). Beyond the New Public Management. Cheltenham: Edward Elgar. 
2  Osborne D., Gaebler T., 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the 

Public Sector. AddisonWesley: Reading, MA. 
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Ռոբերտ Բ. Օսբորնը և Թեդ Գեբլերը ներկայացրին բարենորոգումների 10 սկըզ-
բունք, որոնք առայսօր շարունակում են մնալ որպես «նոր հանրային կառավարման 
սկզբունքներ»: Նրանք հույս ունեին, որ այդ սկզբունքները կծառայեն որպես կառավար-
ման նոր հայեցակարգային կառուցվածք՝ համապատասխան գործընթացը ձևափոխելու 
համար և համարում էին, որ իրենց մոդելը համապիտանի է և՛ հանրային, և՛ մասնավոր, 
և՛ շահույթ չհետապնդող ոլորտներում։ Ժամանակի ընթացքում պարզ դարձավ, որ ՆՀԿ 
մոդելը, տեսական և կիրառական առումներով, պետք է հարմարեցվի այն երկրի պա-
հանջներին և կարիքներին, որտեղ մշակվում և իրականացվում է դա: Սակայն, գոյություն 
ունեն առանցքային հարցեր, ինչպես նաև շարժիչ ուժեր (տնտեսական, քաղաքական, սո-
ցիալական, մտավոր, գաղափարախոսական, տեղեկատվական և համակարգչային տեխ-
նոլոգիաներ և այլն), որոնք անփոփոխ են՝ անկախ երկրից, ինչպես նաև ի հայտ են գա-
լիս ՆՀՄ բարեփոխումների այնպիսի դրդապատճառներ, որոնք առկա են յուրաքանչյուր 
երկրում1։  

Միջազգային համատեքստում «նոր հանրային կառավարման» լավագույն օրինակ 
կարելի է համարել Նոր Զելանդիայի վարչական բարեփոխումները: Ձգտելով հասնել ար-
դյունավետ հանրային կառավարման բարձր մակարդակի՝ պետությունը հանրային գոր-
ծառույթների մի մասն ապակենտրոնացրեց կամ լիազորությունների մի մասը փոխանցեց 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, աշխատավարձի համակարգն այնպես 
վերափոխեց, որ պաշտոնյաները ձգտեն արդյունավետ գործունեություն իրականացնել, 
պետական հաստատությունների գործունեության արդյունավետության գնահատման նոր 
չափանիշներ հաստատեց, գերատեսչական համակարգը վերափոխեց այնպես, որ հաշ-
վետու լինի կառավարությանը: 

Հետագայում բարեփոխումների ալիքը տարածվեց նաև Կանադայում, Մեծ Բրիտա-
նիայում, ԱՄՆ-ում և արդյունքում աշխարհը տեղեկացավ, որ հաստատվում են հանրային 
կառավարման նոր դերեր և որոնվում են նոր չափանիշներ ու չափորոշիչներ: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ ապակենտրոնացված երկրները իրականացվող բարեփո-
խումների ծավալներով և միատարրությամբ զիջում են կենտրոնացված պետություննե-
րին, որտեղ ավելի մեծ է ներգրավվածությունը հանրային ծառայությունների մատուցման 
ոլորտում (առողջապահություն, կրթություն):  

Կենտրոնացված-ապակենտրոնացված համադրության մեջ կարևոր փոփոխական է 
կենտրոնական կառավարման մարմիններում աշխատող հանրային ծառայողների թիվը: 
Ծառայությունների ոլորտում հենց Նոր Զելանդիան և Մեծ Բրիտանիան լայնածավալ բա-
րեփոխումներ իրականացրին այն դեպքում, երբ Նոր Զելանդիայում կենտրոնական կա-
ռավարման ոլորտի աշխատակիցների թիվն ընդհանուրի 90%-ն էր, Մեծ Բրիտանիայում՝ 
48%-ը: Հարկ է նշել, որ կենտրոնացված և մեծամասնական վարչակարգեր ունեցող Մեծ 

                                                            
1 Դենհարդ Ռոբերտ Բ., Հանրային կազմակերպության տեսություններ: Չորրորդ հրատարակություն, Ռուսա-

կան և արևելաեվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Արիզոնայի նահանգային համալսարան, 
2006, էջ 186: Sowaribi Tolofari" New Public Management and Education" Policy Futures in Education, Volume 3, 
Number 1, 2005 p http://firgoa.usc.es 
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Բրիտանիայում և Նոր Զելանդիայում բարեփոխումներն ավելի խոր ու ծավալուն էին, քան 
ԱՄՆ-ում և Կանադայում2: 

Դ. Քեթլն աշխարհում իրականացված բարեփոխումները ներկայացնում է 2 մոդելի 
շրջանակում` վեսթմինստերյան (Westminster reforms) և ամերիկյան (American-style 
reforms): Առաջին մոդելի շրջանակներում առաջատարները Մեծ Բրիտանիան և Նոր Զե-
լանդիան են, իսկ երկրորդ մոդելի շրջանակներում` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները:  

Հանրային կառավարման բարեփոխումների արդյունքում Մեծ Բրիտանիայում և 
Նոր Զելանդիայում ստեղծվեցին նոր ստորաբաժանումներ, որոնք մասնագիտացած էին 
որոշակի հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում: Մեծ Բրիտանիայում այդ-
պիսի կառուցվածքային միավորներ են Next Step Agency (NSA)-ն, իսկ Նոր Զելանդիայում՝ 
State-owned enterprises (SOEs)-ը: Միաժամանակ NSA-ն և SOEs-ը համարվում են «մասնա-
վորեցման հավանական թեկնածուներ», այսինքն` ծառայությունների մատուցումը կարող 
է փոխանցվել պետականից մասնավոր ձեռնարկությունների ոլորտ: Հարկ է նշել, որ Մեծ 
Բրիտանիայում 1984-1987 թթ. մասնավորեցվեց հանրային ընկերությունների 1/3-ը, այդ 
թվում` հեռահաղորդակցության ընկերություններ, պողպատաձուլման ձեռնարկություններ, 
գազի արդյունաբերություն, էլեկտրաէներգետիկա և այլն: Նոր Զելանդիայում մասնավո-
րեցվեցին ավելի քան 20 պետական ընկերություններ (հեռախոսակապ, փոստային ծա-
ռայություն, ավիափոխադրման և նավթային ընկերություններ): Այդուհանդերձ, մասնագի-
տացումը բերում է վերահսկողության բարդացման: Այսինքն` NSA-ի և SOEs-ի ստեղծումը 
հանգեցնում է վերահսկողության դժվարացման: Սակայն, այդ խնդրի լուծումը Մեծ Բրի-
տանիայում և Նոր Զելանդիայում պայմանագրային սկզբունքների ներմուծումն է: Պայ-
մանագիրը կնքվում է NSA և SOEs ղեկավարի և համապատասխան նախարարի միջև բա-
նակցությունների արդյունքում, որտեղ նշված են լինում հատկացվող ֆինանսական մի-
ջոցների, արդյունքների և իրականացման ժամանակահատվածի մասին դրույթները:  

Ապակենտրոնացման համատեքստում, դիտարկելով այս պետությունների առանձ-
նահատկությունները, նկատելի է, որ Մեծ Բրիտանիան և Նոր Զելանդիան, լինելով ՆՀՄ 
հետևորդներ, իրենց բարեփոխումներում մեծ դեր են տվել լիազորությունների փոխանց-
ման ցածր մակարդակի մենեջերներին: Բարեփոխումների արդյունքում այս պետություն-
ներում իրականացվեցին մեծածավալ վարչական ապակենտրոնացման քայլեր. թե՛ Մեծ 
Բրիտանիայում, թե՛ Նոր Զելանդիայում ներմուծվեց հանրային ծառայությունների մա-
տուցման համար տենդերի իրականացման գաղափարը, որին մասնակցում էին ինչպես 
պետական ոլորտի կազմակերպությունները, այնպես էլ մասնավոր հատվածի ընկերու-
թյունները: Ըստ էության, այս պետություններում գործում է մրցակցային ապակենտրո-
նացումը: Մեծ Բրիտանիայում և Նոր Զելանդիայում առավել տարածված է աստիճանա-
կարգային վերահսկումը: NSA-ն և SOEs-ը ղեկավարները ենթակա են նախարարին, սա-
կայն օպերատիվ ղեկավարման մեջ նրանք ունեն անկախություն, ինչպես նաև շուկա-
յական վերահսկման դրսևորումներ: Այն դեպքում, երբ NSA և SOEs չեն կարողանում մա-
տուցել համապատասխան հանրային ծառայություններ, ապա նրանք մասնավորեցվում 
                                                            
2  Christopher Pollitt, Geert Bouckaert Public Management Reform: A Comparative Analysis chapter.  
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են, և այդ ծառայությունների մատուցումը տրվում է մասնավոր հատվածի ընկերություննե-
րին, այսինքն` գործում է ազատ մրցակցության սկզբունքը1: 

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է ասել, որ Մեծ Բրիտանիայում և Նոր Զելանդիայում 
իրականացված՝ հանրային հատվածի բարեփոխումները, հետագծերի տեսանկյունից, 
էականորեն չեն տարբերվում: Դրա պատճառն այն է, որ այս երկու երկրները, լինելով 
վեսթմինստերյան մոդելի առաջատարներ, որդեգրել էին ՆՀՄ սկզբունքները և ինտենսի-
վորեն ներդրել պետական ոլորտում: Բացի այդ, այս երկու պետությունները գտնվում էին 
տնտեսական անկման վիճակում, երբ նախաձեռնեցին բարեփոխումների փաթեթի իրա-
կանացումը: Հարկ է նաև նշել, որ Նոր Զելանդիան երկար տարիներ եղել է Մեծ Բրիտա-
նիայի գաղութներից, և հետևաբար՝ այս գործոնը նույնպես իր ազդեցությունն է ունեցել 
երկրի հետագա զարգացման վրա2: 

Մեծ Բրիտանիան և Նոր Զելանդիան մի շարք ընդհանրություններ ունեն հաշվետ-
վողականության և նախարար-քաղծառայող հարաբերություններում, սակայն այս ոլոր-
տում բարեփոխումների տարբեր մոտեցումներ են որդեգրել: Նոր Զելանդիայում ամենա-
նշանակալի բարեփոխումը տեղի ունեցավ 1987 թ. հետո, երբ նախարարները սկսեցին 
հանձնարարել գործադիր ղեկավարներին սահմանված արտադրողականություն մատու-
ցել, այնուհետև հրապարակայնորեն հաշվետու լինել իրենց կատարողականի համար: 
Նոր Զելանդիայում քաղծառայության համակարգի բարելավման առանցքային մարմինը 
Պետական ծառայությունների հանձնաժողովն է (State Services Commission (SSC)), որի 
ղեկավարը՝ հանձնակատարը, պատասխանատու է այնպիսի գործառույթների համար, 
որոնք Մեծ Բրիտանիայում բաշխված են տարբեր գործիչների միջև (օրինակ՝ քաղծառա-
յության հանձնաժողով և կաբինետի առանձին հատվածներ): SSC-ը, գանձապետարանի, 
ինչպես նաև վարչապետի և կաբինետի հետ միասին, կազմում է Նոր Զելանդիայի հան-
րային ծառայության կորպորատիվ կենտրոնը: Մեծ Բրիտանիայում քաղծառայության 
բարեփոխումների նախաձեռնողները, ներառյալ՝ ներկայիս կառավարությունը, հաճախ են 
դիմում Նորզելանդական մոդելի օգնությանը: Այս մոդելի հիմքը պայմանագրային հարա-
բերություններն են քաղաքականության նպատակներ սահմանող նախարարների և գե-
րատեսչական ղեկավարների միջև, որոնք պատասխանատու են համապատասխան ծա-
ռայությունների մատուցման համար, որոնք նպաստում են սահմանված նպատակների 
իրականացմանը3:  

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա այստեղ ևս իրականաց-
վել են մի շարք նախաձեռնություններ` ուղղված պետական-մասնավոր գործընկերության 
զարգացմանը (այսուհետ` ՊՄԳ): Հիմնվելով ՀՀ-ում իրականացված որոշակի վերլուծու-

                                                            
1  UK Official Statistics - from New Public Management to Public Value 59th World Statistics Congress of the 

International Statistical Institute, Hong Kong 25-30 August 2013 Richard Laux, UK Statistics Authority. 
2  http://www.oecd-ilibrary.org/governance/public-administration-after-new-public-management_9789264086449 
3  Origin and theoretical basis of New Public Management, Gernod Gruening International Public Management 

Journal 4 (2001) 1–25; p.4 Arbeitsbereich Public Management, Hochschule fuer Wirtschaft und Politik, Hamburg, 
Germany. 
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թյունների, ինչպես նաև արտասահմանյան փորձի վրա՝ պետք է մշակել ՊՄԳ-ների ար-
դյունավետ զարգացմանն ուղղված գործողությունների նախագիծ՝ սահմանելով ժամանա-
կացույց, պետական գործակալությունների միջև տեղաբաշխելով ռեսուրսները և պար-
տավորությունները, շահագրգիռ կողմերի միջև հրավիրելով խորհրդակցություն, որին 
պետք է մասնակցեն նաև մասնավոր հատվածը, միջազգային դոնոր կազմակերպություն-
ներ, ֆինանսական հաստատություններ, ՀԿ–ներ։ Սփյուռքը ևս պետք է ակտիվորեն ներ-
գրավվի ներկայացվող խորհրդատվական գործընթացներում1: 

Այն, ինչն այսօր կոչվում է ՆՀԿ, իր արմատներն ունի հանրային կառավարման 
համաշխարհային գործնական զարգացումներում: ՆՀԿ ծագումը տեսլական է, գաղափա-
րախոսություն կամ մենեջմենթի որոշակի մոտեցումների և գործիքների համակցություն: 
Այն արդյունավետ գործող գաղափարների խումբ է, որը հայտնի է որպես հանրային կա-
ռավարման գիտության մեջ հանրային քաղաքականությունը և հանրային կառավարումը 
կապող գաղափարական օղակ: 

 

БЕЛА ХАЛАПЯН  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ПУБЛИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ОПЫТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ   
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New Public Management (NPM) – Новое публичное управление, или «новый менеджериа-
лизм», как концепция и модель государственного управления оформился в 80-е годы. Рыночный 
тип государственного управления выразился достаточно очевидно в административных ре-
формах 80–90-х годов в ряде стран мира. Хорошо известна книга по этой проблеме, опублико-
ванная Дэвидом Осборном и Тэдом Гэблером, «Переосмысливая управление. Как дух предприни-
мательства трансформирует публичный сектор» [Osborne, Gaebler, «Reinventing Government», 
1992]. Наиболее активно рыночная концепция государственного управления разрабатывается 
в Великобритании, Соединенных Штатах, Новой Зеландии, Канаде и имеет своих сторонников 
во Франции, Германии, Северных странах, Японии. Это современная модель реформирования 
общественного управления. Особенности перехода к государственному менеджменту находят 
выражение в приверженности к действию и изменению, а не устойчивости, определенной нор-
ме; в новом критерии эффективности деятельности системы государственного управления, 
ориентированного на качество услуг и рентабельность. Ключевым вопросом этих тенденций в 
теории и практике государственного управления является поиск модели эффективного госу-
дарства и правительства. Новый государственный менеджмент базируется на предпосылках 

                                                            
1  Հայեցակարգ՝ ՀՀ-ում պետություն-մասնավոր հատված համագործակցություն, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարա-

րություն, նախագիծ, հավելված ՀՀ կառավարության 2008 թ. որոշման: 



 589

теории рационального и рыночных установках относительно публичных дел, подчеркивающих 
конкурентность и возможность выбора, обмен ресурсами и оптимальность. 

 
BELA KHALAPYAN    

PECULIARITIES OF PRACTICAL APPLICATION OF NEW PUBLIC 
MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF INTRODUCTION OF THE GREAT BRITAIN 

AND NEW ZEALAND ATTEMPTS 
 

Key words:  new public administration, managerializm, adminis-
trative reforms, public servise, decentralizacion, 
financial crisis, fundamental principles 

 

New Public Management (NPM), or new managerialism, as a concept and model of public 
administration, was created in the 1980s. The market type of public administration was quite evident in 
the administrative reforms of the 1980s and 1990s in a number of countries around the world. There is 
a well-known book on this problem, published 1992 by David Osborne and Ted Gaebler, “Reinventing 
Government,” showing how the spirit of entrepreneurship transforms to the public sector. The most 
active market concept of public administration is developed in the United Kingdom, the United States, 
New Zealand, Canada and has its supporters in France, Germany, in the Nordic countries, and Japan. 
This is a modern model of reforming public administration. Peculiarities of transition to public 
management are expressed in the adherence to the action and change, and not stability in a certain 
norm. The key issue of these trends in the theory and practice of the government is to find a model of 
effective state and government. New Public Management is based on the assumptions of the theory of 
rational and market units regarding public affairs, emphasizing competition and choice, the exchange 
of the new criteria for the effectiveness of the public administration system, based on quality of service 
and profitability of resources and optimality. 

 
 
 

 
 

ՎՌԱՄ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ  
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 

 

Հիմնաբառեր.  աշխատանքի միջազգային բաժանում, տա-
րածաշրջան, առանձնահատկություններ, 
մասնագիտացում, Ասիա-Խաղաղօվկիանոս-
յան տարածաշրջան, Եվրամիություն   

Արտադրական համակարգերի փոփոխությունները, որոնք տեղ են գտնում առան-
ձին ճյուղերի շրջանակներում, հիմքեր են ստեղծում տարածաշրջանային մակարդակնե-
րում փոխհարաբերությունների հիմնարար վերանայման համար: Այդ նպատակով ան-
հրաժեշտություն է առաջանում բացահայտելու տարբեր տարածաշրջանային ինտեգրա-
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ցիոն խմբավորումների շրջանակներում աշխատանքի տարածաշրջանային բաժանման 
առանձնահատկությունները: 

 

Վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում Հարավարևելյան Ասիայի տարածաշրջանը 
բնութագրվում է զգալի փոփոխություններով: 1997−1998 թթ. ասիական տնտեսական 
ճգնաժամը էական ազդեցություն թողեց տարածաշրջանի երկրների տնտեսական զար-
գացման վրա՝ բացահայտելով դրանց արժույթների փոխանակային փոխարժեքի խոցե-
լիությունը և կարճաժամկետ կապիտալ հոսքերի լայնածավալ տատանումների հնարավոր 
հետևանքները: Երկարաժամկետում տարածաշրջանի զարգացման վրա առանցքային 
ազդեցություն է թողնում երկու միտում. նախ՝ շարունակվում է Չինաստանի տնտեսության 
դինամիկ զարգացումը, որը սկիզբ առավ 1979 թ. տնտեսական բարեփոխումներով և հա-
սավ իր գագաթնակետին Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը երկրի անդա-
մակցության արդյունքում: Մասնագետները կանխատեսում են, որ ներքին խնայողու-
թյունների բարձր մակարդակը, տարողունակ ներքին շուկան և աշխատուժի անսահմա-
նափակ քանակությունը թույլ կտան Չինաստանի տնտեսությանը հաջորդ տասը տարի-
ներին ևս տնտեսական աճի տեմպերը պահպանել տարեկան 6-8% մակարդակում1: Եվ 
երկրորդ՝ Հարավարևելյան Ասիայի երկրների զարգացման վրա զգալի ազդեցություն է 
թողնում Ճապոնիայի տնտեսության համեմատական լճացումը: Ճապոնիայի տնտեսա-
կան աճի ցածր տեմպերը բնութագրվում են երկակի ազդեցությամբ. 

1. 1980-ական թթ. ընթացքում Ճապոնիան տարածաշրջանի երկրների համար ար-
տահանման հիմնական շուկա է, սակայն 1990-ական թթ. երկրի անկարողությու-
նը՝ ամբողջությամբ սպառելու օրեցօր ավելացող ներմուծված ապրանքները, 
ստիպեց Հարավարևելյան Ասիայի երկրներին փնտրելու իրացման նոր շուկաներ 
և ներդրումների նոր աղբյուրներ: 

2. Ճապոնիայի տնտեսության լճացումը կանխորոշում է Հարավարևելյան Ասիայի 
այլ երկրների բաժնի մեծացումը տարածաշրջանի ընդհանուր ՀՆԱ-ում: Այսպես՝ 
եթե 1960-ական թթ. Ճապոնիայի բաժինը տարածաշրջանի համախառն ՀՆԱ-ում 
80% է, ապա այժմ՝ միայն 29.5%2: 

Պատմականորեն այս տարածաշրջանը բնութագրվում է աստիճանակարգային կա-
ռուցվածքի առկայությամբ, որտեղ Ճապոնիան հանդես է գալիս որպես նորարարական 
գործընթացների առաջատար և անընդհատ տեղափոխում է արտադրական առանձին 
գործընթացները դեպի տարածաշրջանի ավելի պակաս զարգացած երկրներ: 21-րդ դարի 
սկզբին Հարավարևելյան Ասիայի երկրները կարելի է բաժանել 3 խմբի. 

1. Ճապոնիա. ունի մասնագիտացման բարձր մակարդակ տեխնոլոգիական ճյու-
ղերում, որոնք պահանջում են բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժ: 

2. Հոնկոնգ, Հարավային Կորեա, Թայվան և Սինգապուր. ունեն մասնագիտացման 
բարձր մակարդակ աշխատատար տեխնոլոգիական ոլորտներում: 

                                                            
1  Report, APEC#2017-EC-01.1, Structural Reform and Innovation, APEC Economic Committee (EC), p. 59.  
2  Հաշվարկները կատարել է հեղինակը՝ ըստ http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer 

/tableView.aspx?ReportId=96 տվյալների:  
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3. Ինդոնեզիա, Մալայզիա, Թաիլանդ և Ֆիլիպիններ. մասնագիտացած են արդյու-
նահանող արդյունաբերության և աշխատատար ապրանքների արտադրության 
մեջ: Մալայզիան զարգացնում է բարձրտեխնոլոգիական արտադրություններն, 
այն դեպքում, երբ Ինդոնեզիան պահպանում է խոր մասնագիտացումը օգտա-
կար հանածոների արդյունահանման ոլորտում:  

Հարավարևելյան Ասիայի երկրների մասնագիտացման գործընթացների էվոլյուցի-
ան 1970 թվականից մինչ այժմ ընկած ժամանակահատվածում արտացոլում է տարածա-
շրջանի երկրների օրեցօր մեծացող տարբերությունները: Բոլոր տասը երկրները հետևում 
են ճապոնացի տնտեսագետների առաջ քաշած՝ «թռչող սագի» մոդելին`1 ըստ որի այս 
տարածաշրջանում տեղի է ունենում արտադրական կարողությունների անընդհատ տե-
ղաշարժ մի երկրից մյուսը՝ կախված յուրաքանչյուրի համեմատական առավելություննե-
րից: Նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման էական առաջընթացը Հարավարևելյան 
Ասիայի տարածաշրջանի երկրներում պայմանավորում է այս տարածաշրջանի՝ որպես 
աշխատանքի միջազգային բաժանման նոր բևեռի զարգացման հնարավորությունները: 
Տարածաշրջանի դիրքերի ամրապնդման լրացուցիչ խթան են արժույթների փոխարժեք-
ների կոորդինացման և կայունացման ջանքերը, չափորոշիչների միասնականացման, 
օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և կապիտալի շուկայի կարգավորման քաղա-
քականությունները: 

Աղյուսակ 1  
ԵՄ երկրների մասնագիտացման հիմնական բնութագրիչները2 

 

 1980- 
1983 թթ. 

1996- 
2000 թթ. 

2014- 
2017 թթ. 

Շուկայական 
մասնաբաժինը 2017 թ.՝ 

1970 թ. համեմատ 
Գյուղմթերքի արտադրություն -6.0 -3.4 -1.9 4.1 
Վառելիքաէներգետիկ 
համակարգ -8.1 -14.3 -4.2 3.9 

Այլ արդյունահանող 
արդյունաբերություն -1.7 -1.2 -0.6 1.1 

Բնական ռեսուրսների սպառում -1.8 -0.8 -0.5 1.3 
Սննդարդյունաբերություն -1.0 1.1 0.8 1.8 
Ավանդական ճյուղեր 3.1 2.3 -0.4 -3.5 
Լայն սպառման առարկաներ 9.5 8.7 3.3 -6.2 
Մասնագիտացված 
մատակարարներ 4.9 5.1 3.6 -1.3 

Գիտատար ճյուղեր 1.4 1.8 -0.3 -1.7 
Այլ ճյուղեր -0.3 0.7 0.2 0.5 
                                                            
1  Kojima K. The “flying geese” model of Asian economic development: origin, theoretical extensions, and regional 

policy implications // Journal of Asian Economics 11 (2000) p. 375–401. 
2  Հաշվարկները կատարել է հեղինակը՝ UN World Trade Database տվյալների հիման վրա: Յուրաքանչյուր 

ժամանակահատվածի համար վերցվել է միջինացված ցուցանիշը: Հաշվարկները կատարվել են 
 բանաձևով: Եթե ցուցանիշը (≥0), ապա ոլորտում առկա են համեմատական առավելու-

թյուններ, իսկ եթե (≤0), ապա դրանք բացակայում են:  
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Աղյուսակ 1-ի տվյալներից կարելի է ենթադրել, որ, ի տարբերություն Ասիա-Խաղաղ-
օվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրների, ԵՄ երկրների մասնագիտացման ցուցանիշնե-
րը ժամանակի ընթացքում էական փոփոխությունների չեն ենթարկվել: Եվրոպական ար-
դյունաբերությունը պահպանում է իր համեմատական առավելությունները քիմիական ար-
դյունաբերության և մեքենաշինության որոշ ճյուղերում, մասնավորապես՝ մետալուրգիա-
յի, տեխնիկական ապրանքների արտադրության և ճշգրիտ մեքենաշինության ոլորտնե-
րում: Սակայն, 21-րդ դարի սկզբին ԵՄ երկրների բաժինն այնպիսի ոլորտներում, ինչպի-
սին են էլեկտրական ապրանքների և կենցաղային տեխնիկայի արտադրությունը, 
կրճատվել է: Ի տարբերություն լայն սպառման առարկաների արտադրության և մասնա-
գիտացված մատակարարների կայուն դիրքերի, ԵՄ ավանդական ու գիտատար ճյուղերն 
ունեն ապամասնագիտացման միտում: 

Նշված ոլորտներում ԵՄ երկրների մասնաբաժինը կրճատվել է ինչպես տեղական, 
այնպես էլ համաշխարհային շուկայում1 (աղյուսակ 2): Ավանդական ոլորտներում (տեքս-
տիլ արտադրանք, հագուստ, կոշիկ, կաշվե իրեր, կահույք և այլն) ԵՄ երկրների մասնա-
բաժնի կրճատումը հիմնականում պայմանավորված է այդ շուկաներում Հարավարևելյան 
Ասիայի երկրներից նոր «խաղացողների» մուտքով: Իսկ գիտատար ճյուղերում դիրքերի 
թուլացումը սկիզբ էր առել դեռևս 1980-ական թթ.2: 

Աղյուսակ 2-ում բերված տվյալները վկայում են, որ ԵՄ երկրների մեծ մասում գիտա-
հետազոտական և փորձակոնստրուկտորական ծախսերը չեն գերազանցում ՀՆԱ 3%-ը: 
Մեծ չէ նաև գրանցված պատենտների թիվը, որը հատկապես Արևելյան և Կենտրոնական 
Եվրոպայի երկրներում հասնում է ընդամենը մի քանի տասնյակի: Բարձրտեխնոլոգիա-
կան ապրանքների արտահանման տեսակարար կշռով առաջատարը Չեխիան է, որտեղ 
նշված ցուցանիշը 16,3% է: Չեխիային հետևում են Ֆրանսիան ու Հունգարիան, համապա-
տասխանաբար՝ 13,9% ու 13,2% ցուցանիշներով: Բարձրտեխնոլոգիական արտահանման 
տեսակարար կշիռը ցածր է Լյուքսեմբուրգում, Կիպրոսում, Հունաստանում, որտեղ այն չի 
հասնում նույնիսկ 2%-ի: Այնուամենայնիվ, ԵՄ երկրները ինովացիոն զարգացման վար-
կանշով աշխարհի 128 երկրների շարքում գրավում են բավական տպավորիչ դիրքեր: 
Մասնավորապես՝ դրանցից 7-ը նշված ցուցանիշով դասվում է աշխարհի 10 առաջատար-
ների շարքը: 

ԵՄ սննդարդյունաբերությունը, միասնական գյուղատնտեսական քաղաքականու-
թյան իրականացման շնորհիվ, ակտիվ հովանավորչության բացառիկ օրինակ է, որը 
նպաստում է ԵՄ առևտրային հաշվեկշռում սննդարդյունաբերության դրական ներդրմա-
նը: ԵՄ սննդարդյունաբերության մրցակցային դիրքերն ավանդականորեն աչքի էին ընկ-
նում կայունությամբ, որը նպաստել է շուկայում եվրոպական արտադրողների մասնա-
բաժնի ավելացմանը:  

 

                                                            
1  Lall S., The creation of comparative advantage: country experiences / S. Lall. - New York, 2015,  254 p. 
2  Miiana C. Changes and trends in the world trade in high technology products / C. Milana // Cambridge Journal of 

Economics.  1998., № 19, p. 225-243. 
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Աղյուսակ 2 
ԵՄ երկրների տեխնոլոգիական զարգացման հիմնական ցուցանիշները 2016 թ.1 
 

Երկիրը 

Բարձրտեխնոլոգիական 
արտահանման 

տեսակարար կշիռը 
համախառն ար-

տահանման մեջ (%) 

ԳՀՓԿ ծախ-
սերի տեսա-

կարար կշիռը 
ՀՆԱ մեջ (%) 

Պատենտների 
քանակը  

Նորարարական զար-
գացման վարկանիշը 
(տեղը 128 երկրների 

շարքում) 

Գերմանիա 13,0 2,84 66893 10 
Ֆրանսիա 13,9 2,26 16300 18 
Իտալիա 5,5 1,29 9687 29 
Բելգիա 10,0 2,46 1097 23 
Նիդեռլանդներ 13,1 1,97 2494 9 
Լյուքսեմբուրգ 0,6 1,26 247 12 
Մեծ Բրիտանիա 8,9 1,70 22801 3 
Հունաստան 1,9 0,83 573 40 
Պորտուգալիա 2,5 1,29 945 30 
Իսպանիա 3,8 1,22 3020 28 
Դանիա 6,1 3,08 1732 8 
Շվեդիա 8,8 3,16 2428 2 
Ֆինլանդիա 5,4 3,17 1416 5 
Ավստրիա 9,5 3,0 2441 20 
Իռլանդիա 9,1 1,52 440 7 
Սլովակիա 9,2 0,89 256 37 
Սլովենիա 4,5 2,39 462 32 
Լատվիա 7,0 0,69 137 34 
Լիտվա 5,3 1,01 119 36 
Էստոնիա 12,5 1,43 36 24 
Հունգարիա 13,2 1,37 633 33 
Լեհաստան 6,6 0,94 4815 39 
Չեխիա 16,3 2 952 27 
Կիպրոս 0,5 0,49 7 31 
Մալթա 5,7 0,85 11 26 
Ռումինիա - 0,38 1053 48 
Բուլղարիա 3,02 0,78 291 38 
Խորվաթիա 3,5 0,79 186 47 

 

Այսպիսով՝ արված վերլուծությունները փաստում են, որ ԵՄ անդամ երկրների մաս-
նագիտացման մակարդակի որոշման և մրցակցային առավելությունների բացահայտման 
նպատակով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել առանձին երկրների ճյուղային մասնագիտաց-
ման տարբերությունները: ԵՄ յուրաքանչյուր անդամ երկիր բնութագրվում է տնտեսական 
ու տեխնոլոգիական զարգացման յուրահատուկ միտումներով, ընդ որում, երկարաժամկե-

                                                            
1  The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation // Cornell University, INSEAD, and WIPO 

(2016): Ithaca, Fontainebleau, and Geneva 2017, p. 20-22, 336-420., World Intellectual Property Indicators 2016 
// Economics & Statistics Series 1, WIPO, Geneva 2017, p. 7-12. 
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տում ակնհայտ է դառնում առանձին երկրի զարգացման միտումի հարաբերական կայու-
նությունը: Միաժամանակ, ԵՄ շրջանակներում պահպանվում են էական տարբերություն-
ները հարավի և հյուսիսի միջև: Ավելի զարգացած հյուսիսային երկրների տնտեսություն-
ները հիմնված են բարդ տեխնոլոգիական ոլորտների մասնագիտացման վրա, այն դեպ-
քում, երբ հարավային երկրների համար աշխատատար ավանդական ոլորտները շարու-
նակում են մնալ մրցակցային առավելությունների հիմքը: 

 

ВРАМ КАРАПЕТЯН  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 
 

Ключевые слова:  международное разделение труда, регион, 
особенности, специализация, Азиатско-Тихо-
океанский регион, Европейский союз 

 

Изменения в производственных системах, которые входят в сферу отдельных отраслей, 
создают предпосылки для фундаментального пересмотора отношений на региональном уровне. 
Для этого необходимо выявить особенности регионального разделения труда в рамках различ-
ных групп региональной интеграции. 

 

VRAM KARAPETYAN  
 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGIONAL DIVISION OF LABOR 
 

Key words:  international division of labor, region, features, 
specialization, Asia-Pacific region, European Union   

Changes in production systems that fall within the scope of individual industries create the 
prerequisites for a fundamental outlook for relations at the regional level. To do this, it is necessary to 
identify the features of the regional division of labor within the various groups of regional integration. 

 

 
 

ՎԵՐԳԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԻՍՐԱՅԵԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Հիմնաբառեր.  նորարարություն, ազգային նորարարական 
համակարգ, գիտություն, վենչուրային հիմնա-
դրամ, ստարտ-ափ, նորարարական մշակույթ, 
համաշխարհային տնտեսություն 

 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել Իսրայելի ազգային նորարարական համակարգի 
ձևավորման և զարգացման հիմնական միտումները և կիրառել դրանք ՀՀ տնտեսությունում: 
Իսրայելը բավական արագ տեմպերով դարձել է նորարարական հսկա տարածաշրջանում և 
համաշխարհային տնտեսությունում: Իսրայելի նորարարական ֆիրմաների հաջողության 
մոդելը օրինակ է այն երկրների համար, որոնք փորձում են իրենց տնտեսությունը տանել այդ 
ճանապարհով: 
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Վստահ եմ, որ հայերն օժտված են նորարա-
րական մտածողության անհրաժեշտ որակներով: 

Յիգալ Էրլիխ 
«Յոզմա Գրուպ» վենչուրային  

հիմնադրամի հիմնադիր 
 

Իսրայելը բավական արագ տեմպերով դարձել է նորարարական հսկա տարածա-
շրջանում և համաշխարհային տնտեսությունում: Իսրայելի նորարարական ֆիրմաների 
հաջողության մոդելը օրինակ է այն երկրների համար, որոնք փորձում են իրենց տնտե-
սությունը տանել այդ ճանապարհով: Բնական և ֆինանսական սահմանափակ ռեսուրս-
ներ ունեցող Իսրայելը, որը նաև անընդհատ ռազմական հակամարտությունների մեջ է 
հարևան երկրների հետ, ստիպված էր որոնել նոր ուղիներ տնտեսության զարգացման 
համար1:  

Բարձրակարգ մասնագետների առկայությունը և պետության վարած քաղաքակա-
նությունը` ուղղված օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը, հանգեցրին իսկական 
վերելքի: Բարձր տեխնոլոգիաների և տնտեսական ձեռքբերումների հարցում կարևոր 
դեր խաղացին ռազմական արդյունաբերությունում իրականացված մշակումները: 

Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում Իսրայելի հիմնական գործընկերն ԱՄՆ-ն է, և 
զարմանալի չէ, որ արդյունաբերությունում ինովացիոն տեխնոլոգիաների ներդրման և 
գիտական հետազոտությունների ոլորտում երկկողմանի միջպետական համագործակցու-
թյան հիմնական գործընկերը նույնպես նա է2:  

1977 թ. հիմնվել է արդյունաբերության ոլորտում հետազոտությունների և մշակում-
ների ամերիկա-իսրայելական միջպետական հիմնադրամը (Israel-U.S. Binational Industrial 
Research and Development Foundation - BIRDF), որի նպատակն է արտադրությունում 
տեխնիկական նորույթների ներդրմանն օժանդակելու միջոցով նպաստել բարձր տեխնո-
լոգիաների բնագավառում ամերիկյան ե իսրայելյան գիտնականների փոխշահավետ հա-
մագործակցությանը: Հիմնադրման օրվանից BIRDF-ը օժանդակել է 740 ծրագիր՝ ներդնե-
լով 245 մլն դոլար: 

1980-ական թթ. երկրորդ կեսին Իսրայելն համաշխարհային շուկայում ճանաչվեց 
իր գիտական նվաճումներով: ԱՄՆ-ի օգնությամբ Իսրայելը ձգտում էր գիտական կապեր 
հաստատել, փորձի փոխանակություն իրականացնել զարգացող երկրների հետ: Այդ 
նպատակով 1985 թ. ստեղծվեց զարգացման բնագավառում համատեղ հետազոտություն-
ների ամերիկա-իսրայելական գիտահետազոտակւսն ծրագիր: USAID-ն ամեն տարի այդ 
ծրագրի բյուջե է փոխանցում 3 մլն դոլար: 

1993 թ. ստեղծվեց գիտության և տեխնոլոգիաների գծով ամերիկա-իսրայելական 
հանձնաժողով: Երկու կաոավարությունները ներդրեցին 15-ական մլն դոլար: Նպատակը` 
օժանդակել երկու երկրներում բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը համատեղ ծրա-
գրերի իրագործման ճանապարհով, օժանդակել ռազմական տեխնոլոգիաները արդյու-
                                                            
1  Саймон Грайвер, Грани израельской экономики. www.posolstvo.narod.ru/hitech.html 
2  Հ. Մարության, Իսրայելի մրցունակությունը և գիտության դերը, Եր., 2009: 
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նաբերությունում ներդնելու գործընթացին: Հանձնաժողովը հիմնել է Գիտության և տեխ-
նոլոգիաների ամերիկա-իսրայելական հիմնադրամ, որը պետք է վերաբաշխեր այն դրա-
մաշնորհները, որոնք տրամադրվում էին երկու պետությունների կառավարությունների 
կողմից:  

Իսրայելի ամերիկյան ուղղվածությունը բերեց նրան, որ Իսրայելը սկսեց պարզա-
պես վերցնել ամերիկացի գործարարների և ներդրողների, ինչպես նաև ինովացիոն զար-
գացման ամերիկյան տնտեսության փորձը: Արդյունքում բարձր տեխնոլոգիաների բնա-
գավառում այսօր Իսրայելը համարվում է համաշխարհային առաջատար և ձևավորել է 
երկրորդ «Սիլիկոնյան հովիտը»: Այն տեղակայված է Թել Ավիվից հյուսիս գտնվող արդյու-
նաբերական գոտում, որտեղ գտնվում են բազմաթիվ խոշոր արևմտյան ընկերություննե-
րի` այդ թվում՝ Digital Equipment-ի, Motorola, Intel-ի1 մասնաճյուղերը: 2005 թ. Բիլ Գեյթսը 
բնութագրել է Իսրայելը որպես «Սիլիկոնային հովտի» մաս՝ այդպիսով ճանաչելով հրեա-
կան պետության արդյունաբերության ոլորտի հաջողությունները: 

Միջազգային հարաբերությունների խորհրդի անդամ Դեն Սենորը և Jerusalem Post-
ի հիմնադիր Սաուլ Սինգերը բացահայտել են ինովացիոն հաջողության որոշակի օրինա-
չափություններ «Ստարտ-ափ – ազգ» գրքում: Այսօր Իսրայելը վստահորեն անվանվում է 
ստարտ-ափերի երկիր: Իսրայելում ավելի շատ են ստարտ-ափ ընկերությունները, քան 
Ճապոնիայում, Չինաստանում, Հնդկաuտանnւմ և Կորեայում:  

Այսօր Իսրայելում գործում են 4800 ստարտ-ափ` Apple-ը, Microsost-ը և Intel-ը, 
որոնք իրենց առաջին մշակման կենտրոնները ստեղծել են հենց Իսրայելում: 

Startup Genome-ի հետազոտությունների համաձայն՝ Թել Ավիվը զբաղեցնում է երկ-
րորդ տեղն աշխարհում Սիլիկոնյան հովիտից հետո ստարտ-ափերի հագեցվածության 
մակարդակով: Իսկ ամենաինովացված երկրների վարկանշային սանդղակում, ըստ 
Bloomberg-ի, Իսրայելն առաջին հնգյակում է` առաջ անցնելով ԱՄՆ-ից և Մեծ Բրիտա-
նիայից2: Վենչուրային շուկայի այսպիսի դրական դինամիկա Իսրայելը ցուցաբերել է վեր-
ջին 10 տարիների ընթացքում: 

Իսրայելի ստարտ-ափ-էկոհամակարգը ստացել է բարձր գնահատական Compass 
վերլուծական ընկերության հետազոտություններում: 2015 թվականին Թել Ավիվը գրավել 
է 5֊րդ տեղը գլոբալ ստարտ-ափ վարկանշով` Սիլիկոնյան հովտից, Նյու Յորքից, Լոս Ան-
ջելեսից և Բոստոնից հետո:  

2015 թ. Իսրայելում գործում էր մոտ 1400 նոր ստարտ-ափ ընկերություն` ըստ 
Geektime-ի և Zirra-ի համատեղ հետազոտության3: IVC Research Center և KPMG ամենամ-
յա զեկույցի համաձայն՝ ներգրավված կապիտալի ընդհանուր ծավալը 4.43 մլրդ դոլար է՝ 
ըստ 708 գործարքի:  

Գործարքների միջին գումարը 2015 թ. կազմել է 6,3 մլն դոլար, 2014 թ. 5 մլն դոլար, 
իսկ վերջին 10 տարիների միջին ցուցանշով՝ 4 մլն դոլար: 

                                                            
1 Israel – a Land of Tech Promise 
2 https://piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/three-views-and-methodologies-global-innovation 
3 http://itbusinessweek.com/israel-2015/ 
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Այս ամենից կարելի է եզրակացնել, որ Իսրայելում ստարտ-ափն է ընտրում ներդրո-
ղին, այլ ոչ թե հակառակը:  

Իսրայելում առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում ընտանեկան արժեքնե-
րին, փոխադարձ օգնությանն ու բարեգործությանը: Այնտեղ ստարտ-ափերից շատերը, 
իրենց գործունեությանը զուգահեռ, նաև ակտիվորեն ներկայացնում են սոցիալական 
պատասխանատվության իրենց սեփական ծրագիրը: 

Շատերն Իսրայելը դիտարկում են որպես արևմտյան երկիր, սակայն չարժե մոռա-
նալ, որ այն, այնուամենայնիվ, Մերձավոր Արևելք է: Իսկ դա նշանակում է, որ ինտեգրվել 
տեղական շուկային, հաշվի չառնելով արարողակարգերի ամբողջական համակարգը, 
բավական բարդ է: 

Մոտակա 5 տարիներին Իսրայելի ստարտ-ափ շուկայում կնկատվեն հետևյալ 
միտումները. 

1. կշարունակվի ներդրողների հոսքը Չինաստանից, Լատինական Ամերիկայից և 
Ռուսաստանից, 

2. կշարունակվի ստարտ-ափերի զարգացման պետական աջակցության նոր ալիքը: 
Իսրայելում 1 մարդուն բաժին է ընկնում 2 անգամ ավելի շատ ներդրումային կապի-

տալ, քան ԱՄՆ֊ում և 30 անգամ ավելի շատ՝ քան Եվրոպայում: Իսրայելը բարձրտեխնո-
լոգիական ընկերությունների կենտրոնացմամբ և ձեռնարկություններում կապիտալ ներ-
դրումների ծավալով 2-րդ տեղում է աշխարհում ԱՄՆ-ից հետո: 

Իսրայելը 1-ին տեղում է տեխնոլոգիական համալսարաններում սովորողների և 
մասնագետների քանակով: Ավելին, սովորողների մեծ մասը ներգրավված է ԳՀՓԿ` R&D 
(Research and Development) հատվածում՝ ազգային արտադրանքի արտադրության և 
զարգացման նպատակով: Այն աշխարհում երրորդ տեղն է զբաղեցնում ձեռնարկատի-
րության զարգացման մակարդակով և առաջին տեղը` այդ ոլորտում կանանց և 55 տա-
րեկանից բարձր անձանց ներգրավվածությամբ: Իսրայելը առաջատար է անվտանգու-
թյան, համակարգչային տեխնոլոգիաների, հաղորդակցության, ինչպես նաև բարձր տեխ-
նոլոգիաների, բիոտեխնոլոգիաների և բժշկության ոլորտներում: 

Իսրայելում պետությունը հզոր աջակցություն է ցուցաբերում նորարարության զար-
գացմանը: Անհատ ներդրողների համար մշակվել է Tnufa ծրագիրը, գործում են տեխնո-
պարկեր, տեխնոլոգիաների փոխանցման կենտրոններ, կառուցվել է Իսրայելի Ստան-
դարտների ինստիտուտը, գործում են ինժինիրինգային կենտրոններ: Կարևորվում է վեն-
չուրային ֆինանսավորումը, որը հանդիսանում է ստարտ-ափերի ֆինանսավորման աղբ-
յուրը: Այսօր զարգացող երկրների համար մարտահրավեր է հեռանկարային ռազմավա-
րությունների առավելությունները միջազգայնացնելու ունակությունը, որոնք հաճախ ուշա-
դրության չեն արժանանում կարճաժամկետ քաղաքական նկատառումների հետևանքով: 

Վենչուրային հիմնադրամները ռիսկային են, որոնք ներդրումներ են կատարում նոր 
ստեղծվող ձեռնարկություններում: Ստարտ-ափերի 70-80%-ը, որոնցում ներդրում են կա-
տարում վենչուրային հիմնադրամները, ձախողվում են, իսկ ներդրված գումարները՝ կոր-
չում: Սակայն, այդ փաստը գիտակցում են նաև հիմնադրամները: Եվ նրանք աշխատում 
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են այն 20-30% ստարտ-ափերի վրա, որոնք հաջողության են հասնում և որոնց շնորհիվ 
աշխատած գումարները ծածկում են «անհաջող» ներդրումները: 

Այն գործոնները, որոնք բարձր տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայում Իս-
րայելին հնարավորություն են տալիս մրցակցային պայքարում առաջատար դիրքեր զբա-
ղեցնելու, կառավարության արդյունավետ ներդրումային քաղաքականությունն է և մաս-
նավոր ինովացիոն հիմնադրամները: Պետությունն իր վրա է վերցրել վենչուրային ընկե-
րությունների նոր ծրագրերի ֆինանսավորման 50%-ը: 

Իսրայելն առաջին տեղն է զբաղեցնում ՀՆԱ-ում՝ վենչուրային կապիտալի մասնա-
բաժնով, երկրորդ տեղն ԱՄՆ-ից հետո՝ վենչուրային ընկերությունների քանակով, որոնց 
թիվը գերազանցում է 4000-ը և երրորդ տեղը (ԱՄՆ-ից և Կանադայից հետո)՝ բարձր 
տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտացած ընկերությունների քանակով: Վենչուրային 
կապիտալ ներդրումների ծավալով Իսրայելը երրորդ տեղում է Կանադայից և Ֆրանսիա-
յից հետո, չորրորդ տեղում է ԱՄՆ-ն, հինգերորդ տեղում` Ֆինլանդիան: 

2015 թ. Իսրայելը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը (ԱՄՆ-ից հետո) այն երկրների շար-
քում, որոնք նախընտրում են ներդրումներ կատարել վենչուրային հիմնադրամներում: 
Deloitte հետազոտությունը երկրներին գնահատել է հինգբալանոց սանդղակով1: Առաջին 
տեղը զբաղեցրել է Միացյալ Նահանգները՝ 4.17, երկրորդն Իսրայելը՝ 3.90, այնուհետև 
Կանադան՝ 3.60, Չինաստանը՝ 3.53 և Մեծ Բրիտանիան՝ 3.51 բալով1: 

2015 թվականին 18 իսրայելական վենչուրային հիմնադրամները ներգրավել են  
1,02 մլրդ դոլարի կապիտալ միջոցներ: Պետք է նշել, որ հիմնադրամների վերջնական 
փակման ժամանակ ներգրավված միջոցների ընդհանուր ծավալը կաճի ևս 500 մլն դոլա-
րով: Այսօր իսրայելական վենչուրային հիմնադրամների միջին ծավալը, սկսած 2015 թվա-
կանից, կազմում է 57 մլն դոլար: Վերջնական նպատակին հասնելու համար հիմնադրամի 
կապիտալի միջին ծավալը պետք է կազմի 82 մլն դոլար2: 

2016 թվականի վերջի դրությամբ, իսրայելական վենչուրային հիմնադրամները նա-
խատեսել էին ավելի քան 2 մլրդ դոլար՝ ներդրումային զործընթացների համար: IVC և 
KPMG տվյալներով՝ 2016 թվականի ընթացքում վենչուրային ընկերությունները մոտ 700 
մլն դոլար ներդրում են կատարել3: 

1. Eucalyptus Growth Capital – 300 մլն ԱՄՆ դոլար, 
2. USVP – 300 մլն ԱՄՆ դոլար, 
3. Pitango – 250 մլն ԱՄՆ դոլար, 
4. OrbiMed Israel ֊ $250 մլն ԱՄՆ դոլար,  
5. Yozma – 200 մլն ԱՄՆ դոլար,  
6. Viola Private Equity - 250 մլն ԱՄՆ դոլար,  
7. 83North - 200 մլն ԱՄՆ դոլար,  
8. Infocomm - 200 մլն ԱՄՆ դոլար,  

                                                            
1  https/www2.deloitte.com/global/en.html 
2  http://itbusinessweek.com/israel-2015/ 
3  IVC Research Center-ի ամենամյա զեկույց: 
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9. PocHaHo & Tsinghua Holding - 160 մլն ԱՄՆ դոլար,  
10. Glilot Capital Partners - 77 մլն ԱՄՆ դոլար, AltaIR Capital - 30 մլն ԱՄՆ դոլար: 
 

Գլոբալ ինովացիոն ինդեքսի վարկանիշը (2017 թ.)1 
 

Երկիր/ 
Տնտեսություն 

Հաշիվ 
(0-100) Աստիճան Եկամուտ Աստիճան Տարածա-

շրջան Աստիճան

Արդյունավե-
տության 

հարաբերակ-
ցություն 

Աստիճան

Շվեյցարիա 67.69 1 HI 1 EUR 1 0.95 2 
Շվեդիա 63.82 2 HI 2 EUR 2 0.83 12 
Նիդեռլանդներ 63.36 3 HI 3 EUR 3 0.93 4 
ԱՄՆ 61.40 4 HI 4 NAC 1 0.78 21 
Միացյալ 
Թագավորություն 60.89 5 HI 5 EUR 4 0.78 20 

Դանիա 58.70 6 HI 6 EUR 5 0.71 34 
Սինգապուր 58.69 7 HI 7 SEAO 1 0.62 63 
Ֆինլանդիա 58.49 8 HI 8 EUR 6 0.70 37 
Գերմանիա 58.39 9 HI 9 EUR 7 0.84 7 
Իռլանդիա 58.13 10 HI 10 EUR 8 0.85 6 
Կորեա 57.70 11 HI 11 SEAO 2 0.82 14 
Լյուքսեմբուրգ 56.40 12 HI 12 EUR 9 0.97 1 
Իսլանդիա 55.76 13 HI 13 EUR 10 0.86 5 
Ճապոնիա 54.72 14 HI 14 SEAO 3 0.67 49 
Ֆրանսիա 54.18 15 HI 15 EUR 11 0.71 35 
Հոնկոնգ 
(Չինաստան) 53.88 16 HI 16 SEAO 4 0.61 73 

Իսրայել 53.88 17 HI 17 NAWA 1 0.77 23 
Կանադա 53.65 18 HI 18 NAC 2 0.64 59 
Նորվեգիա 53.14 19 HI 19 EUR 12 0.66 51 
Ավստրիա 53.10 20 HI 20 EUR 13 0.69 41 
Նոր Զելանդիա 52.87 21 HI 21 SEAO 5 0.65 56 
Չինաստան 52.54 22 UM 1 SEAO 6 0.94 3 
Ավստրալիա 51.83 23 HI 22 SEAO 7 0.60 76 
Չեխիա 50.98 24 HI 23 EUR 14 0.83 13 
Էստոնիա 50.93 25 HI 24 EUR 15 0.79 19 
Մալթա 50.60 26 HI 25 EUR 16 0.84 8 
Բելգիա 49.85 27 HI 26 EUR 17 0.67 47 
Իսպանիա 48.81 28 HI 27 EUR 18 0.70 36 

 

Բիզնես ինկուբատորների և տեխնոպարկերի գործունեությունը Իսրայելում զար-
գացման որակապես  նոր մակարդակի վրա  է: Բիզնես ինկուբատորները գործում են Իս- 
րայելի պետության և մասնավոր անձանց կողմից: 

Այսօր Իսրայելում հաշվարկվում է 23 ինկուբատոր, որոնցից յուրաքանչյուրում գոր-
ծում  են  միջինը 10 երիտասարդ ընկերություն, որից  55%-ը արդարացրել  է կատարված  
                                                            
1  www.wipo.int/edocs/.../en/wipo_pub_gii_2017-intro5.pdf 
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ներդրումները և շարունակել իր բիզնեսը: 
Իսրայելյան Սիլիկոնյան հովիտն ունի բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության մեծ 

համակենտրոնացում: Իսրայելական Սիլիկոնյան հովիտը երկրորդն է իր կարևորությամբ 
և զիջում է միայն ԱՄՆ-ին: Ձեռնարկությունների առավել բարձր համակենտրոնացում 
նկատվում է «Մեծ Թել Ավիվի» մոտակայքում՝ Հերցլիայից մինչև Ռիշոն Լիցիոն: 

ՀՀ տնտեսության զարգացման գլխավոր նախապայմաններից մեկը ժամանակա-
կից տեխնոլոգիաների հենքի վրա վերարտադրական ողջ համալիրի հետևողական ար-
դիականացումն է: Քիչ թե շատ տևական հեռանկարում, առանց այդ խնդրի լուծման, 
փոքր տարածք, սակավ բնական պաշարներ ու էներգակիրներ ունեցող երկրի համար 
զարգացման նման տարբերակն այլընտրանք չունի, քանզի առանց արդիական տեխնոլո-
գիաների անհնար կլինի դիմանալ տարածաշրջանային ուժեղ մրցակցությանը և բնակչու-
թյան համար արդի քաղաքականության ձեռքբերումներին համահունչ կենսամակարդակ 
ապահովել: Կառավարության գործունեության ծրագրում գիտատար և բարձր տեխնոլո-
գիաների վրա հիմնված ոլորտը սահմանվել է որպես նախընտրելի գերակայություն: 

ՀՀ-ն, գիտակցելով իր տնտեսության զարգացման սահմանափակ հնարավորու-
թյունները և բացահայտելով այլ երկրների գրավիչ օրինակները, 2000 թ. բռնեց գիտելի-
քահենք տնտեսության զարգացման ուղին՝ ՏՏ բնագավառի զարգացման հիմքով: ՏՏ 
ոլորտն այստեղ հիմնականում կախված է ՏՏ արտադրանքի և ծառայությունների աութ-
սորսինգի հնարավորություններից և էականորեն չի նպաստում երկրի տնտեսական զար-
գացմանը: Այս առումով, Իսրայելը որպես մոդել ընտրելը պատահական չէ:  

Տեխնոլոգիաների ոլորտի փորձն է ներկայացնում Իսրայելի առաջատար վենչուրա-
յին ընկերության` Յոզմա Գրուպի հիմնադիր և կառավարիչ Յիգալ Էրլիխը: Ըստ նրա՝ 
Հայաստանն ունի իրատեսական հնարավորություններ նորարարական երկիր դառնալու 
համար: Նա կարծում է, որ յուրաքանչյուր երկիր, այդ թվում՝ Հայաստանը, որը ցանկա-
նում է գնալ նորարարությունների զարգացման ուղով, պետք է հետևի մի քանի նախա-
պայմանների, որոնք միայն կնպաստեն երկրի այդ ոլորտի զարգացմանն ու նորարարա-
րական գիտելիքի հարստացմանը: Այդ նախապայմաններն են. 

 պետք է ունենալ գործարարության և նորարարության խառնուրդ, 
 պետք է ունենալ ձեռնարկատիրական մշակույթ, 
 խնդիրը ոչ միայն ֆինանսավորումն է, այլև «խելացի» գումարները, 
 պետք է օգտագործել արտերկրում բնակվող հայերի ներուժը, 
 եթե ռիսկի չդիմեն, արդյունքի չեն կարող հասնել, 
 նորարարության աղբյուր են համալսարանները, 
 կարևոր է պետության դերակատարումը: 

Ըստ Էրլիխի՝ արդեն 2018 թվականին Հայաստանը կարող է դասվել աշխարհի 20 
ամենանորարար երկրների շարքը, եթե այսօրվանից երկրի կառավարությունն իր օրա-
կարգում ներառի նորարարական զարգացման թիրախային ուղղությունները և հետագա 
գործողությունները: 
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ВЕРГИНЕ КИРАКОСЯН  
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИЗРАИЛЯ 
 

Ключевые слова: инновация, национальная инновационная сис-
тема, наука, венчурный фонд, старт-ап, инно-
вационная культура, мировая экономика 

 

Цель статьи исследовать основные тенденции Израиля и использовать их в экономике 
РА. Израиль быстрыми темпами стал инновационным гигантом в регионе и в мировой эконо-
мике. Модель успеха инновационных фирм Израиля – пример для тех стран, которые ста-
раются вести экономику тем же путем. 

 

VERGINE KIRAKOSYAN  
 

NATIONAL INNOVATIVE SYSYTEM OF ISRAEL 
 

Key words:  innovation, national innovative system, science, 
venture fund, start-up, innovative culture, global 
economy 

 

The main purpose of this article is to investigate the main development tendencies of national 
innovative system of Israel and used them in the economy of the RA. Israel quickly became an 
innovative giant in the region and in the global economy. The model of success of innovative firms is an 
example for those countries that try to conduct the economy in the same way. 

 
 
 
ԴԱՎԻԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ.  
ՄԻԱԲԵՎԵ՞Ռ, ԹԵ՞ ԲԱԶՄԱԲԵՎԵՌ ԱՇԽԱՐՀ 

 

Հիմնաբառեր.  միջազգային ֆինանսական համակարգ, 
երկրորդային էֆեկտ, արժութային փոխար-
ժեք, պահուստային արժույթ 

  

Գոյություն ունեն պարբերաշրջանային փոխկապվածության մի շարք ուղիներ («խո-
ղովակներ»), որոնցից կարևորը գործում է էլ ավելի գլոբալացվող, խոշոր ու բարդ ֆինան-
սական շուկաների միջոցով: Միջազգային ֆինանսական (ոչ) համակարգի տարբեր թե-
րություններն արտացոլում են գլոբալ անհավասարակշռությունները: Ճգնաժամերը 
կկրկնվեն նորից ու նորից, քանի դեռ չեն վերացվել այդ թերությունները: Այն մասնագետ-
ները, ովքեր կարծում են, որ զարգացող երկրներում երկրորդային ազդեցությունների դե-
րը կարող է զգալի լինել, կախված զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրներում տեղի 
ունեցող իրադարձություններից, տուժած երկրներին առաջարկում են ինքնապաշտպա-
նության մի քանի եղանակներ, որոնք ներկայացված են սույն հոդվածում: 
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Գոյություն ունեն պարբերաշրջանային փոխկապվածության մի շարք ուղիներ («խո-
ղովակներ»)1, որոնցից կարևորը գործում է էլ ավելի գլոբալացվող, խոշոր ու բարդ ֆի-
նանսական շուկաների միջոցով: ԱՄՀ զեկույցներից մեկում չափվում է, այսպես կոչված, 
«երկրորդային էֆեկտը», այն է` ներկայիս տնտեսության առևտրային և ֆինանսական 
կապերի արդյունքում մեկ երկրի կողմից ձեռնարկված միջոցների ազդեցությունը մեկ այլ 
երկրի վրա, որի հիման վրա էլ փաստաթղթավորվում է ֆինանսական ուղու նշանակու-
թյունը: Եվրագոտու օրինակով՝ հեղինակները եզրահանգում են, որ ԱՄՀ ծրագրերն իրա-
կանացնող եվրագոտու երկրներում լարվածության «ուղղակի» (առևտրի հետ կապված) 
էֆեկտները վերահսկողության դաշտում են, սակայն եթե լարվածությունը կասկածի տակ 
դնի եվրագոտու բանկերի կայունությունը, մնացած աշխարհի համար երկրորդային 
էֆեկտները զգալի կլինեն և բազմաթիվ դեպքերում չեն զիջի Lehman Brothers-ի սնան-
կացման հետևանքներին2: Զեկույցում նաև ասվում է, որ սթրեսային ֆինանսական պայ-
մաններում, օրինակ` ակտիվների «պղպջակային» գների «պայթեցման» կամ փոխառու 
միջոցների մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող բանկերի սնանկացման դեպքերում, երկարա-
ժամկետ պարտատոմսերի եկամտաբերության հետ կոռելյացիան զգալիորեն ուժեղ է, 
որը ցույց է տալիս ֆինանսական ուղու ամրության կախվածությունը համաշխարհային 
ֆինանսական շուկաների ընդհանուր իրավիճակից3: Տոկոսադրույքների կառուցվածքում, 
գործիքների ժամկետներից կախված, կատարվող փոփոխությունները ֆինանսական 
կազմակերպությունների և վարկային պայմանների շահութաբերության միջոցով նույն-
պես ազդում են տնտեսական պարբերաշրջանի զուգահեռ դինամիկայի վրա4: 

Միջազգային ֆինանսական (ոչ) համակարգի տարբեր թերություններն արտացոլում 
են գլոբալ անհավասարակշռությունները: Ճգնաժամերը կկրկնվեն նորից ու նորից, քանի 
դեռ չեն վերացվել այն թերությունները, որոնց մասին խոսվելու է ստորև:  
 Նախ` գոյություն չունի միջազգային հաշվարկների ճշգրտման ավտոմատ մեխանիզմ: 
Խոշոր պարտքով և/կամ ընթացիկ գործառնությունների հաշվի պակասուրդով երկրները 
պետք է ազատ լողացող փոխարժեքով արժույթների շուկայի պայմաններում նվազեցված 
ճնշում զգան իրենց արժույթների վրա: Ավելի թույլ արժույթը կէժանացնի արտահանումը, 
որն էլ կհանգեցնի արտադրության մեջ տեղաշարժերի` արտաքին պահանջարկը բավա-
րարելու համար: Այդ դեպքում քաղաքականության միջոցառումները պետք է օգտագործ-
վեն ներքին պահանջարկը կրճատելու համար, որպեսզի արտադրությունը կարողանա 
հարմարվել արտաքին պահանջարկի բավարարմանը: Հակառակ ուժերը պետք է սկսեն 
գործել մեծ ավելցուկ ունեցող երկրներում: Իրադարձությունների նման հաջորդականու-
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МВФ, сентябрь 2012,  с. 10-13. 
2  IMF, 2011, “Consolidated Spillover Report: Implications from the Analysis of the Systemic-5” (Washington). 
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IMF Working Paper 11/88 (Washington: International Monetary Fund). 
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мика и предпринимательство», N12 (53), (Journal of Economy and entrepreneurship, Volume 8, number 12), 
2014, с. 40, http://www.intereconom.com/archive/206.html 
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թյունը թույլ է տալիս հաշվարկված ճշգրտումներ իրականացնել ու կանխել թե´ պակա-
սուրդ, թե´ ավելցուկ ունեցող երկրների միջև աճող անհավասարակշռությունը, ինչպես 
նաև խուսափել ճգնաժամից: 

Սակայն, գործնականում հաճախ երկար ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի այս 
ուժերն անհրաժեշտ կերպով աշխատեն: Միամիտ է կարծել, որ ազատ լողացող արժու-
թային փոխարժեքները կլուծեն ընթացիկ գործառնությունների հաշվի անհավասարա-
կշռության խնդիրները. 

 Արժութային փոխարժեքների փոփոխությունները, ամենայն հավանականութ-
յամբ, կապված չեն պարտապանների ու վարկատուների միջև առկա երկարաժամկետ 
հարաբերությունների հետ: Փոխարժեքի բարձրացումից կամ իջեցումից հարստանալու 
նպատակով տարբեր արժույթների առք ու վաճառքով զբաղվող առևտրականների կող-
մից իրականացվող կարճաժամկետ իներցիոն գործողությունների արդյունքում արժութա-
յին փոխարժեքները կարող են տարիներով շեղվել տնտեսական որոշիչներին համապա-
տասխանող մակարդակներից: 

 Արժութային փոխարժեքները ոչ միշտ կամ, ծայրահեղ դեպքում, արագ չեն հան-
գեցնում արտադրական ներուժի ցանկալի տեղաշարժերի: Օրինակ` ճապոնական իենի ու 
ֆունտ ստերլինգի փոխարժեքների վերջին նվազումները չհանգեցրին արտահանման ծա-
վալների ավելացմանը: 

 Ներքին քաղաքականությունը չպետք է ինչ-որ կերպ արտացոլի արտաքին 
տնտեսական կողմնորոշումը: ԱՄՆ-ը աշխարհում ամենախոշոր պարտապանն է, սակայն 
դա նրան չի խանգարում, որ ընդհանուր պահանջարկի համեմատաբար թույլ ժամանա-
կաշրջաններում քաղաքականության ավելի շատ քայլեր կիրառի, որոնք կխթանեն ներ-
քին պահանջարկը: Նույնկերպ Ճապոնիան, Գերմանիան ու Չինաստանը համարվում են 
խոշոր վարկատուներ, սակայն ոչինչ չի կարող խանգարել նրանց՝ փորձելու ավելի շատ 
ընդլայնել արտահանումը` ի պատասխան ընդհանուր պահանջարկի թուլացման: Ավելի 
երկարաժամկետ տեսանկյունից, վերջին ջանքերը, որոնք ուղղված են եվրոյի ու իենի 
փոխարժեքների նվազեցմանը, օգտակար չէին և կարող էին նույնիսկ հրահրել Չինաս-
տանի կողմից նման պահվածքը: 

Երկրորդ` երկրորդային ազդեցությունները, որոնք առաջանում են զարգացած 
տնտեսություն ունեցող երկրների դրամավարկային քաղաքականության միջոցառումների 
արդյունքում, խանգարում են տնտեսական գործունեությանը: Այն իրավիճակներում, երբ 
ԱՄՆ-ում տոկոսադրույքները գտնվում են ցածր մակարդակի վրա, իսկ միջազգային փո-
խառությունների մեծ մասը գնանշված է ԱՄՆ դոլարով, այլ երկրների երկարաժամկետ 
տոկոսադրույքներն ավելի շատ են կոռելացվում ԱՄՆ տոկոսադրույքների հետ: Արդյուն-
քում այլ երկրներում ծախսերի խթանող ազդեցությունն ազդում է ներկա պահին արտա-
դրվող ապրանքների ու մատուցվող ծառայությունների, նաև ակտիվների գների վրա: 
Որոշ գիտնականներ կարծում են, որ միակ ելքը, որի միջոցով այս երկրները կարող են 
վերականգնել դրամավարկային քաղաքականության իրականացման հարցում իրենց ան-
կախության թեկուզ մի մասը, կապիտալի շարժի նկատմամբ հսկողության միջոցառում-
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ներն են, որոնք ներառում են կապիտալի ներհոսքի ու արտահոսքի նկատմամբ տարբեր 
տեսակի ու խստության սահմանափակումներ1: 

Ավելին, դրամավարկային խթանման միջոցառումները, ամենայն հավանականու-
թյամբ, թուլացնում են ներդրողների կողմից ռիսկի ընկալումը: Համաշխարհային ֆինան-
սատնտեսական ճգնաժամից առաջ այս իրավիճակը տանում էր նրան, որ համաշխար-
հային մասշտաբով աշխատող բանկերը մեծացնում էին վարկավորումն ավելի արագ, 
քան կապիտալը (այսինքն` մեծացնում էին փոխառու միջոցների ու սեփական միջոցների 
հարաբերակցությունը), նաև կտրուկ ավելացնում էին փոքր երկրներին տրվող փոխառու-
թյունները: Ճգնաժամից հետո Միջազգային հաշվարկների բանկը նշեց, որ կապիտալի 
միջազգային հոսքերը դառնում են ակտիվների կառավարմամբ զբաղվող ընկերություննե-
րի գործողություններին ենթակա, որոնք ձեռք են բերում զարգացող երկրների վերազգա-
յին կորպորացիաների կողմից թողարկված պարտատոմսեր: Այս պարտատոմսերի մեծա-
մասնությունը (հատկապես՝ Լատինական Ամերիկայում ու Հարավարևելյան Ասիայում) 
թողարկվում է օֆշորային ֆինանսական կենտրոններում և գնանշվում է ԱՄՆ դոլարով: 
Սա համապատասխանաբար մեծացնում է արժութային կառուցվածքի անհամապատաս-
խանության խնդիրների առաջացման վտանգն այն դեպքում, եթե ԱՄՆ դոլարը շարունա-
կի դիրքերի ամրապնդումը: Բացի այդ, արժութային փոխարժեքի զսպման համար նախա-
տեսված կապիտալի նման հոսքերը, քաղաքականության միջոցառումների հետ միասին, 
սպառնում են ինչպես գնաճի, այնպես էլ այլ անհավասարակշռությունների առաջացմամբ, 
որոնք կապված են զարգացող երկրներում վարկավորման արագ ընդլայնման հետ2:  
  Այդուհանդերձ, չայած ֆինանսական շուկաներում առաջատարի դիրքերը պահ-
պանելու ԱՄՆ-ի ջանքերին, երկարաժամկետ հատվածում (օրինակ՝ 2030 թ.) այն, ամե-
նայն հավանականությամբ, կորսված կլինի, համենայն դեպս, ներկայիս տեսքով: Մեր 
կարծիքով, համաշխարհային ֆինանսական շուկաներում ԱՄՆ-ի գերիշխանության 
կորստի օգտին խոսող հիմնական փաստարկը ԱՄՆ դոլարի կարգավիճակի փոփոխու-
թյունն է, այսինքն՝ 2030 թ. այն այլևս չի լինի գերիշխող պահուստային արժույթ: Դա 
պատճառաբանվում է հետևյալ երկու գործոնով. 1) համաեվրոպական պետական արժե-
թղթերի թողարկումը, որի շրջանակներում, ըստ կանխատեսումների, կներդրվի ամերիկ-
յան U.S. Тreasuries-ում ներդրվող գումարների շուրջ կեսը, 2) ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հնա-
րավոր առճակատումը, որի ընթացքում Չինաստանը կարող է կիրառել «տնտեսական 
զենք»՝ վաճառելով վերը նշված ամերիկյան արժեթղթերը (ներկայումս Չինաստանը տի-
րապետում է ամերիկյան պետական արժեթղթերի շուրջ 10%-ին՝ մոտ 1,1 տրլն ԱՄՆ դոլար 
արժեքով) և փլուզել ինչպես U.S. Тreasuries-ը, այնպես էլ ԱՄՆ դոլարի շուկաները3: Նման 

                                                            
1  Уильям Р. Уайт, Системный сбой; Финансы и развитие, Ежеквартальный журнал Международного 

валютного фонда, март 2015, выпуск 52, номер 1, с. 45-46.  
2  Նույն տեղում, էջ 46:  
3  Экономика, 16 фев, Китай рекордно сократил вложения в госдолг США, 

http://www.rbc.ru/economics/16/02/2017/58a58b162ae596218925c6e8 
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հարվածից հետո ԱՄՆ դոլարը կկորցնի թիվ մեկ համաշխարհային պահուստային ար-
ժույթի իր դիրքը1: 

Բացի դրանից, ԱՄՆ քաղաքական հավակնությունների և տնտեսական հնարավո-
րությունների անհամապատասխանությունը հանգեցնում է պետական պարտքի արագ 
աճին, որը ներկայիս միտումների պահպանման դեպքում առաջիկա շուրջ 10 տարիների 
ընթացքում կհասնի ներդրողների համար անընդունելի չափերի` ՀՆԱ-ն գերազանցելով 
2-3 անգամ, որը կարող է ավարտվել խուճապով, պետական արժեթղթերի փոխարժեքնե-
րի կտրուկ անկմամբ և ամերիկյան ֆինանսական համակարգի նկատմամբ վստահության 
կորստով: 

Նշված սցենարներից ցանկացածի իրագործման դեպքում ԱՄՆ դոլարի փոխարժե-
քը կարող է մոտ 3 անգամ անկում ապրել, որն ի հայտ կբերի դժվարլուծելի և ցավագին 
համալիր խնդիրներ, ինչպես ամերիկյան, այնպես էլ համաշխարհային տնտեսության հա-
մար: 

Ամերիկյան արժեթղթերի կտրուկ արժեզրկումը կբերի ամերիկյան ֆինանսական 
ինստիտուտների փլուզմանը (որպես ԱՄՆ դոլարով գնանշված ակտիվների արժեքի անկ-
ման հետևանք) և իրենց պարտավորությունների չկատարմանը, բնակչության ու ֆինան-
սական շուկաների այլ մասնակիցների խնայողությունների համանման արժեզրկմանը: 
Այս սցենարի առավել ցավագին հետևանքներից մեկը կդառնա ամերիկյան թողարկողնե-
րի անկարողությունը՝ սպասարկելու իրենց արտաքին պարտքերը, քանի որ օտարերկրյա 
արժույթով արտասահման կատարվող վճարումները ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի անկմանը 
համամասնորեն աճում են2: Համապատասխանաբար, բավական հավանական է ԱՄՆ-ի 
ֆինանսական դեֆոլտը, որը կփլուզի համաշխարհային ֆինանսական համակարգը: 
Հենց այս գործոնը իր մասշտաբներով կդառնա աննախադեպ ֆինանսական ճգնաժամի 
կանխորոշող պատճառը, որի արդյունքում արմատապես կփոխվի ներկայիս համաշխար-
հային ֆինանսական համակարգը՝ ԱՄՆ դոլարի և առհասարակ ԱՄՆ-ի ընդգծված 
գերիշխանությամբ3:  

Ի՞նչ քաղաքականություն պետք է որդեգրեն փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող 
երկրները, այդ թվում` Հայաստանը, համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքային 
տեղաշարժերի հետևանքով հնարավորին չափով անցնցում և շահեկան վիճակում դուրս 
գալու համար: 

Արտաքին առևտրի բացությունը համարվում է մեր երկրի երկարաժամկետ քաղա-
քականության բաղադրիչը, այդ պատճառով անհրաժեշտ է շարունակել դրա տեսական 
հիմքերի բազմակողմանի մշակումը: Ընդհանրացնելով արտաքին տնտեսական գործու-

                                                            
1  Додонов В.Ю., Основные тенденции развития мировой экономики и Казахстана до 2030 года. - Алматы: 

КИСИ при Президенте РК, 2011, с. 15-16. 
2  Նույն տեղում, էջ 16: 
3 Hakhverdyan D., Cyclical Interrelation of National Economies and Origins of Global Economic Crisis, «Экономика 

и предпринимательство», N12 (53), (Journal of Economy and entrepreneurship, Volume 8, number 12), 2014, с. 
41; http://www.intereconom.com/archive/206.html 
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նեության և առևտրային գործունեության փորձը՝ պետք է մանրամասն սահմանվի արտա-
քին առևտրային բացության և տնտեսական զարգացման միջև փոխադարձ կապը: Դա 
թույլ կտա արտաքին առևտրային բացության օգտագործման միջոցով լուծել տնտեսու-
թյան կառուցվածքային հիմնախնդիրները: 

Օտարերկրյա ներդրումների, առաջին հերթին՝ ՎԱԿ-երի միջոցով պետք է ստեղծել 
բարենպաստ պայմաններ համաշխարհային տնտեսական համակարգին սահուն ինտե-
գրվելու և մրցունակ արտադրանք թողարկելու համար: 

Այս համատեքստում առաջանում են հարցադրումներ, որոնց պատասխաններն էա-
պես կբարելավեն ՀՀ տնտեսության կառուցվածքն ու մրցունակությունը: Մասնավորա-
պես` մարդկային ռեսուրսների բնույթն ու նրանց գիտատեխնիկական պատրաստվածու-
թյունն ի՞նչ կերպ են կանխորոշելու երկրի տնտեսական հզորությունն ու միջազգային 
մրցունակությունը: Ինչպե՞ս է գիտատեխնիկական առաջընթացը փոխելու ֆինանսական 
և առևտրային գործունեության եղանակները, և ինչպե՞ս է այն խթանելու կապիտալի աճն 
ու իրացման նոր շուկաների որոնումը1: 

Այն մասնագետները, ովքեր կարծում են, որ զարգացող երկրներում երկրորդային 
ազդեցությունների դերը կարող է զգալի լինել, կախված զարգացած տնտեսություն ունե-
ցող երկրներում տեղի ունեցող իրադարձություններից, տուժած երկրներին առաջարկում 
են ինքնապաշտպանության մի քանի եղանակներ2: Հետևյալ առաջարկությունները հան-
գում են վերը նկարագրված մեխանիզմի ներսում ազդեցության ուղիների չեզոքացմանը` 

 կիրառել կարգավորման գործիքներ` միջազգային մակարդակով աշխատող բան-
կերի նկատմամբ փոխառու միջոցների մասնաբաժինը կրճատելու նպատակով, 
նաև կարգավորման միջոցներ՝ ակտիվների կառավարմամբ զբաղվող խոշոր ըն-
կերությունների կողմից երկրից կապիտալի արտահանումը հսկելու համար, 

 թույլատրել ազգային արժույթի դիրքի ավելի ամրապնդումը, 
 կապիտալի հետ կապված գործողությունների նկատմամբ հսկողություն իրակա-

նացնել` դրա հոսքերը կարգավորելու համար, 
 նվազեցնել նման հոսքերի հետևանքները մակրոպրուդենտալ (համընդգրկուն) 

քաղաքականության միջոցառումների միջոցով, այսինքն` քաղաքականության 
կարգավորիչ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ամբողջ ֆինանսական համա-
կարգի կործանման ռիսկի նվազեցմանը և ոչ թե տնտեսական քաղաքականու-
թյան ավանդական միջոցառումների կիրառում՝ կողմնորոշված դեպի առանձին 
կազմակերպություններ: 

 

                                                            
1  Նույն տեղում:  
2  Уильям Р. Уайт, Системный сбой, Финансы и развитие, Ежеквартальный журнал Международного 

валютного фонда, март 2015, выпуск 52, номер , с. 46.  
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ДАВИД АХВЕРДЯН  
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАСОВАЯ СИСТЕМА:  
ОДНОПОЛЯРНЫЙ ИЛИ МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР? 

 

Ключевые слова: международная финансовая система, вто-
ричный эффект, валютный курс, резервная 
валюта 

 

Существуют ряд каналов циклической взаимозависимости, главный из которых дейст-
вует через все более глобальные, огромные и сложные финансовые рынки. Различные недос-
татки существующей международной (не)системы по сути отображают дисбалансы. Кризисы 
будут повторяться вновь и вновь, пока не исправлены эти недостатки. Специалисты, ко-
торые полагают, что роль вторичных влияний на развивающиеся страны может быть су-
щественной, в зависимости от событий, происходящих в развитых странах, предлагают ряд 
способов по самозащите, которые представлены в данной статье. 

 

DAVIT HAKHVERDYAN  
 

INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM: UNIPOLAR OR MULTIPOLAR WORLD? 
 

Key words:  International Financial System, Secondary Effect, 
Exchange Rate, Reserve Currency   

There are number of channels of cyclical interdependence, the main of which operates through 
even more global, huge and complex financial markets. The various disadvantages of the existing 
international system in fact reflect imbalances. Crises will be repeated again and again, until these 
disadvantages are corrected. Experts who believe that the role of secondary influences on developing 
countries can be significant, depending on the events taking place in developed countries, they offer a 
number of ways to protect themselves, which are presented in this article. 

 
 
 
ՌՈԲԵՐՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  

 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԿԱՊԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 

 

Հիմնաբառեր.  տնտեսական դիվանագիտություն, կայուն 
զարգացում, գլոբալացում, տարածաշրջայ-
նացում, բարեփոխում, տնտեսության բացու-
թյուն, հովանավորչություն, մրցունակություն 

 

Տնտեսական դիվանգիտությունը պետության կարևորագույն գործառույթներից 
մեկն է, որը ժամանակակից պայմաններում ձեռք է բերել համալիր, համակարգային 
բնույթ: Ժամանակակից տնտեսական դիվանագիտության հիմնական նպատակը միջազ-
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գային տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում ազգային շահերի ապահովումն է, 
ազգային տնտեսությունների աճող բացության պայմաններում երկրի մրցունակության և 
անվտանգության ամրապնդումը՝ ուղղված արտաքին սպառնալիքների կանխմանը կամ 
հաղթահարմանը, հավասարակշռված և կայուն զարգացմանը: Տնտեսական դիվանագի-
տության արդյունավետության բարելավմանը նպաստում են հետևողականորեն իրակա-
նացվող մրցունակության ամրապնդման քաղաքականությունը, ազգային արտաքին 
առևտրային ռազմավարությունը, տնտեսական դիվանագիտության գերակայությունների 
պատշաճ սահմանումը, ֆինանսական, կազմակերպչական և կադրային ապահովումը: 

 

Տնտեսական դիվանգիտությունը, որպես պետության կարևորագույն գործառույթնե-
րից մեկը, ժամանակակից պայմաններում ձեռք է բերել համալիր, համակարգային բնույթ 
և հիմնվում է պետության, հասարակական կազմակերպությունների և գործարար շրջա-
նակների հետ սերտ համագործակցության վրա: Միջազգային տնտեսական հարաբերու-
թյունների կատարելագործման առաջնային գործոնը գլոբալացումն է, որը որոշիչ ազդե-
ցություն ունի ժամանակակից տնտեսական դիվանագիտության զարգացման վրա և որի 
հիմնական նպատակը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում ազգա-
յին շահերի ապահովումն է, ազգային տնտեսությունների աճող բացության պայմաննե-
րում երկրի մրցունակության և անվտանգության ամրապնդումը՝ ուղղված արտաքին 
սպառնալիքների կանխմանը կամ հաղթահարմանը, հավասարակշռված և կայուն զար-
գացմանը: Տնտեսական դիվանագիտության արդյունավետության բարելավմանը նպաս-
տում են մի շարք գործոններ, սակայն դրանցից առանցքայինը զարգացած և նոր արդյու-
նաբերական երկրների կողմից հետևողականորեն իրականացվող մրցունակության ամ-
րապնդման քաղաքականությունն է, որը հենց հաջողված տնտեսական դիվանագիտու-
թյան նյութական հիմքն է:  

Ի թիվս այլ կարևոր գործոնների, կարելի է նշել ազգային արտաքին առևտրային 
ռազմավարությունը, տնտեսական դիվանագիտության գերակայությունների պատշաճ 
սահմանումը, ֆինանսական, կազմակերպչական և կադրային ապահովումը:  

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև բազմակողմ տնտեսական համագոր-
ծակցության բարեփոխումների ինստիտուտների և մեխանիզմների վրա՝ դրանց արդյու-
նավետության բարձրացման և ժամանակակից իրողություններին ավելի համապատաս-
խանեցման նկատառումներով:  

Բազմակողմ տնտեսական դիվանագիտության մեջ նոր երևույթներ են երկրների 
ներկայացուցչությունների մեծացումը, բազմակողմ կազմակերպությունների շրջանակնե-
րում ավանդական քննարկվող հարցերի ընդլայնումը, դրանց գործունեության աճող թա-
փանցիկությունը և հրապարակայնությունը, դրանց միջև փոխազդեցության ուժգնացումը՝ 
ընդունված որոշումների օրինականության աստիճանի բարձրացման, համատեղ խոշո-
րածավալ նախաձեռնությունների իրականացման նպատակով: 

Գործնականում տեղ է գտել նաև առանձին երկրների և պետությունների դիրքորո-
շումների միջև հակասությունների սրման միտումը, որը դրսևորվում է խմբային դիվանա-
գիտության հիման վրա՝ հատկապես զարգացող երկրների կողմից (որը ակնհայտ ցուցա-
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դրվեց ԱՀԿ Դոհայի ռաունդում): Դա նվազեցնում է բազմակողմ տնտեսական դիվանա-
գիտության արդյունավետությունը: Բացասական ազդեցություն են թողնում գերակա հիմ-
նախնդիրների գնահատման և դրանց լուծմանն ուղղված մոտեցումների տարբերություն-
ները, ինչպես նաև առանձնահատուկ՝ վարչական և տեխնիկական բնույթի (մի շարք 
երկրների ներկայացուցիչների ոչ բավարար մասնակցությունը աշխատանքային խմբերի 
գործունեությանը և որոշումների ընդունմանը) հիմնախնդիրների ծագումը: 

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում 
տնտեսական դիվանագիտության դերի աճին նպաստել են բազմաթիվ գործոններ, ամե-
նից առաջ՝ համաշխարհային տնտեսական համակարգի միջազգայնացման և փոխկախ-
վածության ուժգնացման գործընթացները, որոնք ընթացել են երկու հարթությունում` հա-
մաշխարհային և տարածաշրջանային ինտեգրման, ընդ որում, որոշ երկրներ մի քանի 
տարածաշրջանային խմբավորումների մասնակիցներ են: Օրինակ՝ Միացյալ Նահանգնե-
րը, Կանադան, Մեքսիկան անդամակցում են ինչպես Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տնտե-
սական համագործակցությանը (APEC), այնպես էլ Հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի ըն-
կերակցության անդամ են (NAFTA), իսկ վերազգային կազմակերպությունների մեծ մասը 
գոյություն ունեցող բոլոր տարածաշրջանային խմբավորումներում ակտիվ գործունեու-
թյուն է իրականացնում:  

Երկրորդ գործոնը, որը նպաստել է տնտեսական դիվանագիտության դերի աճին, 
համաշխարհային տնտեսական համակարգի նոր որակներն են շուկայական տնտեսու-
թյան տարածքի նշանակալից ընդլայնումը, ազգային տնտեսությունների ազատականա-
ցումը և դրանց փոխազդեցությունը առևտրի և միջազգային ներդրումների միջոցով: 
Համաշխարհային տնտեսության ավելի մեծ թվով սուբյեկտներ՝ ՎԱԿ-եր, բանկեր, ներ-
դրումային խմբեր, լուրջ ազդեցություն են թողնում համաշխարհային քաղաքականության, 
միջազգային հարաբերությունների վրա: 

Համաշխարհային տնտեսությունը դարձել է այնքան փոխկապակցված և փոխպայ-
մանավորված, որ  բոլոր ակտիվ մասնակիցների շահերը պահանջում են կայունության 
պահպանում ոչ միայն տնտեսական, այլև ռազմական և քաղաքական ոլորտներում:  

Երրորդ՝ գլոբալացումը տնտեսական դիվանագիտության դերը բարձրացրել է քանա-
կական և որակական նոր մակարդակի: Համաշխարհային շուկայից, ներդրումներից, 
տեխնոլոգիաներից առանձին տնտեսությունների, օրինակ՝ Չինաստանի, մի շարք նոր ան-
կախ պետությունների ծավալային և աճող կախվածությունը դրանց ստիպում են հարմա-
րեցնել իրենց դիրքերը միջազգային կյանքի քաղաքական և ռազմական հիմնախնդիրնե-
րին: 

Տնտեսական դիվանագիտության դերի բարձրացման հիմքում նաև միջազգային 
տնտեսական հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում տեղի ունեցող հիմնա-
րար փոփոխություններն են՝ 

1) Համաշխարհային տնտեսության մեջ ներգրավվում են նախկինում աշխատանքի 
միջազգային բաժանմանը ավելի քիչ մասնակցություն ունեցող երկրներ և տարածքներ: 
Օրինակ՝ Հարավային Կորեան և Թայվանը ներկայումս արտադրության և առևտրի խո-
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շոր կենտրոններ են, համաշխարհային տնտեսությանը ակտիվորեն ինտեգրվում են ԱՊՀ 
երկրները: 

2) Մեծանում է տարբեր տարածաշրջաններում արտադրված ապրանքների և ծա-
ռայությունների բազմազանությունը, գիտատեխնիկական առաջընթացն ընդլայնում է 
բնական ռեսուրսների (նավթ) օգտագործման ոլորտները, հանգեցնում է համաշխարհա-
յին առևտրի ոլորտ թափանցող արտադրության էլ ավելի նոր ճյուղերի ստեղծմանը:  

3) Աճում է արդյունաբերական զարգացած երկրների թիվը, որի արդյունքում ամ-
բողջ աշխարհում արտադրված ապրանքների և ծառայությունների սպառումը դառնում է 
սովորական: Սովորական են դառնում արտասահմանյան զբոսաշրջությունը, այլ երկրնե-
րում կատարվող աշխատանքը, կրթություն և բուժում ստանալը, տեխնիկապես ավելի 
բարդ տրանսպորտի միջոցների, հեռահաղորդակցության, ֆինանսական հաշվարկների 
օգտագործումը:  

Համաշխարհային ֆինանսական ենթակառուցվածքների (բանկերի և այլ ֆինանսա-
կան հաստատությունների, արժեթղթերի և արժույթների) ձևավորումը ստեղծում է հսկա-
յածավալ կապիտալի տեղաշարժի մեծ հնարավորություն: ՎԱԿ-երի աճը ավելի է ուժե-
ղացնում այդ գործընթացների նշանակությունը, իսկ օտարերկրյա ներդրումներն իրենց 
հետ տանում են արտադրության և ձեռնարկությունների կառավարման նոր եղանակներ, 
նոր տեխնոլոգիաներ:  

5) Տնտեսավարման շուկայական մեթոդները տարածվում են լայնորեն, այն դեպ-
քում, երբ ոչ շուկայական տնտեսության տարածքը նեղանում է: Դա նվազեցնում է վերջի-
նիս բնորոշ՝ փակ լինելու և ինքնապահովման, ինքնաբավության միտումը: Տնտեսության 
արտաքին բացությունը դառնում է նորմ: 

Ազգային տնտեսությունների բացությունը մեծանում է միջազգային տնտեսական 
հարաբերությունների ազատականացման, ապրանքների, կապիտալի, աշխատուժի և 
տեխնոլոգիաների ազատ տեղաշարժի ընդլայնման շնորհիվ: Միաժամանակ, հովանա-
վորչությունը, որը դրսևորվում է բազմաթիվ ձևերով, միջազգային տնտեսական հարաբե-
րությունների ոլորտից չի անհայտացել, սակայն դրա գործողության սահմանները աստի-
ճանաբար նեղանում են: 

Միջպետական տարածաշրջանային ինտեգրումը մասնավորապես՝ Եվրոպայում, 
երկրների համագործակցությունը հանգեցնում է միասնական տնտեսական տարածքի 
ձևավորմանը, ազգային տնտեսությունների միջև ընդլայնում է մասնագիտացման և կոո-
պերացման շրջանակները: Օրինակ՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և այլ 
երկրների ընկերությունները համագործակցում են ժամանակակից քաղաքացիական 
օդանավերի արտադրության ոլորտում: 

Դրա հետ մեկտեղ, մի շարք երկրների և տարածաշրջանների տնտեսական դիվա-
նագիտության զարգացման գործում առկա են որոշակի հիմնախնդիրներ, որոնց թվում 
են` 

 Արդյունաբերական և հետամնաց երկրների տնտեսական զարգացման մակար-
դակների միջև խզումը: Հետամնաց երկրների տնտեսությունները մեծ չափերով 



 611

կախված են գյուղատնտեսական մեկ կամ երկու արտադրանքի (միամշակութա-
յին) կամ հումքային ապրանքների արտահանումից: Այդ երկրները ընդունակ են 
ներկայացնելու միայն ներմուծման սահմանափակ պահանջարկ:  

 Տնտեսությունների բացության միտումը զուգակցվում է պետությունների կողմից 
կիրառվող տարբեր տեսակի խոչընդոտների և սահմանափակումների պահպա-
նումով, իսկ մի շատ դեպքերում՝ ավելացումով: Աղքատ երկրներում նման խոչըն-
դոտներն արդարացված կամ նույնիսկ անխուսափելի են, քանի որ առանց ազ-
գային արդյունաբերության պաշտպանության՝ ժամանակակից տնտեսությունը 
զարգանալ չի կարող:  

 Տնտեսական դիվանագիտության վրա չափազանց բացասական ազդեցություն 
ունեն տնտեսական և ֆինանսական ճգնաժամերը: Այսպես՝ 1997−1998 թթ. ֆի-
նանսական ճգնաժամը Արևելյան և Հարավարևելյան Ասիայի երկրներում դար-
ձավ ներմուծման և ներդրումների ներհոսքի կտրուկ անկման պատճառ: 

Ամբողջությամբ, XXI դարի սկզբին ձևավորված համաշխարհային իրողությունները 
հանգեցրել են տնտեսական դիվանագիտություն զգալի փոփոխությունների, այդ թվում ` 

 Ընդլայնվում է տնտեսական դիվանագիտության օբյեկտների դաշտը: Բացի 
առևտրից, ներդրումներից, հարկերից, տնտեսական դիվանագիտության օբյեկտ 
են դարձել տնտեսական աջակցությունը, աշխատուժի միգրացիան, մրցակցու-
թյունը և այլն:  

 Ընդլայնվում է տնտեսական դիվանագիտության սուբյեկտների շրջանակը: Պրո-
ֆեսիոնալ դիվանագիտական ծառայությանը վերագրված դիրքերին զուգահեռ, 
տնտեսական դիվանագիտությանը սկսում են մասնակցել նաև այլ հասարակա-
կան միավորումներ, այդ թվում՝ մասնավոր բիզնեսը: Ճշգրտվում են նաև արտ-
երկրում ազգային բիզնեսին աջակցելու կանոնները:  

 Գլոբալացումը տնտեսական դիվանագիտության համար ձևավորում է նոր ոլոտ-
ներ և խնդիրներ, ինչի արդյունքում այն դադարում է լինել զուտ միջպետական 
գործունեություն:  

 Բարդանում են ազգային տնտեսությունների հետ կապված ինստիտուցիոնալաց-
ման գործառույթները. առաջանում է միջազգային իրավական նորմերի ճշգրիտ 
ընկալման անհրաժեշտություն՝ ազգային շահերի ու անվտանգության ապահով-
ման նկատառումներով:  

 Տնտեսական դիվանագիտության մեջ ի հայտ են գալիս էներգետիկ, բնապահ-
պանական, պարենային բնույթի ճյուղային տատանումներ, որոնք ունեն գլոբալ 
նշանակություն: Օրինակ՝ գլոբալացման պայմաններում մեծ հետաքրքրություն է 
առաջացնում երկրների վարքագիծը՝ կապված այնպիսի առանցքային հարցի 
հետ, ինչպիսին է էներգառեսուրսների տնօրինման և դրանց աղբյուրների, մա-
տակարարման ուղիների և միջոցների վերահսկողությունը:  

Դիվանագիտական առաքելությունը հյուրընկալ երկրի տնտեսության կառուցվածքի 
և զարգացման հիմնական միտումների, նրա պլանների և ծրագրերի, արժութաֆինանսա-
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կան վիճակի, արտաքին տնտեսական հարաբերությունների զարգացման, ապրանքների 
և ծառայությունների շուկայի իրադրության, արտահանման և ներմուծման ներուժի մասին 
տեղեկատվություն ներկայացնելու հիմնական կառուցվածքային միավորն է, տեղեկատ-
վություն, որը հավաքագրվում է առաքելությանը մատչելի, հասանելի պաշտոնական 
աղբյուրների միջոցով: Այս ամենը թույլ է տալիս ստեղծել հետագա տնտեսական համա-
գործակցության ներուժը: 

 

РОБЕРТ АЙРАПЕТЯН    

ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СТРАНЫ 

 

Ключевые слова:  экономическая дипломатия, устойчивое раз-
витие, глобализация, регионализация, рефор-
мы, открытая экономика, протекционизм, кон-
курентоспособность 

 

Экономическая дипломатия - одна из важнейших функций государства, которая в совре-
менных условиях приобрела сложный и системный характер. Главная цель современной эконо-
мической дипломатии - обеспечение национальных интересов в области международных эконо-
мических отношений, укрепление конкурентоспособности и безопасности страны в условиях 
роста национальной экономики, направленных на предотвращение или преодоление внешних уг-
роз, сбалансированное и устойчивое развитие. Повышению эффективности экономической 
дипломатии способствуют последовательная реализация политики укрепления конкуренто-
способности, национальной внешнеторговой стратегии, корректного определения приорите-
тов экономической дипломатии, ее адекватного финансового, организационного и кадрового 
обеспечения. 

  
ROBERT HAYRAPETYAN 
  

DIPLOMACY AS AN INSTRUMENT FOR SETTLING THE FOREIGN ECONOMIC 
RELATIONS OF THE COUNTRY 

 

Key words:  economic diplomacy, sustainable development, 
globalization, regionalization, reforms, open 
economy, protectionism, competitiveness 

 

Economic diplomacy is one of the most important functions of the state, which under modern 
conditions has acquired a complex, systemic character. The main goal of modern economic diplomacy 
is to ensure national interests in the field of international economic relations, to strengthen the 
country's competitiveness and security in the conditions of growing national economy aimed at 
preventing or overcoming external threats, balanced and sustainable development. Increasing the 
effectiveness of economic diplomacy is facilitated by the consistent implementation of the policy of 
strengthening competitiveness, the national foreign trade strategy, the correct definition of the priorities 
of economic diplomacy, its adequate financial, organizational and personnel support. 
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ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
Հայցորդ, ՀՊՏՀ ԳՄ 

 

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Հիմնաբառեր.  ընդհանրական ցուցանիշներ, նորարարա-
կան ներուժի մեծություն, ռեսուրսային բլոկ-
ներ, գործոններ, ենթացուցանիշներ 

 

Պրակտիկ գնահատումների փորձը ցույց է տալիս, որ այսօր տնտեսական համա-
կարգում նորարարական ներուժի գնահատման միասնական մեթոդաբանություն գոյու-
թյուն չունի: Միջազգային փորձում, որպես կանոն, գնահատումները հիմնված են համե-
մատական վերլուծություննների և միջազգային չափորոշիչների վրա: Առավել լայն տարա-
ծում ունեն ազգային ինովացիոն (նորարարական)համակարգի տարրերի փոխազդեցու-
թյան վերլուծության մեթոդները: Հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ երկրների 
խմբերում նորարարական ներուժը գնահատելու համար օգտագործվում են կլաստերային 
վերլուծության որոշակի մոթոդներ: 

 

Գնահատումների փորձը ցույց է տալիս, որ այսօր տնտեսական համակարգում նո-
րարարական ներուժի գնահատման միասնական մեթոդաբանություն գոյություն չունի: 
Միջազգային պրակտիկայում, որպես կանոն, գնահատումները հիմնված են համեմատա-
կան վերլուծություննների և միջազգային չափորոշիչների վրա:  

Առավել լայն տարածում են ունեն ազգային ինովացիոն համակարգի տարրերի 
փոխազդեցության վերլուծության մեթոդները: Հիմնական առանձնահատկությունն այն է, 
որ երկրների խմբերում նորարարական ներուժը գնահատելու համար օգտագործվում են 
կլաստերային վերլուծության որոշակի հնարավորություններ: 

Առանձին երկրների զարգացման մակարդակի մասին տեղեկատվություն ստանալու 
նպատակով միջազգային կազմակերպություններն օգտագործում են համախմբված` ընդ-
հանրական ցուցանիշներ, որոնք կշռված և համակցված են՝ հիմնված տարբեր գնահա-
տումների լայն շրջանակների վրա: Իրականացվող հետազոտություններից մեծամասնու-
թյում մեծ կիրառություն են ստացել գնահատման ինտեգրալային մոտեցումները: Առավել 
ուշագրավ է Գ. Ի. Ժիցի կողմից առաջարկվող գնահատման այլընտրանքնային մոտեցու-
մը, ըստ որի նորարարական ներուժի մեծությունը գործակից է, որը տատանվում է 0-ից 
մինչև 1 միջակայքում՝ արտահայտված հետևյալ բանաձևով. 

 
որտեղ`  P- ն նորարարական ներուժի մեծությունն է,  

Ri - օգտագործվող ռեսուրսների (մասնավորապես՝ այն ռեսուրսների, որոնք 
կարող ենք համարել նորարարություններ ) գումարն է,  
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R0 - գործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ընդհանուր արժեքն է, 
Ni - արտահանվող նորարարությունների գումարն է, (արժեքը), 
N0 - արտադրված արտադրանքի ընդհանուր քանակն է, (արժեքը): 

Մեկ այլ մոտեցմամբ, երկրի նորարարական ներուժի ցուցանիշը հաշվարկվում է մի-
այն մեկ ցուցանիշի հիման վրա: Ըստ Ա.Ա. Չուբի՝ նման ցուցանիշի ընտրության արդյու-
նավետությունը պայմանավորված է բազմաֆունկցիոնալ կոռելացված-ռեգրեսային վեր-
լուծությունների կիրառմամբ: Այն ներառում է հետևյալ գործոնների խումբը` 

 հետազոտություններ և մշակումներ իրականացնող կազմակերպությունների թիվը, 
 հետազոտությունների և մշակումների ոլորտում զբաղված աշխատողների քա-

նակը, 
 հետազոտությունների և մշակումների ոլորտում կատարված ներքին ծախսերը, 
 ստեղծված առաջադեմ տեխնոլոգիաների թիվը, 
 օգտագործված առաջադեմ տեխնոլոգիաների քանակը. 
 կազմակերպությունների նորարարական ակտիվությունը, 
 տեխնոլոգիական նորարարությունների համար անհրաժեշտ ծախսերը, 
 նորարարական ապրանքների, ծառայությունների ծավալը: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ տարածաշրջանում ստեղծված 
նորարարությունները ունեն ամենաուժեղ ազդեցությունը նորարարական ներուժի զար-
գացման դինամիկայի վրա: Հետևաբար՝ այս գործոնը պետք է օգտագործվի նորարարա-
կան ներուժի ինդեքսը հաշվարկելու համար. 

 
Որպես նորարարական ներուժի ենթապոտենցիալների ուսումնասիրություն, Տիշկո-

վի կարծիքով, նորարարությունների գնահատումը ենթադրում է ֆինանսական, տնտեսա-
կան, գիտական, կրթական ներուժները բնութագրող ցուցանիշների շարքի ուսումնա-
սիրություն: 

Այս մոտեցման զգալի անբավարարությունը տարածաշրջանի նորարարության թույլ 
գնահատականն է: Մասնավորապես՝ հաշվի չի առնվում ինովացիոն գործունեության 
հիմնական ցուցանիշներից մեկը` ձեռնարկությունների նորարարական գործունեության 
մակարդակը: Բացի այդ, ուսումնասիրությունների մակարդակից դուրս է մնում նորարա-
րական ոլորտում տեխնոլոգիական բաղադրիչը: Այս տեսանկյունից, առավել հատկանշա-
կան է Ն.Պ. Սավետովայի մոտեցումը, ով առանձնացնում է երկրի նորարարական ներ-
ուժի գնահատման հետևյալ բաղադրիչները` 

 մտավոր և մասնագիտական ներուժ,  
 կազմակերպչական և կառավարման ներուժ,  
 տեխնիկական և տեխնոլոգիական ներուժ,  
 ֆինանսական և արտադրական ներուժ:  

Հեղինակն առաջարկում է դիտարկել ֆինանսական ներուժն այնպիսի ցուցանիշնե-
րի միավորմամբ, ինչպիսիք են տնտեսության մեկ աշխատողի համար հիմնական միջոց-
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ների ներդրումները և հիմնական միջոցների արժեզրկման մակարդակը: Չնայած 
ընտրված մեթոդաբանությունների ակնհայտ առավելություններին, մեր կարծիքով, նորա-
րարական ներուժի հաշվարկումը նմանօրինակ մեթոդներով ունի որոշակի թերություն-
ներ: Մասնավորապես՝ հիմնական միջոցների արժեզրկման աստիճանը առավել նպա-
տակահարմար է տեխնիկատեխնոլոգիական ներուժը բնութագրելու համար: Բացի այդ, 
գիտական ներուժը անհրաժեշտ է ուսումնասիրել որպես առանձին բաղադրիչ: 

Նորարարական ներուժի գնահատման հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են 
աղյուսակ 1-ում: Ներկայացված ռեսուրսային բլոկների միավորման արդյունքում ստաց-
ված գնահատականները առավել արժանահավատ են և հնարավորություն են տալիս կա-
տարելու ոչ միայն ընդհանրական, այլև նորարարական ներուժի մասնակի գնահատում-
ներ: 

Աղյուսակ 1  
Ռեսուրսային բլոկների միավորման արդյունքում ստացված գնահատականները 

 

Նորարարական ներուժը 
բնութագրող ցուցանիշներ Գործոններ , ենթացուցանիշներ, մասնակի գործակիցներ 

ՄՆ1 - հետազոտությունների և մշակումների ոլորտում զբաղվածների թվի 
հարաբերություն ողջ աշխատուժի թվին՝ արտահայտված (%) ներով 
ՄՆ2 - ակադեմիական աստիճան ունեցող հետազոտողների թվաքանակի և 
ընդհանուր հետազոտողների ընդհանուր թվաքանակի հարաբերություն (%) 

 
 
Մարդկային ներուժ 
 

 
ՄՆ3 – 10,000 բնակչին բաժին ընկնող ուսանողների թվաքանակ  

ԳՆ1 - գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնող կազմակեր-
պությունների թվի հարաբերությունն ընդհանուր ձեռնարկությունների և 
կազմակերպությունների թվաքանակին՝ արտահայտված (%) -ներով 
ԳՆ2 - տրամադրված արտոնագրերի քանակ (հատ) 
ԳՆ3 - տրամադրված արտոնագրերի թվաքանակի հարաբերություն հայտ 
ներկայացրած արտոնագրերի թվաքանակին՝ արտահայտված (%)-ներով 

 
Գիտական ներուժ 
 

 

 ԳՆ4 - ստեղծված առաջադեմ տեխնոլոգիաների քանակ, (հատ) 
ՏՏՆ1 - կազմակերպությունների ընդհանուր թվաքանակում 
տեխնոլոգիական նորարարություններ իրականացնող 
կազմակերպությունների բաժին, (%) 
ՏՏՆ2 - օգտագործված առաջադեմ տեխնոլոգիաներ 
ՏՏՆ3 - հիմնական արտադրական ֆոնդերի արժեքի հարաբերություն 
տնտեսության մեջ զբաղվածների թվաքանակին, (%) 

Տեխնիկատեխնոլոգիական 
ներուժ 
 

 
 

ՏՏՆ4 - հիմնական միջոցների արժեզրկման աստիճան, (%) 
ԱԱՆ1 - արտահանվող ապրանքների, ծառայությունների հարաբերակցություն
տնտեսապես ակտիվ բնակչության թվաքանակին (%) 
ԱԱՆ2 - արտահանվող ապրանքների, ծառայությունների ընդհանուր ծավա-
լում նորարարական ապրանքների, ծառայությունների մասնաբաժին (%) 
ԱԱՆ3 - արտահանվող նորարարական ապրանքների, ծառայությունների 
ծավալի և ՀՆԱ հարաբերակցություն, (%) 

Արդյունաբերաարտադ- 
րական ներուժ 
 

 
ԱԱՆ4 - արդյունաբերական արտադրանքի ինդեքս (%) 
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ՖՏՆ1 - տեխնոլոգիական նորարարություններ - ՀՆԱ հարաբերություն (%) 

ՖՏՆ2 - հետազոտություններ և մշակումներ - ՀՆԱ հարաբերություն (%) 

Ֆինանսատնտեսական 
ներուժ  

 ՖՏՆ3 - 1 շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ (%) 
ՆՆ1 - մեկ շնչի հաշվով հիմնական կապիտալի ներդրումներ,  
(արտահ. արժույթով) 
ՆՆ2 - ընդհ. կապիտալի մեջ ֆիզիկական կապիտալի բաժին (%) 

Ներդրումային ներուժ 

 ՆՆ3 - օտարերկրյա ներդրումների ծավալ (հազար ԱՄՆ դոլար) 
ՏԿՆ1 - ուսումնասիրված կազմակերպությունների ընդհանուր թվաքանա-
կում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ օգտագործող 
կազմակերպությունների տեսակարար կշիռ (%) 
ՏԿՆ1 - հետազոտված կազմակերպությունների ընդհանուր թվաքանակում 
համաշխարհային տեղեկատվական ցանցերից օգտվող կազմակերպություն-
ների համամասնություն (%) 

Տեղեկատվական 
կոմունիկացիոն ներուժ 
 

 
ՏԿՆ1 - յուրաք. 100 աշխ. բաժին ընկնող անհ. համակարգիչների թիվ 

 
АРМИНЕ АРУТЮНЯН 

 

O МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

 

Ключевые слова: общие показатели, стоимость инновацион-
ного потенциала, блоки ресурсов, факторы, 
показатели 

 

Как показывает практика, нет единой методологии оценки инновационного потенциала 
в экономической системе. В международной практике, как правило, оценки основаны на сравни-
тельном анализе и международных стандартах. Широко используются методы взаимодей-
ствия элементов национальной инновационной системы. Ключевой особенностью является 
то, что для оценки инновационного потенциала используются некоторые возможности клас-
терного анализа. 

 

ARMINE HARUTYUNYAN  
 

METHODOLOGICAL ISSUES OF INNOVATIVE POTENTIAL ASSESSMENT 
 

Key words:  general indicators, the value of innovative 
potential, resource blocks, factors, Indicators 

  

As the practice assessment shows there is no single methodology for evaluating innovative 
potential in the economic system today. In international levels, as a rule, assessments are based on 
comparative analyzes and international standards. Widely used the methods of interaction of elements 
national innovation system. The key feature is that some cluster analysis options are used to assess 
innovative potential in groups of countries. 
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ԱՐՏԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,  
ՀՊՏՀ ԳՄ 

 

ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԵՎ 
ՓԱԹԵԹԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 1970-ԱԿԱՆ ԹԹ. 

 

Հիմնաբառեր.  Պաղեստին, ԱՄՆ, ԽՍՀՄ, փուլային, փաթե-
թային, Երուսաղեմ, Արևմտյան ափ 

 

1960-ականների վերջերին և 1970-ականներին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ար-
տակարգ նստաշրջանում քննարկվել էին հակամարտության կարգավորման 5 բանա-
ձևերի նախագծեր, որոնք ենթադրում էին խնդրի լուծման փուլային և փաթեթային տար-
բերակներ: Փաթեթային տարբերակին կողմ էր խորհրդային դիվանագիտությունը, իսկ 
ԱՄՆ-ը հակված էր լուծման փուլային տարբերակին, որի արդյունքում կատարվեց արա-
բաիսրայելական հակամարտության կարգավորման առաջին քայլը՝ Եգիպտոսն ու 
Իսրայելը կնքեցին Քեմփ-Դևիդի համաձայնագիրը: 

 

1967 թ. հունիսի 5-ին սկսված արաբաիսրայելական պատերազմի արդյունքում Իս-
րայելը գրավեց ավելի քան 60.000 քառ. կմ տարածք՝ 1.5 մլն բնակչությամբ: Եգիպտոսից 
գրավվեց Սինայի թերակղզին և Ղազայի հատվածը, Հորդանանից՝ նույնանուն գետի 
արևմտյան ափը՝ Արևելյան Երուսաղեմ, Բեթղեհեմ և Նաբլուս քաղաքներով: Բացի երեք 
ապառազմականացված գոտիներից, Սիրիայից գրավվեցին Գոլանյան բարձունքները: 
«Եգիպտոսի, Սիրիայի և Հորդանանի դեմ Իսրայելի 1967 թ. հունիսյան ագրեսիայի հե-
տևանքով մերձավորարևելյան կոնֆլիկտը վերաճեց միջազգային ճգնաժամի»1: 

Պատերազմական գործողություններին զուգահեռ և դրանցից հետո ՄԱԿ-ում 
քննարկվում էին նախ՝ ռազմական գործողությունների դադարեցման, ապա հարցի լուծ-
ման նախագծեր: ՄԱԿ-ի ԳԱ արտակարգ նստաշրջանում քննարկվում էին 5 բանաձևերի 
նախագծեր: Այս պահից սկսած՝ կարելի է խոսել պաղեստինյան խնդրի լուծման փուլային 
և փաթեթային տարբերակների մասին: 

Առաջին երեք նախագծերը, այդ թվում՝ նաև խորհրդային և ալբանական, պահան-
ջում էին իսրայելական զորքերի անվերապահ դուրսբերում գրավված տարածքներից: 
ԱՄՆ-ի և 18 լատինամերիկյան երկրների նախագծերը այդ հարցը շաղկապում էին բոլոր 
հարցերի քննարկման հետ2, որը, փաստորեն, նշանակում էր իրավիճակը թողնել նույնը: 
Ըստ էության, հետագայում փուլային տարբերակի կողմ ԱՄՆ-ն առաջարկում էր հարցի 
փաթեթային լուծում կամ ստատուս քվոյի պահպանում: Չնայած ոչ մի տարբերակ չհավա-
քեց ձայների 2/3-ը՝ հուլիսի 14-ի նիստի ժամանակ ՄԱԿ-ը 99 ձայնով դատապարտեց Իս-
րայելի կողմից Երուսաղեմի կարգավիճակը փոխելու հանգամանքը: ԱՄՆ-ի դիրքորոշման 
                                                            
1 Հ. Գրիգորյան, Սիրիայի ձախբաասական ղեկավարության դիրքորոշումը մերձավորարևելյան ճգնաժամի 

նկատմամբ, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ. 15, Եր., 1989, էջ 30: 
2 Никитина Г., с. 380. 



 618

պատճառով գլխավոր հարցի՝ իսրայելական զորքերի դուրսբերման շուրջ որոշում չըն-
դունվեց: Իսրայելական զորքերի դուրս գալը պետք է կապվեր Իսրայելի գոյության հա-
մար անվտանգության երաշխիքներ տալու հետ1, ԱՄՆ-ը դիտավորյալ ձգձգում էր ԱԽ-ի 
կողմից կրակի դադարեցման բանաձևի ընդունումը՝ հնարավորություն տալով Իսրայելին 
գրավելու ավելի շատ տարածքներ2: 

1967 թ. նոյեմբերին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ը քննարկեց 4 բանաձևերի նախագծեր, որոնք նա-
խաձեռնել էին ԽՍՀՄ-ը, ԱՄՆ-ը, Անգլիան, Հնդկաստանը, Մալին և Նիգերիան3: Ի վերջո, 
1967 թ. նոյեմբերի 22-ին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն ընդունեց 242-րդ բանաձևը, որը հիմնված էր անգ-
լիական տարբերակի վրա4: Այն նախատեսում էր՝ 

1. Իսրայելական զորքերի դուրսբերում 1967 թ. հունիսյան պատերազմի ժամանակ 
գրավված տարածքներից: 

2. Թշնամական տրամադրվածության վերացում և տարածաշրջանի ցանկացած 
պետության տարածքային ամբողջականության և քաղաքական անկախության՝ 
գոյություն ունենալու իրավունքի ճանաչում:  

3. Ազատ ծովային երթևեկության ապահովում: 
4. Ապառազմականացված գոտիների ստեղծման ճանապարհով երաշխավորել 

տարածաշրջանի բոլոր պետությունների տարածքային անձեռնմխելիությունը: 
«242-րդ բանաձևը կրում էր փոխզիջումային բնույթ, ինչի հետևանքով նրա մեջ, 

դրական երևույթների հետ մեկտեղ, առկա էր նաև մի էական թերություն, կապված գլխա-
վորապես այն բանի հետ, որ մերձավորարևելյան ճգնաժամի հիմնական բովանդակու-
թյուն կազմող պաղեստինյան հարցը, հանգեցվելով միայն պաղեստինցի փախստական-
ների խնդրին, բանաձևում պատշաճ լուծում չէր ստացել: Երկրաշրջանի բոլոր պետու-
թյուններին կոչ անելով ճանաչել 1948-49 թթ. պատերազմի հետևանքով ձևավորված 
սահմանները՝ բանաձևը առաջ չէր քաշում անկախ պաղեստինյան արաբական պետու-
թյան ստեղծման հարցը: Այսպիսով՝ 242-րդ բանաձևը որոշակիորեն հակասում էր 1947 թ. 
նոյեմբերի 29-ի բանաձևին, որը նախատեսում էր արաբական պետության ստեղծում Պա-
ղեստինում»5: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ 242-րդ բանաձևի անգլիական տեքստում the կամ all 
հոդի բացակայությունը տեղի տվեց վիճաբանությունների: Բանաձևի անգլերեն 
տեքստում ասվում էր. «…Withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in 
recent conflict…»6: Վերոհիշյալ հոդերի բացակայությունը Իսրայելին թույլ էր տալիս խու-
սանավել՝ պնդելով, որ չեն նշված կոնկրետ տարածքներ: Իսրայելական կողմը գտնում 
էր, որ բանաձևը պահանջում է որոշ հետքաշում, ոչ թե ամբողջությամբ: 
                                                            
1 Նույն տեղում, էջ 380. 
2 Сионизм в системе империализма, АН СССР, М., 1988, с. 111. 
3 Никитина Г., с. 380. 
4 UN Resolutions, Historical Documents, Http://www. ariga.com./. 
5  Հ. Գրիգորյան, Սիրիայի ձախբաասական ղեկավարության դիրքորոշումը մերձավորարևելյան ճգնաժամի 

նկատմամբ, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ© 15, Եր., 1989, էջ 47: 
6  Building for Peace in Middle East: an Israeli-Palestinian Dialogue, p. 147-148. 
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1969 թ. մերձավորարևելյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման հա-
մար ԱՄՆ-ը համաձայնեց Նյու Յորքում սկսել ԱԽ նիստեր, բայց պետքարտուղարությա-
նը տրվել էին գաղտնի հրահանգներ. «Վարչակազմը չի ուզում արագ հաջողությունների 
հասնել քառակողմ նիստերի ժամանակ»1: Արտաքինից ԱՄՆ-ը ցուցաբերում էր արտա-
կարգ ակտիվություն՝ զանազան փաստաթղթերի նախագծեր կազմելու հետ կապված: 
Սակայն, 1969 թ. դեկտեմբերին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռոջերսը հանդես եկավ հայտա-
րարությամբ, որտեղ ասվում էր «Վաշինգտոնը ճիշտ չի համարում, որ հակամարտության 
կարգավորումը արտացոլի կամ ազդի բոլոր նվաճումների վրա: Մեր քաղաքականությու-
նը ուղղված է նրան, որ արաբներին սիրաշահելու միջոցով նրանց պարտադրվի մշտա-
կան խաղաղություն…»2: Միաժամանակ, նախատեսվում էր ապահովել Իսրայելի ռազ-
մական առավելությունը արաբական երկրների նկատմամբ: ԱՄՆ-ը լրջորեն վախենում 
էր, որ համապարփակ կարգավորումը, որի կողմնակիցն էր Նասերը, կարող է վնասել 
Իսրայելին: Այդ նպատակով 1971 թ. սեպտեմբերին ԱՄՆ-ը հրաժարվեց մասնակցել ԱԽ-ի 
մշտական անդամների նիստերին: «1973 թ. հուլիսին ԱԽ-ում ԱՄՆ-ի վետոն հօգուտ այն 
բանի էր, որ ԱՄՆ-ը վճռականապես դեմ է համապարփակ քաղաքական կարգավոր-
մանը»3: 

1973 թ. սկսվեց ռազմական մեծ քանակի տեխնիկայի տեղափոխումը ԱՄՆ-ից Իս-
րայել: Այն նպատակ ուներ օգնել Իսրայելին պահպանելու գրավված տարածքները: Նոր 
պատերազմի անխուսափելիության մեջ ոչ ոք չէր կասկածում:  

1973 թ. հոկտեմբերի 6-ին, ժամը 15:00 Եգիպտոսը սկսեց պատերազմը: Այս անգամ 
Իսրայելի 1967 թ. հաջողությունները չկրկնվեցին: Մոսկվա ժամանեց ԱՄՆ-ի պետքար-
տուղար Քիսինջերը: Այստեղ մշակվեց համատեղ բանաձև կրակի դադարեցման մասին, 
որը 1973 թ. հոկտեմբերի 22-ին ընդունվեց ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի կողմից: Ըստ 338-րդ բանաձևի4՝ 
նախատեսվում էր. 

1. կրակի անհապաղ դադարեցում, 
2. ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի 1967թ. №242-րդ բանաձևի անհապաղ կատարում, 

  3. բանակցությունների սկսում շահագրգիռ կողմերի միջև: 
Սկսվեց բանակցությունների և կարգավորման մի բարդ շղթա, որը ձգվեց Ժնևի 

կոնֆերանսից մինչև Քեմփ-Դևիդի համաձայնագիր: 
1973 թ. հոկտեմբերյան պատերազմի ավարտից հետո հստակորեն երևում էին այն 

գործոնները, որոնք վկայում էին արաբաիսրայելական հակամարտության խաղաղ կար-
գավորման մասին: 1973 թ. պատերազմի ժամանակ երևաց արաբական երկրների աճած 
ուժն ու հզորությունը: Ծանրակշիռ գործոն էր 1973 թ. հոկտեմբերին արաբական երկրնե-
րի հայտարարած նավթային էմբարգոն: ԱՄՆ-ը ստիպված էր հաշվի նստել ստեղծված 
իրադրության հետ: Արաբական երկրները սպառնում էին նման գործողություններ կիրա-

                                                            
1 Овинников Р., Зигзаги внешней политики США, с. 93. 
2 Кременюк В., Политика США в развивающихся странах, с. 113. 
3 Овинников Р., Зигзаги внешней политики США, с. 94. 
4 UN Resolutions, Historical Documents, Http://www.ariga. com/. 
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ռել արևմտյան այն երկրների դեմ, որոնք այս կամ այն կերպ օժանդակում էին Իսրայելին: 
Բացի դրանից, պարտությունը Վիետնամում ստիպում էր ԱՄՆ-ին ավելի ու ավելի սահել 
միջազգային լարվածության թուլացման դիրքեր: 

1974 թ. հունվարի 11-18-ը Կահիրե-Սուեզ խճուղու 101-րդ կմ-ի վրա ստորագրվեց 
զորքերի տարաբաժանման վերաբերյալ իսրայելաեգիպտական համաձայնագիրը: Ժնևի 
կոնֆերանսում ստորագրվեց նմանատիպ համաձայնագիր սիրիական և իսրայելական 
զորքերի տարաբաժանման վրաբերյալ: Սիրիային վերադարձվեց Գոլանյան բարձունքնե-
րի մի մասը՝ Կունեյտրան: 1975 թ. սեպտեմբերի 1-ին Ժնևում սկսվեց նոր կոնֆերանս, 
իսկ սեպտեմբերի 4-ին Եգիպտոսը և Իսրայելը ստորագրեցին Սինայի համաձայնագիրը: 
Այն նախատեսում էր իսրայելական զորքերի հետքաշում, Միլթա և Գիդի լեռնանցքների 
անցում Եգիպտոսին: Եգիպտոսն իրեն վերադարձրեց Սինայի 10%-ը: Իսրայելի ռազմա-
կան նավերը ստանում էին Սուեզի ջրանցքով ազատ երթևեկության իրավունք: Երկրորդ 
փաստաթղթով ԱՄՆ-ը պարտավորվում էր հասնել Եգիպտոսի կողմից համաձայնագրի 
անխախտ կատարմանը և արգելել նրա մասնակցությունը Իսրայելի դեմ ուղղված գործ-
ընթացներին: 

Սինայի համաձայնագրի ստորագրումից հետո ԱՄՆ-ի մերձավորարևելյան քաղա-
քականության մեջ նկատվում են որոշակի փոփոխություններ: Քարտերի վարչակազմը 
հակվում էր այն գաղափարին, որ սեպարատ պայմանագրերը ապրել են իրենց ժամանա-
կը, պետք է վերադառնալ համապարփակ կարգավորման: Սակայն, Եգիպտոսի նախա-
գահ Սադաթի՝ Քարտերին ուղղված նամակում ասվում էր, որ ոչինչ չպետք է խանգարի 
Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև ուղղակի բանակցություններին: Դա ԱՄՆ-ին ստիպեց նա-
հանջել համապարփակ կարգավորումից դեպի անջատողական մոտեցում, իսկ 70-ական 
թթ. վերջերին ԱՄՆ-ը հեռացավ արտաքին քաղաքականության մեջ միջազգային լարվա-
ծության թուլացման կուրսից՝ կապված Աֆղանական և Իրանական հեղափոխությունների 
հետ:  

1978 թ. հունվարին ԱՄՆ-ը վերջնականապես կանգնեց եգիպտաիսրայելական սե-
պարատ հաշտություն կնքելու դիրքերի վրա՝ պաշտոնապես հրաժարվելով համապար-
փակ կարգավորումից: 1978 թ. մարտին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Բեգին-Քարտեր 
հանդիպման ժամանակ, ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարեց, որ Իսրայելի պահանջները 
հանգում են «6 «ոչ»-երի»: 

1. Իսրայելը չի ցանկանում հեռանալ արևմտյան ափից: 
2. Նա չի դադարեցնի հրեական նոր բնակավայրերի կառուցումը գրավված 

տարածքներում: 
3. Նա չի ցանկանում հեռանալ Սինայից կամ  
4. Այն թողնել ՄԱԿ-ի ու Եգիպտոսի հովանու տակ: 
5. Իսրայելը չի ընդունում, որ 242-րդ բանաձևը վերաբերում է արևմտյան ափին ու 

Ղազային: 
6. Պաղեստինիցի արաբներին հնարավորություն չի տրվի որոշելու իրենց ապա-

գան:  
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1978 թ. սեպտեմբերի 5-ին ԱՄՆ-ում՝ Քեմփ-Դևիդում Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև 
սկսվեցին բանակցություններ, որոնք տևեցին 13 օր, իսկ 1979 թ. մարտի 26-ին ստորա-
գրվեց խաղաղության պայմանագիր: Պայմանագիրը ուժի մեջ մտավ 1979 թ-ի դեկտեմբե-
րի 25-ին: Ըստ պայմանագրի՝ 

1. Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև հաստատվում է խաղաղություն: 
2. Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև հաստատվում են դիվանագիտական հարաբերու-

թյուններ, Իսրայելական զորքերը դուրս են բերվում Սինայից: 
3. Ճանաչվում է Եգիպտոսի ինքնիշխանությունն (սուվերենությունն) այն սահմաննե-

րում, որը եղել է Եգիպտոսի և Պաղեստինի մանդատային տարածքի սահման: 
4. Իսրայելական նավերը ազատ երթևեկելու են Սուեզի ջրանցքի շրջանում: Աքա-

բայի ծովածոցը համարվում է ազատ նավագնացության գոտի: 
5. Եգիպտական կառավարությունը իրավունք ունի մեկ դիվիզիա ունենալ Սուեզից 

50 կմ արևելք, իսկ Աքաբայի ծոցից արևմուտք գտնվող 20−40 կմ տարածք 
գտնվելու է ՄԱԿ-ի ուժերի հսկողության տակ: 

6. Իսրայելական զորքերը չեն հեռանա արևմտյան ափից և Ղազայից, այլ կտեղա-
բաշխվեն անվտանգության գոտիներում, և տարածքներում պետք է ապահովվի 
ոչ թե տարածքային, այլ բնակչության ինքնավարություն: 

Ինչ խոսք, պայմանագիրը ամերիկյան դիվանագիտության խոշոր հաղթանակն էր, 
բայց ոչ հարցի վերջնական լուծումը: ԱՄՆ-ը հանդես էր գալիս որպես արաբաիսրայելա-
կան հակամարտության կարգավորման փուլային ձևի կողմնակից և միջնորդ: Այդ քաղա-
քականության էությունն այն էր, որ ողջ հակամարոտությունը դիտվում էր ոչ թե միասնա-
կան և անբաժանելի խնդիր, այլ որպես բազում խնդիրներ, որոնցից յուրաքանչյուրը 
առանձին-առանձին լուծելի է: Այս քաղաքականության լավագույն արդյունքը եղավ Քեմփ-
Դևիդի համաձայնագիրը: Չնայած դրան՝ հարկ ենք համարում նշել, որ դրանից հետո 
ավելի քան 10 տարի Մերձավոր Արևելքում խաղաղության գործընթացը տեղատվություն 
ապրեց և ակտիվացավ 1990 թ. հետո՝ կապված աշխարհում տեղի ունեցող նոր զարգա-
ցումների և փոփոխությունների հետ: 

 

 

АРТАК ОГАННИСЯН  
 

ЭТАПНЫЕ И ПАКЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ  
ПАЛЕСТИНСКОГО КОНФЛИКТА В 1970-ГГ. 

 

Ключевые слова: Палестина, США, СССР, поэтапно, пакет-
ный, Иерусалим, Западный берег 

 

В конце 1960-х и 1970-х гг. ГА ООН обсудил 5 резолюций о разрешении конфлика, в том 
числе поэтапные и пакетные варианты урегулирования конфликта. Советская дипломатия 
предпочитала пакетный вариант, а Соединенные Штаты были склонны к поэтапному реше-
нию, в результате чего был сделан первый шаг в урегулировании арабо-израильского конфлик-
та - Египет и Израиль подписали Соглашение в Кэмп-Дэвиде. 
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ARTAK HOVHANNISYAN  
 

THE STAGE AND PACKAGING OPTIONS OF SOLUTION OF  
THE PALESTINIAN CONFLICT IN 1970’S 

 

Key words:  Palestine, US, USSR, stepwise, package, Jerusalem, 
West Coast 

  

In the late 1960's and 1970's The GA of UNO discussed five resolutions on the resolution of the 
conflict, including phased and package versions of the conflict settlement. Soviet diplomacy preferred a 
batch option, and the United States was prone to a phased decision, as a result of which the first step 
was taken in the settlement of the Arab-Israeli conflict - Egypt and Israel signed the agreement at Camp 
David. 

 
 
 
ԹԱՄԱՐ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՉԻՆԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  Չինաստան, ներդրումներ, բրենդ, զավթո-
ղագործություն, անշարժ գույք, վերազգայ-
նացում, համաշխարհային տնտեսություն, 
մրցունակություն 

  

Հոդվածում քննարկվում են չինական կորպորացիաների ներդրումային ռազմավա-
րության առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները, այն մոդելները, որոն-
ցով չինական ընկերությունները արտասահմանում իրականացնում են ներդրումներ: 
Տրված է նաև գործարարության վերազգայնացման չինական ռազմավարության գնահա-
տականը: 

 

Չինական ընկերությունները, որոնք իրականացնում են արտասահմանի զավթողա-
գործության (էքսպանսիայի) պետական ռազմավարությունը, գործում են 4 հիմնական 
ուղղություններով:  

Չինական ընկերությունների առաջին խումբը կողմնորոշված է դեպի արտասահ-
մանում սեփական արտադրանքի իրացման ընդլայնումը: Արտաքին առևտուրը չինական 
արտադրողների կողմից, որոնք արտասահմանում ստեղծում են առևտրային ֆիրմաներ, 
արտաքին շուկաների յուրացման հիմնական մեթոդն է: Իր հերթին, արտադրական ձեռ-
նարկությունների կազմակերպումը, սարքավորումների լրակազմի դուրսկրումը և պատ-
րաստի արտադրանքի հավաքումը տեղում հանգեցնում են չինական տեխնոլոգիաների, 
սարքավորումների և աշխատանքային ռեսուրսների արտահանմանը: Որպես կանոն, 
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իբրև ներդրումների սուբյեկտներ հանդես են գալիս առևտրային ընկերությունները և այն 
ճյուղերի ձեռնարկությունները, որոնք ունեն համեմատական առավելություններ (տեքստիլ 
արդյունաբերությունը և կենցաղային տեխնիկայի արտադրությունը): 

Երկրորդ խումբը միավորում է այն ընկերություններին, որոնք զբաղված են բնա-
կան ռեսուրսների մշակմամբ: Այդ ընկերությունների արտասահմանյան գործունեությունը 
կենտրոնացվում է Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի, Մերձավոր Արևելքի երկրների և 
Ռուսաստանի օգտակար հանածոների մշակման գործընթացում ներդրումներ կատարելու 
մեջ: 

Երրորդ խումբը կազմավորում են այն չինական ձեռնարկությունները, որոնք 
ուղղված են առաջավոր տեխնոլոգիաների ձեռքբերմանը: Նրանց արտասահմանյան գոր-
ծունեությունն իրականացվում է օտարերկրյա բարձրտեխնոլոգիական ընկերությունների 
գնմամբ կամ էլ վերջիններիս հետ համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմամբ: Նման 
գործունեություն իրականացնում են այնպիսի չինական բարձրտեխնոլոգիական ընկերու-
թյուններ, ինչպիսիք են Langxiaang, Lenovo, Huawei ընկերությունները, որոնք ունեն բարձր 
հեղինակություն: 

Չինական ձեռնարկությունների չորրորդ խումբը արտասահմանյան գործունեութ-
յունը դիտարկում է որպես իրենց արդյունավետության և միջազգային մրցունակության 
բարձրացման միջոց: Այս նպատակին նրանք հասնում են արտասահմանում ավելի էժան 
արտադրության գործոններով սեփական արտադրության ստեղծմամբ: Այսպես օրինակ՝ 
չինական TCL ընկերությունը կազմակերպել է գունավոր հեռուստացույցների արտադրու-
թյուն Վիետնամում, որտեղ աշխատուժի արժեքը ավելի ցածր է, քան Չինաստանում:  
  Իրականացնելով ներդրումներ արտասահմանում՝ չինական ընկերությունները կի-
րառում են հետևյալ մոդելները1` 

1. բրենդի միջոցով ընկերությունների վերազգայնացում, 
2. բաժնեմասային մասնակցություն,  
3. ներդրումներ սեփականության մեջ,  
4. ներդրումներ արտասահմանյան հետազոտություններում: 
Ապրանքանիշները, բրենդները որոշակի ձեռնարկության ոչ նյութական ակտիվնե-

րի կարևոր բաղադրիչ են, վերջինիս մրցունակության արտահայտությունը, այդ թվում՝ 
միջազգային: Միջազգային շուկաներում մրցակցությունը ավելի հաճախ դրսևորվում է 
բրենդների մրցակցության ձևով: Այս առումով, չինական արտադրողները զգալի չափով 
զիջում են իրենց արտասահմանյան մրցակիցներին, չնայած վերջին տարիներին նրանք 
լուրջ ջանքեր են գործադրում հետամնացությունը կրճատելու համար: 

Բրենդի միջոցով չինական ընկերությունների վերազգայնացումը իրականացվում է 
արտասահմանում սեփական ապրանքանիշի ստեղծման, օտարերկրյա բրենդի գնման և 
բրենդի արտահանման մեջ ներդրումներ կատարելու ճանապարհով: Արտասահմանում 
սեփական չինական բրենդի ստեղծման մեջ ներդրումները ներկայացնում են արտաքին 
                                                            
1. Юецинь Л., Китайские предприятия в транснациональной деятельности: Китай и Россия: развитие 

экономических реформ. М., “Наука”, 2013, с. 11. 
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ամբողջական շուկայի գրավման երկարաժամկետ գործընթաց: Այս մոդելի տիպիկ ներ-
կայացուցիչ է չինական Haier ընկերությունը, որը օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն 
արտասահմանում դիտում է ոչ միայն որպես միջազգային շուկայի յուրացման ճանա-
պարհ, այլև որպես համաշխարհային բրենդի ստեղծման արդյունավետ եղանակ: Այս 
նպատակով չինական Haier ընկերությունը սկզբում սկսեց յուրացնել Արևմտյան Եվրոպա-
յի և ԱՄՆ-ի սպառողական շուկաները, իսկ հետո, հասնելով որոշակի ճանաչման այդ շու-
կաներում, սկսեց թափանցել զարգացող երկրների շուկաներ: Այս մոդելը պահանջում է 
կայուն մեկնարկային դիրք, ճանաչում՝ սեփական երկրում, բրենդի առաջխաղացման և 
որակավորված անձնակազմի համար բավական ֆինանսական միջոցների առկայություն: 
Haier բրենդն արժանացավ համաշխարհային ճանաչման 15-20 տարվա ընթացքում: 

Տվյալ մոդելի մեկ այլ տարատեսակ է հայտնի օտարերկրյա բրենդի գնումը և դրա 
օգտագործումը արտասահմանյան շուկաների յուրացման համար: Արտասահմանյան 
բրենդների օգնությամբ չինական ընկերությունները թափանցում են շուկայի նոր սեգ-
մենտներ (հատվածներ), մուտք են ունենում օտարերկրյա գործընկերների տեխնոլոգիա-
ներ:  

Եվս մեկ բրենդային մոդել է չինական ընկերությունների ներդրումներն արդեն 
հայտնի ապրանքանիշների ձեռնարկություններում կամ ցանցային մարքեթինգը: Այս մո-
դելն օգտագործում են այն չինական ընկերությունները, որոնք առաջատար դիրքեր են 
զբաղեցնում միջազգային մրցունակության բարձր մակարդակով արտադրական-վաճա-
ռահանման շղթայում: Նման ռազմավարություն է կիրառում պեկինյան Tudjangtan-ը, որը 
ժամանակակից խոշոր դեղագործական ընկերություն է: Նրա ապրանքանիշը հայտնի է 
և´ Չինաստանում, և´ արտասահմանում, գրանցված է ավելի քան 50 երկրում1: 

Բաժնեմասային մասնակցության մոդելը չինական ընկերությունների կողմից ար-
տասահմանի էքսպանսիայի կարևոր ձևն է: Սա կիրառում են խոշոր ձեռնարկություննե-
րը, և այն ուղղված է ռեսուրսային անվտանգության ձեռքբերմանը, արտասահմանյան 
վառելիքահումքային և էներգետիկ ռեսուրսներին մուտք ապահովելու ճանապարհով Չի-
նաստանի ազգային տնտեսության զարգացմանը: Բաժնեմասային մասնակցությամբ նա-
խագծերը չինական ընկերություններն իրականացնում են արտասահմանյան հանքավայ-
րերի, օրինակ՝ նավթի, բաժնետոմսերի փաթեթի գնման միջոցով: Այս մոդելը կիրառում 
են Չինաստանի խոշոր պետական ձեռնարկությունները, և դրան բնորոշ են Չինաստանի 
կառավարության էական աջակցությունը, ֆինանսական երաշխիքները, ռիսկերի պետա-
կան ապահովագրությունը: 

Ներդրումները սեփականության մեջ ենթադրում են որոշակի չինական ընկերու-
թյան կողմից անշարժ գույքի օբյեկտների գնում արտասահմանում: Այս գործընթացն 
իրականացվում է կա´մ արտասահմանյան ընկերությունների ակտիվների, կա´մ էլ բաժ-
նետոմսերի հսկիչ փաթեթի ձեռքբերմամբ: Նման ռազմավարության օրինակ է չինական 
Wamxiang ընկերության կողմից ամերիկյան Shele ընկերության գնումը: Նման ձեռքբերու-
                                                            
1  Раззаков А. Ш., Транснациональные корпорации в Китае-локомотивы развития страны. Рынок, деньги и 

кредит. 2011, N3, с. 7. 
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մից հետո չինական կողմը, որպես կանոն, իր վրա չի վերցնում նախկին սեփականատի-
րոջ պարտքային պարտավորությունները, այլ ստանում է միայն ակտիվները և գնված ըն-
կերության ապրանքանիշի տակ գործունեություն ծավալելու հնարավորություն: Բաժնե-
տոմսերի հսկիչ փաթեթի գնումը նշանակում է բորսայում արտասահմանյան ընկերու-
թյունների արժեքորոշիչ բաժնետոմսերի ձեռքբերում` նրա ձեռնարկատիրական գործու-
նեության կառավարման իրավունքը ստանալու համար: 

Անշարժ գույքի ոլորտում չինական ներդրողները չեն դադարում ռեկորրդակիր լինե-
լուց: Ըստ Անշարժ գույքի միջազգային գործակալության տվյալների, չինական ներդրում-
ները արտասահմանյան անշարժ գույքի շուկայում հասել են 33 մլրդ ԱՄՆ դոլարի: Չինա-
կան ներդրողներին հետաքրքրում են հիմնականում հյուրանոցները, գրասենյակային 
շենքերը, հողերը շինարարության համար: Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ անշարժ գույ-
քում չինական ներդրումների վայր է ԱՄՆ-ը, որին բաժին են ընկնում 14, 3 մլրդ ԱՄՆ դո-
լարի չինական ներդրումներ: ԱՄՆ-ին հաղորդում են Հոնկոնգը, Մալայզիան, Ավստրալի-
ան և Մեծ Բրիտանիան: Տարվա խոշորագույն գործարքն անշարժ գույքի ձեռքբերման 
գործում դարձավ չինական Anbang Insurance Group`s Blachstone ընկերության կողմից 6,5 
մլրդ ԱՄՆ դոլարով Strategic Hotels and Rezorts ընկերության գնումը, որն ունի 18 շքեղ 
հյուրանոց ԱՄՆ-ում: 

Արտասահմանյան հետազոտություններում ներդրումների մոդելը բնութագրվում 
է չինական ընկերությունների կողմից արտասահմանում հետազոտական կենտրոնների 
բացմամբ, նրանց ռեսուրսների օգտագործմամբ և միջազգային մակարդակում մրցունակ 
չինական մտավոր սեփականության ստեղծմամբ: Նման մոդելի իրականացման օրինակ է 
Huawel ընկերությունը, որի սարքավորումները ներկա պահին օգտագործվում են Աֆրի-
կայի, Հարավային Ամերիկայի, Արևելյան Եվրոպայի 40 երկրում: Էլեկտրակապերի համ-
աշխարհային շուկայում Huawel-ը գտնվում է առաջատար միջազգային կորպորացիաների 
հետ մեկ շարքում: Huawel ընկերությունը հետազոտական կենտրոններ է ստեղծել  
ԱՄՆ-ում` Սիլիկոնային հովտում, Բանգալորում (Հնդկաստան), Մոսկվայում: Այս մոդելի 
սուբյեկտներ են, որպես կանոն, բարձրտեխնոլոգիական ձեռնարկությունները: Մոդելին 
բնորոշ են գիտական մշակումների միջազգայնացումը, արտասահմանյան ներդրումների 
տեխնիկական աջակցությունը: 

Եթե գնահատենք գործարարության վերազգայնացման չինական ռազմավարու-
թյունն ամբողջությամբ, ապա կարելի է ենթադրել, որ այն հենվում է ինչպես արևմտյան 
ընկերությունների, այնպես էլ Չինաստանի արևելաասիական հարևանների կողմից օգ-
տագործվող միջազգայնացման հիմնական միտումների վրա: Չինական գործարարու-
թյան վերազգայնացման մեթոդներն ու մեխանիզմներն իրենցից ներկայացնում են Ճա-
պոնիայի, Հարավային Կորեայի, Թայվանի, Հոնկոնգի, Սինգապուրի ընկերությունների 
կողմից նախկինում օգտագործված ռազմավարությունների կա´մ ստեղծագործական մո-
տեցում, կա´մ էլ փոխառություն: Չինական կառավարության առավել էական ֆինանսա-
տնտեսական և քաղաքական հնարավորությունները, համեմատած Հարավային Կորեայի 
կամ Սինգապուրի հետ, Չինաստանին տալիս են առավելություն միջազգայնացման տեմ-
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պերում և լայնության մեջ, թույլ են տալիս իրականացնել առավել ագրեսիվ, նպատակա-
սլաց արտաքին տնտեսական քաղաքականություն: 

Չինաստանի տնտեսության անընդհատ աճի և համաշխարհային էքսպանսիայի՝ 
նրա ռազմավարության ֆոնի վրա չինական ներդրումները վերջին տասնամյակում զրոյից 
հասել են ավելի քան 100 մլրդ ԱՄՆ դոլարի: 2014 թ. չինական ներդրումներ են կատար-
վել 156 երկրի և տարածաշրջանի 6128 արտասահմանյան ընկերությունում, որի շնորհիվ 
երկիրը երրորդ տարին անընդմեջ զբաղեցնում է աշխարհում 3-րդ տեղը օտարերկրյա 
ուղղակի ներդրումների ծավալով: 

Չինաստանի տնտեսությունը ձեռք է բերել վառ արտահայտված սպառողական 
բնույթ, և եթե անցյալում ամբողջ աշխարհը հեղեղված էր «Պատրաստված է Չինաստա-
նում» ապրանքներով, ապա այսօր ավելի շատ արտադրանք արտադրվում է ոչ թե Չի-
նաստանում, այլ նրա համար: Սա նոր հեռանկարներ է բացում հարևան երկրների հետ 
համագործակցության ոլորտներում: Չինական ներդրողները դուրս են գալիս միջազգա-
յին շուկաներ ոչ միայն մասնակցությունն ընդլայնելու, այլև ներքին պահանջարկը բավա-
րարելու համար: Այսօր Չինաստանը խոշորագույն արտադրողից փոխակերպվել է խոշո-
րագույն ներդրողի: Չինական ներդրողներին գրավում են ոչ միայն արդյունահանող նա-
խագծերը, այլև հեռահաղորդակցությունը, լրատվությունը և տեխնոլոգիաները, անշարժ 
գույքը, ֆինանսները, ագրոբիզնեսը, առողջապահությունը և այլն: Այսպես` 2015 թ. չի-
նական ներդրումները ԱՄՆ-ում կազմել են 15.3 մլրդ ԱՄՆ դոլար` գերազանցելով Չինաս-
տանում ամերիկյան ներդրումները (13,1 մլրդ ԱՄՆ դոլար): 2016 թ. չինական ներդրում-
ները Ռուսաստանում կազմել են 7 մլրդ 661 մլն ԱՄՆ դոլար, որոնք ուղղվել են օգտակար 
հանածոների մշակման, անտառային տնտեսության, էնեգետիկայի, առևտրի, կենցաղա-
յին էլեկտրատեխնիկայի, կապի, ծառայությունների և շինարարության ոլորտներ: Չինա-
կան ներդրումները ԵՄ-ում կազմել են 35 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որից Գերմանիա` 10,9 մլրդ 
դոլար, Մեծ Բրիտանիա` 7,8, Ֆրանսիա` 1,9, Իտալիա` 1,65 մլրդ դոլար և այլն1:  

Չինական արտաքին տնտեսական քաղաքականության հիմնական նախագծերից է 
Նոր մետաքսի ճանապարհը: Չինական իշխանությունները որոշել են նոր կյանք տալ հին 
երթուղուն, կապել Հեռավոր Արևելքը Արևմտյան Եվրոպային, նպատակ ունենալով միաց-
նելու սպառողին արտադրողի հետ ամենակարճ ճանապարհով, ազատելով բոլորին 
մայրցամաքները նավերով շրջանցելու անհրաժեշտությունից:  

Հայաստանը ևս մասնակցում է Նոր մետաքսի ճանապարհի նախագծին, որով Չի-
նաստանը ներդրումներ է կատարում՝ ինտեգրելու Հայաստանի տրանպորտային համա-
կարգը Իրանի նավահանգստային ենթակառուցվածքին, որը շահավետ է երկու երկրների 
համար: 

 

                                                            
1  World Inwestment Report 2016. Transnational Corporations, Extractiwe Industries and Development 

/UNCTAD, N. Y., 2016/. 
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СПЕЦИФИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ КИТАЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ 
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В статье рассматривается специфика инвестиционных стратегий китайских корпора-
ций, основные направления и модели, которыми китайские корпорации осуществляют инвес-
тиции за рубежом. В статье дана оценка китайской стратегии транснационализации бизнеса 
в целом. 

 

TAMAR MARGARYAN  
 

SPECIFICITY OF CHINESE CORPORATIONS INVESMENT STRATEGIES 
 

Key words:  China, investment, brand, invasion, real estate, 
renationalization, global economy, competitiveness   

The article examines the specifics of the investment strategies of Chinese corporations, the main 
directions and the models that Chinese corporations invest abroad. The article gives an assessment of 
the Chinese strategy of transnationalization of business as a whole. 

 
 

 
ԱՐԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ԿԱՏԱԼՈՆԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
 

Հիմնաբառեր.  Իսպանիա, Կատալոնիա, տնտեսության բա-
ցություն, զուտ արտահանում, օտարերկրյա 
ներդրումներ 

 

Ներկայումս Եվրոպայում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններից մեկը Կա-
տալոնիայի անկախության հանրաքվեի արդյունքների ու հնարավոր սցենարների շուրջ 
քննարկումներն են: Նման համատեքստում շատ կարևոր է վերլուծել ու բացահայտել Իս-
պանիայի տնտեսության մեջ Կատալոնիայի ունեցած դերն ու նշանակությունը: Սույն հոդ-
վածում վերլուծվել ու համեմատվել են Իսպանիայի ու Կատալոնիայի մի շարք տնտեսա-
կան ցուցանիշներ, որոնց հիման վրա բացահայտվել է Կատալոնիայի կշիռը Իսպանիայի 
տնտեսության մեջ, ինչպես նաև ներկայացվել են այն դրական ու բացասական գործոննե-
րը, որոնք կարող են ազդել Կատալոնիայի վրա՝ վերջինիս հնարավոր անկախացման 
դեպքում: 

 

Իսպանիան ունիտար (միացյալ) պետություն է, որի հիմնական վարչատարածքային 
միավորն ինքնավար համայնքն է: Ներկայումս Իսպանիայի ինքնավար համայնքների թի-
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վը 17 է, որոնք բաժանված են 50 մարզերի, ինչպես նաև Իսպանիայի տիրապետության 
տակ են գտնվում մարզի կարգավիճակ ունեցող, այսպես կոչված, ինքնավար քաղաքներ 
Սեուտան և Մելիլյան, որոնք Աֆրիկայում են: 

17 ինքնավար համայնքներից մեկն է Կատալոնիան, որը բաղկացած է 4 մարզից 
(Բարսելոնա, Ժիրոնա, Լլեյդա և Տարրագոնա): 

Աղյուսակ 1  
Ամփոփ տվյալներ Իսպանիայի և Կատալոնիայի վերաբերյալ (2016 թ.)1 

 

Իսպանիա Կատալոնիա Տեսակարար կշիռ
Տարածք (քառ. կմ) 505,990 32,108 6.35%

Բնակչություն 2016 թ. 46,445,828 7,448,332 16.04%
Խտություն (մարդ/քառ. կմ) 92 232 -

ՀՆԱ շուկայական գներով (մլն եվրո) 1,113,851 223,629 20.08%
Բնակչության 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ 23,982 30,024 -  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են Իսպանիայի և Կատալոնիայի վերաբերյալ հակիրճ 
տվյալներ: 

Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ Կատալոնիան, լինելով 17 ինքնավար համայնքներից 1-ը 
և զբաղեցնելով Իսպանիայի տարածքի ընդամենը 6.35%-ը, տալիս է Իսպանիայի ՀՆԱ-ի 
ավելի քան 20%-ը, ինչպես նաև այստեղ է բնակվում Իսպանիայի բնակչության ավելի 
քան 16%-ը, ինչն արդեն վկայում է Իսպանիայում Կատալոնիայի առանցքային դերի մա-
սին: 

Իսպանիայում Կատալոնիայի ունեցած տնտեսական դերի ու նշանակության մասին 
պատկերացում կազմելու համար վերլուծենք մի շարք տնտեսական ցուցանիշներ: 

 

 
Գծապատկեր 1. Իսպանիայի և Կատալոնիայի ՀՆԱ-ն և ՀՆԱ տարեկան հավելաճը  
  (2010-2016 թթ.)2 
 

                                                            
1  Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ ըստ www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5128&lang=en և 

www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5704&lang=en վիճակագրական տեղեկատվության: 
2  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ ըստ www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5128&lang=en և 

www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5704&lang=en վիճակագրական տեղեկատվության: 
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Գծապատկեր 2. Իսպանիայի և Կատալոնիայի 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն (2010-2016 թթ.)1 
 
Ինչպես արդեն նշվեց, չնայած Կատալոնիայի բնակչությունը Իսպանիայի բնակչու-

թյան մոտ 16%-ն է, սակայն ապահովում է Իսպանիայի ՀՆԱ-ի ավելի քան 20%-ը: Ավելին, 
ՀՆԱ հավելաճի տեմպով Կատալոնիան հիմնականում գերազանցում է Իսպանիային 
(գծապատկեր 1): Այս ամենով պայմանավորված՝ բնակչության 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ ցու-
ցանիշով Կատալոնիան գերազանցում է Իսպանիայի համապատասխան ցուցանիշը մոտ 
1.25 անգամ (գծապատկեր 2): 

Գծապատկեր 3-ից երևում է, որ և՛ Իսպանայի, և՛ Կատալոնիայի ՀՆԱ-ներն ունեն 
նույն կառուցվածքը, իսկ տնտեսության ճյուղերի տեսակարար կշիռները ՀՆԱ-ներում էա-
կանորեն չեն տարբերվում, ինչը վկայում է նրա մասին, որ 2 սուբյեկտների տնտեսու-
թյուններն էլ հիմնված են նույն ճյուղերի վրա՝ ապահովելով գրեթե նույն կշիռները: 

 
 

 
Գծապատկեր 3. Իսպանիայի և Կատալոնիայի ՀՆԱ-ների կառուցվածքը (2016 թ.)2 
 

                                                            
1  www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5128&lang=en, www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5704&lang=en 
2  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ ըստ www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5127&lang=en 

վիճակագրական տեղեկատվության: 
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Գծապատկեր 4. Իսպանիայի և Կատալոնիայի գործազրկության մակարդակները  

(2010-2016 թթ.)1 
 

Ինչ վերաբերում է գործազրկության մակարդակին, ապա այս ցուցանիշով ևս Կա-
տալոնիան գտնվում է ավելի ցանկալի վիճակում, քան Իսպանիան: Գծապատկեր 4-ից 
ակնհայտ է, որ գործազրկության մակարդակը Կատալոնիայում 2-4 տոկոսային կետով 
միշտ ավելի ցածր է եղել, քան Իսպանիայում: Գործազրկության մակարդակը և՛ Իսպա-
նիայում, և´ Կատալոնիայում 2010 թ. մինչև 2013 թ. սկսել է աճել, իսկ 2013 թ. հետո՝ սա-
հուն կերպով նվազել, սակայն հարկ է նշել, որ վերոնշյալ նվազումն առավել նկատելի է 
եղել Կատալոնիայում: 

Աղյուսակ 2  
Իսպանիայի և Կատալոնիայի արտաքին առևտրի համեմատական վերլուծություն  

(2010-2016 թթ.)2 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Արտահանում (մլն եվրո) 186,780 215,231 226,115 235,814 240,582 249,794 254,530

Հավելաճը նախորդ տարվա համեմատ - 15.23% 5.06% 4.29% 2.02% 3.83% 1.90%
Ներմուծում (մլն եվրո) 240,056 263,141 257,946 252,347 265,557 274,772 273,284

Հավելաճը նախորդ տարվա համեմատ - 9.62% -1.97% -2.17% 5.23% 3.47% -0.54%
Զուտ արտահանում -53,276 -47,910 -31,831 -16,533 -24,975 -24,978 -18,754

Զուտ արտահանում/արտահանում -28.52% -22.26% -14.08% -7.01% -10.38% -10.00% -7.37%
Արտահանման քվոտա 17.28% 20.11% 21.75% 22.99% 23.20% 23.22% 22.85%
Ներմուծման քվոտա 22.21% 24.58% 24.81% 24.60% 25.61% 25.55% 24.54%

Արտահանում (մլն եվրո) 48,872 54,989 58,881 58,981 60,314 63,906 65,161
Հավելաճը նախորդ տարվա համեմատ - 12.52% 7.08% 0.17% 2.26% 5.96% 1.96%

Ներմուծում (մլն եվրո) 67,621 72,173 70,324 67,860 72,909 76,988 78,349
Հավելաճը նախորդ տարվա համեմատ - 6.73% -2.56% -3.50% 7.44% 5.60% 1.77%

Զուտ արտահանում -18,749 -17,184 -11,443 -8,879 -12,595 -13,082 -13,189
Զուտ արտահանում/արտահանում -38.36% -31.25% -19.43% -15.05% -20.88% -20.47% -20.24%

Արտահանման քվոտա 23.30% 26.22% 28.88% 29.03% 28.99% 29.64% 29.14%
Ներմուծման քվոտա 32.23% 34.41% 34.50% 33.40% 35.05% 35.70% 35.04%

Իսպանիա

Կատալոնիա

 

                                                            
1  https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=en, Կատալոնիայի վիճակագրական ինստիտուտ, 

Բնակչության թվաքանակը 2017 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ: 
2  Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ ըստ www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0803&lang=en և 

www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0804&lang=en վիճակագրական տեղեկատվության: 
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Աղյուսակ 2-ից պարզ է դառնում, որ տնտեսության բացության մակարդակով (ար-
տահանման և ներմուծման քվոտաներ (սահմանաչափեր)) Կատալոնիան գերազանցում է 
Իսպանիային, մինչդեռ 2 սուբյեկտների արտահանման և ներմուծման հավելաճերը էա-
կանորեն չեն տարբերվում, որի հետևանքով էլ և՛ Իսպանիայում, և՛ Կատալոնիայում զուտ 
արտահանման ցուցանիշի բարելավում է նկատվում: Մինչդեռ Իսպանիայի զուտ արտա-
հանման ցուցանիշն ավելի արագ է բարելավվում, ինչի մասին վկայում է զուտ արտահա-
նում/արտահանում ցուցանիշը, որը 2010 թ. 28.52%-ի փոխարեն 2016 թ. կազմել է ընդա-
մենը 7.37%: Իսպանիայի զուտ արտահանման ցուցանիշը 2016 թ. մոտ 1.4 անգամ է գե-
րազանցում Կատալոնիայի նույն ցուցանիշը (-18754/-13189), մինչդեռ նույն 2016 թ. Իս-
պանիայի արտահանումը ավելի քան 3.9 անգամ գերազանցում է Կատալոնիայինը 
(254530/65161): 

Ինչ վերաբերվում է Կատալոնիայի արտահանման և ներմուծման կառուցվածքին, 
ըստ գործընկեր երկրների, ապա պատկերն այստեղ անհամեմատ մտահոգիչ է (աղյու-
սակ 3): Կատալոնիայի և՛ արտահանման, և՛ ներմուծման կառուցվածքում մեծ է ԵՄ 
երկրների կշիռը, ինչը վկայում է Եվրամիության անդամ երկրներից կախվածության 
բարձր մակարդակի մասին: 

 

Աղյուսակ 3 
Կատալոնիայի արտաքին առևտրի կառուցվածքում ԵՄ երկրների 

տեսակարար կշիռը (2010-2016 թթ.)1 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Արտահանում (մլն եվրո) 48,872 54,989 58,881 58,981 60,314 63,906 65,161

այդ թվում՝ ԵՄ (մլն եվրո) 32,564 35,929 36,717 36,940 39,055 41,567 42,879
այդ թվում՝ ԵՄ (%) 66.63% 65.34% 62.36% 62.63% 64.75% 65.04% 65.80%

Ներմուծում (մլն եվրո) 67,621 72,173 70,324 67,860 72,909 76,988 78,349
այդ թվում՝ ԵՄ (մլն եվրո) 37,893 40,964 38,976 39,721 42,844 45,417 46,698

այդ թվում՝ ԵՄ (%) 56.04% 56.76% 55.42% 58.53% 58.76% 58.99% 59.60%  
 
Աղյուսակ 4-ից կարող ենք եզրակացնել, որ Իսպանիան վարկատու երկիր է, քանի 

որ դրա՝ դրսում կատարված ներդրումները գերազանցում են երկրի ներսում կատարվա-
ծը, չնայած վերջին տարիներին այդ տարբերությունն էականորեն նվազում է: Ինչ վերա-
բերում է Կատալոնիային, ապա բացառությամբ 2014 թ., մնացած տարիներին նա հան-
դես է գալիս վարկառուի դերում: Չնայած Կատալոնիան հիմնականում վարկառու սուբ-
յեկտ է, այնուամենայնիվ ՀՆԱ-ում օտարերկրյա ներդրումների տեսակարար կշռով և՛ Իս-
պանիան, և՛ Կատալոնիան արձանագրում են գրեթե նույն ցուցանիշները: Դա նշանակում 
է, որ մոտ 5 անգամ պակաս ՀՆԱ ունեցող Կատալոնիան ներգրավում է համամասնորեն 
գրեթե նույն ծավալի ներդրումներ, ինչ Իսպանիան, որը վկայում է այս ցուցանիշով Կա-
տալոնիայի ցածր մակարդակ ունենալու մասին: Ինչ վերաբերվում է ՀՆԱ-ի համեմատ 

                                                            
1  Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ ըստ www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0803&lang=en և 

www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0804&lang=en վիճակագրական տեղեկատվության: 
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դրսում կատարված ներդրումներին, ապա այս ցուցանիշով Կատալոնիան նույնպես զի-
ջում է Իսպանիային: 

 
Աղյուսակ 4 

Իսպանիայի և Կատալոնիայի ներդրումների համեմատական վերլուծություն (2010-2016 թթ.)1 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Օտարերկրյա ներդրումներ (մլն եվրո) 12,356 28,794 14,721 17,153 20,281 24,294 24,790
Հավելաճը նախորդ տարվա համեմատ - 133.04% -48.88% 16.52% 18.24% 19.79% 2.04%

Ներդրումներ դրսում (մլն եվրո) 30,988 30,934 17,802 25,814 30,406 31,570 28,983
Հավելաճը նախորդ տարվա համեմատ - -0.17% -42.45% 45.01% 17.79% 3.83% -8.19%

Զուտ ներդրումային դիրք 18,632 2,140 3,081 8,661 10,125 7,276 4,193
Օտարերկրյա ներդրումներ/ՀՆԱ 1.14% 2.69% 1.42% 1.67% 1.96% 2.26% 2.23%

Ներդրումներ դրսում/ՀՆԱ 2.87% 2.89% 1.71% 2.52% 2.93% 2.93% 2.60%
Օտարերկրյա ներդրումներ (մլն եվրո) 4,857 3,058 2,691 3,575 3,042 4,942 5,131
Հավելաճը նախորդ տարվա համեմատ - -37.03% -12.02% 32.85% -14.91% 62.48% 3.82%

Ներդրումներ դրսում (մլն եվրո) 2,110 2,964 2,577 2,592 4,440 4,748 3,391
Հավելաճը նախորդ տարվա համեմատ - 40.50% -13.07% 0.59% 71.28% 6.93% -28.57%

Զուտ ներդրումային դիրք -2,747 -94 -114 -982 1,398 -195 -1,740
Օտարերկրյա ներդրումներ/ՀՆԱ 2.32% 1.46% 1.32% 1.76% 1.46% 2.29% 2.29%

Ներդրումներ դրսում/ՀՆԱ 1.01% 1.41% 1.26% 1.28% 2.13% 2.20% 1.52%

Իսպանիա

Կատալոնիա

 
 

Հակասական պատկեր է ձևավորվում Կատալոնիայի ներդրումներում ԵՄ երկրների 
մասնաբաժնի վերաբերյալ: Կատալոնիայում կատարված ներդրումների գերակշիռ մասը 
բաժին է ընկնում ԵՄ երկրներին (2010 թ.՝ ավելի քան 95%), մինչդեռ այդ կախվածու-
թյունն աստիճանաբար թուլանում է՝ 2016 թ. ԵՄ երկրների մասնաբաժինը հասցնելով 
67%-ի: Դրան հակառակ, մեծանում է ԵՄ երկրներում Կատալոնիայի կատարած ներ-
դրումների տեսակարար կշիռը. եթե 2010 թ. դա մոտ 48% էր, ապա 2016 թ. այդ ցու-
ցանիշը գերազանցում է 70%-ը (աղյուսակ 5): 

 

Աղյուսակ 5 
Կատալոնիայի ներդրումների կառուցվածքում ԵՄ երկրների տեսակարար կշիռը  

(2010-2016 թթ.)2 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Օտարերկրյա ներդրումներ (մլն եվրո) 4,857 3,058 2,691 3,575 3,042 4,942 5,131

այդ թվում՝ ԵՄ (մլն եվրո) 4,656 2,399 2,281 2,708 2,203 3,752 3,438
այդ թվում՝ ԵՄ (%) 95.87% 78.45% 84.79% 75.77% 72.44% 75.92% 67.00%

Ներդրումներ դրսից (մլն եվրո) 2,110 2,964 2,577 2,592 4,440 4,748 3,391
այդ թվում՝ ԵՄ (մլն եվրո) 1,020 516 1,278 1,461 2,930 3,516 2,408

այդ թվում՝ ԵՄ (%) 48.36% 17.40% 49.58% 56.36% 65.99% 74.06% 71.00%  
                                                            
1  Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ ըստ www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0807&lang=en և 

www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0812&lang=en վիճակագրական տեղեկատվության: 
2  Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ ըստ www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0807&lang=en և 

www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0812&lang=en վիճակագրական տեղեկատվության:  



Աղյուսակ 6 
Իսպանիայի և Կատալոնիայի զբոսաշրջիկների թվաքանակների համեմատական վերլուծություն (2010-2016 թթ.)1 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Բնակչության թվաքանակ 46,486,621 46,667,175 46,818,216 46,727,890 46,512,199 46,449,565 46,445,828

Աճը նախորդ տարվա համեմատ - 0.39% 0.32% -0.19% -0.46% -0.13% -0.01%
Զբոսաշրջիկների թվաքանակ (հզ. մարդ) 52,677 56,177 57,465 60,661 64,995 68,215 75,315

Աճը նախորդ տարվա համեմատ - 6.64% 2.29% 5.56% 7.14% 4.95% 10.41%
1000 բնակչի հաշվով զբոսաշրջիկների թվաքանակ 1,133 1,204 1,227 1,298 1,397 1,469 1,622

Աճը նախորդ տարվա համեմատ - 6.23% 1.96% 5.77% 7.64% 5.10% 10.42%
Բնակչության թվաքանակ 7,462,044 7,501,853 7,515,398 7,478,968 7,433,894 7,424,754 7,448,332

Աճը նախորդ տարվա համեմատ - 0.53% 0.18% -0.48% -0.60% -0.12% 0.32%
Զբոսաշրջիկների թվաքանակ (հզ. մարդ) 14,207 14,970 15,534 16,638 18,312 19,261 18,139

Աճը նախորդ տարվա համեմատ - 5.37% 3.77% 7.11% 10.06% 5.18% -5.82%
1000 բնակչի հաշվով զբոսաշրջիկների թվաքանակ 1,904 1,995 2,067 2,225 2,463 2,594 2,435

Աճը նախորդ տարվա համեմատ - 4.81% 3.58% 7.63% 10.72% 5.31% -6.12%
16.05% 16.08% 16.05% 16.01% 15.98% 15.98% 16.04%
26.97% 26.65% 27.03% 27.43% 28.17% 28.24% 24.08%
168.01% 165.76% 168.40% 171.37% 176.28% 176.64% 150.18%Կատալոնիայի 1000 բնակչի հաշվով զբոսաշրջիկների կշիռն Իսպանիայում

Իսպանիա

Կատալոնիա

Կատալոնիայի բնակչության կշիռն Իսպանիայում
Կատալոնիայի զբոսաշրջիկների կշիռն Իսպանիայում

 
 

Աղյուսակ 7 
Զբոսաշրջիկների ծախսերի համեմատական վերլուծություն Իսպանիայում և Կատալոնիայում  

(2015-2017 թթ. (ըստ եռամսյակների))2 
 

2015 II 2015 III 2015 IV 2016 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2017 I 2017 II
Իսպանիայից Կատալոնիա (հզ. մարդ) 1,370 1,850 943 1,033 1,219 1,855 1,072 949 1,408
Կատալոնիայից Իսպանիա (հզ. մարդ) 1,578 2,593 1,310 1,808 1,493 2,916 1,415 1,455 1,714

Զուտ ներհոսք դեպի Կատալոնիա (հզ. մարդ) -208 -744 -367 -776 -274 -1,061 -343 -506 -307
Իսպանիայից Կատալոնիա (մլն եվրո) 453 735 304 314 423 724 397 317 517
Կատալոնիայից Իսպանիա (մլն եվրո) 339 760 271 396 339 916 320 281 336

Զուտ ներհոսք դեպի Կատալոնիա (մլն եվրո) 114 -25 33 -82 84 -192 77 36 181

Զբոսաշրջիկներ

Ծախս

 

                                                            
1 www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0315&lang=en և www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0336&lang=en 
2 www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0343&lang=en և www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=0339&lang=en 
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Կատալոնիան (մասնավորապես՝ Բարսելոնան) նաև խոշոր զբոսաշրջային կենտրոն 
է ինչպես Իսպանիայում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում: Ուստի հետաքրքրություն է ներ-
կայացնում նաև զբոսաշրջության զարգացման մակարդակը և՛ Կատալոնիայում, և՛ Իս-
պանիայում: Աղյուսակ 6-ից կարող ենք նկատել, որ, բացառությամբ 2016 թ., զբոսաշրջու-
թյան հավելաճի ցուցանիշով Կատալոնիան հիմնականում գերազանցում է Իսպանիային: 
Եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ Կատալոնիայի բնակչությունը Իսպանիայի բնակչության 
մոտ 16%-ն է, իսկ Կատալոնիա այցելող զբոսաշրջիկները Իսպանիա այցելող զբոսա-
շրջիկների մոտ 27-28%-ն են, ապա ակնհայտ է, որ 1000 բնակչի հաշվով Կատալոնիա այ-
ցելած զբոսաշրջիկների թիվն անհամեմատ գերազանցում է Իսպանիայի նույն ցուցանի-
շը, ինչը, բացառությամբ 2016 թ., կազմում է ավելի քան 1.6-1.7 անգամ: 

Աղյուսակ 7-ում ներկայացված են Իսպանիայից Կատալոնիա, ինչպես նաև Կատա-
լոնիայից Իսպանիա այցելած զբոսաշրջիկների թվաքանակն ու վերջիններիս կատարած 
ծախսերը: Աղյուսակից երևում է, որ չնայած Կատալոնիայից Իսպանիա ավելի շատ զբո-
սաշրջիկներ են այցելում, քան հակառակ ուղղությամբ, սակայն Իսպանիայից Կատալո-
նիա այցելող զբոսաշրջիկներն ավելի շատ գումար են ծախսում Կատալոնիայում, քան 
Կատալոնիայից Իսպանիա այցելող զբոսաշրջիկները՝ Իսպանիայում: 

Այսպիսով, ուսումնասիրելով և վերլուծելով Իսպանիայի և Կատալոնիայի մի շարք 
տնտեսական ցուցանիշներ, կարելի է ներկայացնել գործոններ, որոնք կարող են դրական 
կամ բացասական ազդեցություն ունենալ Կատալոնիայի վրա՝ վերջինիս հնարավոր ան-
կախացման դեպքում: 

Դրական գործոններն են. 
 Կատալոնիան առանցքային դեր ունի Իսպանիայի տնտեսությունում. Կատալոնի-

այի բնակչությունը Իսպանիայի բնակչության ավելի քանի 16%-ն է, իսկ ՀՆԱ-ն՝ 
Իսպանիայի ՀՆԱ-ի ավելի քան 20%-ը: 

 Բնակչության 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ ցուցանիշով Կատալոնիան արձանագրում է 
բարձր արդյունքներ՝ գերազանցելով Իսպանիային: 

 Կատալոնիայի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը էականորեն չի տարբեր-
վում Իսպանիայի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքից: 

 Գործազրկության մակարդակը Կատալոնիայում ավելի ցածր է, քան Իսպանիա-
յում: 

 Կատալոնիան ունի նաև տնտեսության բացության ավելի բարձր մակարդակ, 
քան Իսպանիան: 

Բացասական գործոններն են. 
 Չնայած ՀՆԱ-ի հետ համեմատած Կատալոնիայի արտահանման և ներմուծման 

ցուցանիշներն ավելի բարձր են, քան Իսպանիայի նույն ցուցանիշները, այնու-
ամենայնիվ, Իսպանիայի զուտ արտահանման ցուցանիշն ավելի արագ է բարե-
լավվում, քան Կատալոնիայի նույն ցուցանիշը: 

 Կատալոնիայի արտահանման և ներմուծման կառուցվածքում մեծ է ԵՄ անդամ 
պետությունների կշիռը, ինչը վկայում է մեծ կախվածության մասին: 
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 Կատալոնիան հիմնականում վարկառու երկիր է, ինչը նշանակում է, որ քաղա-
քական անկայունությունը կարող է բացասական ազդել ներգրավվող ներդրում-
ների վրա: 

 ԵՄ անդամ պետությունների դերը մեծ է նաև արտահանվող և ներկրվող կապի-
տալների ծավալներում, ինչի հետևանքով կրկին մեծ է կենտրոնացվածության 
մակարդակը: 

 Չնայած Կատալոնիայից ավելի շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում Իսպանիա, 
քան հակառակ ուղղությամբ, այնուամենայնիվ, Իսպանիայից եկած զբոսաշրջիկ-
ներն ավելի շատ գումար են ծախսում Կատալոնիայում, քան Կատալոնիայից Իս-
պանիա այցելող զբոսաշրջիկներն Իսպանիայում: 

Այսպիսով, չնայած Իսպանիայի տնտեսությունում Կատալոնիայի ունեցած առացքա-
յին դերին, կարծում ենք՝ վերջինս լուրջ կախվածություն ունի և՛ Իսպանիայից, և՛ հատկա-
պես ԵՄ անդամ պետություններից: 

 

АРА МКРТЧЯН  
 

РОЛЬ КАТАЛОНИИ В ЭКОНОМИКЕ ИСПАНИИ 
 

Ключевые слова: Испания, Каталония, открытость экономи-
ки, чистый экспорт, иностранные инвестиции 

  

Одним из самых важных событий в Европе сегодня является обсуждение результатов ре-
ферендума по независимости Каталонии и возможныe сценарии. В этом контексте очень важ-
но проанализировать и определить роль и значение Каталонии в экономике Испании. В этой 
статье анализируется и сравнивается ряд испанских и каталонских экономических показате-
лей, на основе которых был выявлен вес Каталонии в испанской экономике, а также представ-
лены положительные и отрицательные факторы, которые могут повлиять на Каталонию в 
случае его возможной независимости. 

  

ARA MKRTCHYAN  
 

THE ROLE OF CATALONIA IN THE ECONOMY OF SPAIN 
 

Key words:  Spain, Catalonia, open economy, net export, 
foreign investments  

 

One of the key events in Europe today is the discussion regarding the results of Catalonia's 
independence referendum and the following possible scenarios. In this context, it is very important to 
analyze and identify the role and importance of Catalonia in the Spanish economy. This article 
analyzed and compared a number of Spanish and Catalonian economic indicators based on which 
Catalonia's weight was revealed in the Spanish economy, as well as number of positive and negative 
factors were presented that could influence on Catalonia in case of getting independence. 
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ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ  

 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  Ճապոնիա, անձնակազմ, կառավարման հա-
մակարգ, առանձնահատկություններ, պլա-
նավորում 

 

Վերլուծվել են ընկերությունների ճապոնական կառավարման համակարգի առանձ-
նահատկությունները: Ցույց է տրվել, որ կառավարման հիմնական առարկա են հանդի-
սանում մարդկային ռեսուրսները, իսկ գլխավոր տեղը տրվում է աշխատակիցների հետ 
հարաբերություններին: Դիտարկվել է անձնակազմի կառավարման, այսպես կոչված, 
“Րինգի” ճապոնական համակարգը, և վերլուծվել են ընկերությունների գործունեության 
պլանավորման սկզբունքները: Մատնանշվել են անձնակազմի կառավարման ճապոնա-
կան և հայակական մոտեցումների տարբերությունները: 

 

Ճապոնիան համաշխարհային տնտեսության առաջնորդ երկիր է, որն աշխարհին 
տվել է կառավարման իր յուրահատուկ ոճը:  

Ընկերությունների ճապոնական կառավարման համակարգի ուշադիր և մանրա-
կրկիտ ուսումնասիրության դեպքում կարելի է բացահայտել, այսպես կոչված, «նիհոնսի-
կիկէյիհո»-ն: Այն ավանդական, էթնոմշակութային ավանդույթների և ներկրված գաղա-
փարների սինթեզ է, որի մի մասը կառավարման հին դասագրքերից ճապոնական համա-
կարգին, ազգային մտածողությանը հարմարեցված գաղափարներ են՝ վերաիմաստավոր-
ված և ամրապնդված՝ ըստ մշակութային արժեքների և փորձի: 

Կառավարման ճապոնական մեթոդները արմատապես տարբերվում են եվրոպա-
կանից և ամերիկյանից: Մեր կարծիքով, գլխավոր տարբերությունը նրանում է, որ ճապո-
նական տարբերակի դեպքում կառավարման հիմնական առարկա են մարդկային ռե-
սուրսները: Ճապոնացիները վստահ են, որ կազմակերպության հաջողության գրավակա-
նը մարդիկ են (անձնակազմը), և ճապոնական կառավարման բոլոր տեխնոլոգիաների 
հիմքում, առաջին հերթին, անձնակազմի հաջող կառավարման սկզբունքն է:  

Անձնակազմի արդյունավետ կառավարման գործում գլխավոր տեղը տրվում է 
մարդկանց հետ հարաբերություններին: Հիմնական ուղենիշներն են. աշխատողների 
նպատակային, նեղոլորտային ուսուցում և վերապատրաստում, ընկերության գաղափա-
րախոսության և առաքելության պարզ և հստակ ձևակերպում, բարձրագույն նպատակին 
հասնելու համար աշխատողների խրախուսում, հարգալից վերաբերմունք մարդկանց 
նկատմամբ, կարծիքների փոխանակում և անձնակազմի ուսուցում:  

Հետաքրքրական կլիներ համեմատականներ անցկացնել Հայաստանի և Ճապոնի-
այի անձնակազմի կառավարման համակարգերի միջև: Բնականաբար, այդպիսի համե-
մատությունը իրական օբյեկտիվ պատկերը չի կարող արտացոլել, քանի որ մենք գործ 



637 

ունենք գերզարգացած երկրի հետ, քաջ գիտակցելով, որ կան հարցեր, որոնք կապ ունեն 
ազգային պատկանելության, մտածողության, նախկին հասարակարգից ժառանգած և 
դեռևս պահպանվող մարդկային հոգեբանության հետ:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են երկու երկրների անձնակազմի կառավարման հա-
մակարգերի հիմնական տարբերությունները: 

Անձնակազմի կառավարման համակարգում ճապոնական կառավարման առանձ-
նահատկություններից է նաև, այսպես կոչված «Րինգի» համակարգը: Այս եզրույթը չունի 
համարժեք թարգմանություն, այն կազմված է երկու հիերոգլիֆներից. «Րին»՝ հարցնել 
կրտսերից և «Գի»՝ խորհրդակցել, քննարկել: Համաձայն այս համակարգի՝ որոշման ըն-
դունման պատասխանատվությունը անձնավորված չէ, և որոշման ընդունման համար 
պատասխանատու է ամբողջ խումբը: Համակարգը պահանջում է, որ որոշումն ընդունվի 
բոլորի կողմից: Եթե մեծամասնությունը դեմ է, ապա առաջարկը վերադարձվում է այն 
նախաձեռնողին: Յուրաքանչյուր առաջարկ քննարկվում է ոչ պաշտոնական, ոչ ֆորմալ 
խմբերում: Որոշումը չի պաշտոնականացվում՝ առանց ոչ ֆորմալ քննարկման:  

Աղյուսակ 1  
Անձնակազմի կառավարման համակարգի ճապոնական և հայկական  

մոտեցումների տարբերությունները 
 

Ճապոնական կառավարում Հայկական կառավարում 
Կոլեկտիվիզմ Ինդիվիդուալիզմ 
Ոչ ֆորմալ շփում Անձնակազմի և ղեկավարության ֆորմալ շփում 
Հորիզոնական կարիերա  (գերակշռող) Ուղղահայաց կարիերա (գերակշռող) 
Աշխատավարձ՝ ըստ ավագության և ըստ 
աշխատած տարիների  Աշխատավարձ՝ ըստ պաշտոնի 

Խմբային աշխատանք, փոխօգնություն Մրցակցություն անձնակազմի միջև  
Ներքևից վերև որոշումների ընդունում՝ 
առանց շտապելու, համաձայնեցված  

Վերևից ներքև որոշումների ընդունում արագ, անհատական 
կարգով (շատ դեպքերում՝ ձևականորեն համաձայնեցված) 

 

Առաջին հայացքից, դա գերազանց աշխատող համակարգ է թվում, սակայն, վերջին 
ժամանակներս «Րինգի»-ի ընթացակարգը քննադատության առարկա է դարձել՝ վերջի-
նիս չափից ավելի ծանրաշարժ լինելու համար, քանի որ կազմակերպչական կառուցված-
քի խողովակները ծանրաբեռնվում են ոչ անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ: Այնումենայ-
նիվ, այս համակարգի կիրառումից հրաժարվելու մասին խոսք չկա, չնայած իրականաց-
վում են որոշակի կատարելագործումներ: 

Որոշումների խմբային ընդունման, տարբեր որոշումների մշակման խմբերի կազմա-
կերպման ժամանակ այսպիսի գործիք կիրառելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ աշխա-
տանքը ճապոնական սկզբունքով ստեղծված խմբերում ունի իր առավելություններն ու 
թերությունները, երբ խմբերի աշխատանքում մասնակցում են տարբեր ստորաբաժանում-
ների աշխատակիցներ:  

Առավելություններն են. 
 Խնդիրների և որոշումների ընդունման խմբային քննարկում, լայն շրջանակի 

մասնագետների փորձի օգտագործում:  
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 Արդյունավետ համակարգում, քանի որ խմբերի անդամները ընկերությունում 
գործող տարբեր բաժինների ներկայացուցիչներ են, ինչը հեշտացնում է պլաննե-
րի և միջոցառումների համակարգումը:  

 Ինֆորմացիայի կենտրոնացված փոխանցում: Խմբերը թույլ են տալիս կազմա-
կերպել տարբեր տեսակի տվյալների միաժամանակյա, հստակ և կենտրոնաց-
ված փոխանցում մեծ թվով հետաքրքրված անձանց:  

 Ընդունված որոշումների իրականացման ժամանակ ապահովվում է լայն համա-
գործակցություն: Խմբերի անդամները, որոնք մասնակցել են տարբեր պլանների 
քննարկմանը և որոշումների ընդունմանը, սովորաբար, առավելագույն ջանք են 
գործադրում դրանց իրականացման գործում, կարծես այդ պլանները ընդունած 
լինեն անհատականապես: 

 Կառավարիչների վերապատրաստումներն օգնում են հաջողությամբ հաղթահա-
րել տարբեր փորձություններ, քանի որ խմբերում կառավարման ընդհանուր 
խնդիրների քննարկումը անդամներին հնարավորություն է տալիս ընդարձակ մո-
տեցում ցուցաբերելու կառավարման ամբողջական համակարգին: 

Թերություններն են. 
 Որոշումների ընդունումից խուսափումը և չիրագործումը: 
 Երբեմն տեսակետների չհամընկման պատճառով խմբերի անդամները չեն կա-

րող գալ միասնական որոշման: 
 Ժամանակի և միջոցների վատնում:  
 Փոխզիջման վտանգ:  
 Վտանգ, որ խմբերը որոշումներ չեն ընդունի:  

Ճապոնական ընկերություններում գործունեության պլանավորմամբ զբաղվում են 
բոլորը՝ աշխատակիցներից մինչև կառավարիչներ, ստորին օղակից մինչև նախագահ: 

Պլանը, որպես գործունեության իրագործման միջոց, միաժամանակ, նաև նպա-
տակների իրականացման վերահսկման գործիք է: Պլանն ընդունելով՝ ընկերությունը 
ստանում է չափանիշներ, որոնց միջոցով հնարավոր է գնահատել յուրաքանչյուր աշխա-
տակցի գործունեությունը՝ սկսած կազմակերպության ղեկավարից մինչև սկսնակ աշխա-
տակիցը:  

Դեպի երկրաժամկետ հեռանկարները կողմնորոշումը և ընկերության գործունեու-
թյան մեջ ռազմավարության որոշիչ դերը հիմք են հանդիսանում ամբողջական գործու-
նեության համար: Երկարաժամկետ պլանները ընկերության ռազմավարության արտացո-
լումն են, իսկ կարճաժամկետներն առավելապես քանակային են: Տարեկան պլանն իր 
տեսակի մեջ ճանապարհային քարտեզ է, որով ղեկավարվելով, բազմաթիվ մարդիկ կա-
րող են տեսնել, թե ինչպես կարելի է հասնել իրենց առջև դրված նպատակին: Վերին 
պլանների կազմմամբ պետք է զբաղվի մարդը, որն ունի ճիշտ գնահատման կարողու-
թյուն: Մեծ կարևորություն է տրվում պլանների կազմմանը ոչ թե պլանավորող կառույցում 
և ոչ թե մասնագետների ժողովի ժամանակ, այլ այնտեղ, որտեղ և այն համապատասխա-
նաբար պետք է իրականացվի:  
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Ճապոնական ընկերություններում պլանավորման մոդելը կազմված է չորս փուլից՝ 
նախադրյալների ձևավորում, խնդրի ներկայացում, երկրաժամկետ ռազմավարություն, 
միջնաժամկետ պլաններ: Առաջնահերթ կազմվում են ապագայի կանխատեսումները:  

Երկարաժամկետ ռազմավարության փուլում ուսումնասիրվում են նոր արտադրու-
թյան զարգացման հնարավորություններն ըստ երեք տարրերի՝ երկարաժամկետ նպա-
տակներ, երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրեր, հիմնական ոլորտներում երկա-
րաժամկետ քաղաքականություն: 

Մեկ բան հստակ է, որ ճապոնացիները շատ երկար են մտածում որոշում կայացնե-
լիս, ինչն ունի և´ դրական, և´ բացասական ազդեցություններ: Փորձենք այդ ընթացքը 
ներկայացնել գծապատկերի միջոցով.  

 
Նկ. 1. Որոշում ընդունելու ընթացքը Հայաստանում և Ճապոնիայում 
 
Այսպիսով՝ ճապոնական կառավարման համակարգում ամրապնդող հիմք է անձնա-

կազմի ճիշտ/նպատակային կառավարումը, որն ուղղված է կադրերի ուսուցմանը, աշխա-
տողների հորիզոնական կարիերային, միջֆունկցիոնալությանը, աշխատանքի խրախուս-
ման և մոտիվացման ճկուն համակարգին, մարդկանց հանդեպ հարգալից վերաբերմուն-
քին և ամբողջ անձնակազմի գործունեությանը՝ ընկերության միասնական կորպորատիվ 
ռազմավարության և առաքելության շրջանակներում:  

Որպես ամփոփում՝ հարկ ենք համարում փաստել մի իրողություն, որը, մեր կարծի-
քով, մտածելու տեղիք է տալիս: Եթե ճապոնական ընկերությունը հայտնվում է բարդ 
իրավիճակում, առաջինը կրճատվում է ղեկավարի աշխատավարձը: Եթե իրավիճակն էլ 
ավելի է բարդանում, առաջին հերթին՝ ղեկավարն է ազատվում աշխատանքից, քանի որ 
ճապոնացիները կարծում են, որ չեն լինում վատ զինվորներ, լինում են վատ գեներալներ: 

 

АННА ВАРДАНЯН   

ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Ключевые слова: Япония, персонал, система управления, осо-
бенности, планирование 

 

Проанализированы особенности японской системы управления организаций. Показано, 
что человеческие ресурсы являются основой управления, и основное внимание уделяется отно-
шениям с персоналом. Рассмотрена так называемая «Ринги» японская система управления пер-
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соналом и проанализированы принципы планирования деятельности организаций. Подчеркну-
ты различия между японским и армянским подходами управления персоналом. 

 

ANNA VARDANYAN  
 

PECULIARITIES OF THE JAPANESE MANAGEMENT SYSTEM FOR PERSONNEL 
 

Key words:  Japan, personnel, management system, peculiarities, 
planning 

 

The peculiarities of the Japanese management system are analyzed. It is shown that human 
resources are the basis of management, and the main attention is focused on the relations with 
personnel. The so-called "Ringi" Japanese management system is considered and the principles of the 
activities planning are analyzed. The differences between the approaches of Japanese and Armenian 
management systems are emphasized. 

 
 
 

ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ինտեգրացիա, միգրացիայի կարգավորում, 
միասնական միգրացիոն քաղաքականու-
թյուն, օրենսդրական համահարթեցում, աշ-
խատանքային միգրացիայի ներուժ 

 

Եվրասիական տնտեսական միության՝ որպես համաշխարհային տնտեսության մեջ 
դեր և ազդեցություն ունեցող ինտեգրացիոն միավորման ձևավորման համար կարևոր 
նշանակությունը ունի միության ներսում ռեսուրսների ազատ և արդյունավետ տեղաշար-
ժը։ Ներկայումս միության անդամ յուրաքանչյուր երկրում միգրացիոն քաղաքականու-
թյունն իրականացվում է առաձնացված և չհամակարգված։ Աշխատանքային ռեսուրսնե-
րի արդյունավետ տեղաշարժի անհրաժեշտությունը ի հայտ է բերում մի շարք խնդիրներ 
և կարգավորման ճկուն մեխանիզմների մշակման ամբողջություն, որոնք շահավետ կլի-
նեն ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրների համար։ 

 

Հետխորհրդային համակարգի երկրների համար ինտեգրացման ժամանակակից 
փուլը կարևորվեց 2015 թվականի հունվարի 1-ին նոր միավորման՝ Եվրասիական տնտե-
սության միության ԵԱՏՄ) ստեղծմամբ: ԵԱՏՄ սահուն գոյության անքակտելի գրավա-
կաններից են անդամ երկրների տնտեսությունների կարգավորման նույնատիպ մեխա-
նիզմների ստեղծումը, շուկայական սկզբունքների ներդրումը և ներդաշնակ իրավական 
նորմերի գործարկումը:  
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Տնտեսական միության ստեղծումը ենթադրում է աշխատանքային ռեսուրսների 
ազատ տեղաշարժ միության ներսում, հետևաբար՝ ԵԱՏՄ գործունեության առանցքային 
ուղղություններից մեկը աշխատանքային միգրացիայի միասնական կարգավորումն է: Այս 
համատեքստում առաջադրվում են մի շարք թիրախային խնդիրներ, որոնց հանգուցալու-
ծումները օրակարգային են: Մասնավորապես՝ մեծ նշանակություն ունեն ԵԱՏՄ անդամ 
երկրներում աշխատանքային ռեսուրսների ներգրավման և օգտագործման ուղղությամբ 
վարվող քաղաքականությունը, ԵԱՏՄ տարածքում նրանց օրինական գտնվելը, միգ-
րանտների կողմից իրականացվող աշխատանքային գործունեության հստակ կանոնա-
կարգումը, տրամադրվող սոցիալական արտոնությունների փաթեթի մշակումը և, իհար-
կե, ամենակարևորը, անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը: 

ԵԱՏՄ ինտեգրման սոցիալ-տնտեսական գործընթացների հետագա խորացման 
դժվարություններն ու հակասությունները վեր են հանում մի շարք խնդիրներ, որոնք 
առնչվում են միգրացիոն հոսքերի կանոնակարգմանը միավորման ներսում։  

ԵԱՏՄ երկրների անդամակցության պայմանագիրը հնարավորություն է տալիս մեկ 
անդամ երկրի քաղաքացուն (աշխատող) և իր ընտանիքին մյուս անդամ երկիր մուտք 
գործել առանց մուտքի վիզայի` արտասահմանյան անձնագրով: ԵԱՏՄ անդամ երկրի քա-
ղաքացիները երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում մյուս անդամ երկրի տա-
րածք մուտք գործելիս միգրացիոն քարտեր (թերթիկներ) են օգտագործում, եթե այլ բան 
նախատեսված չէ անդամ երկրների առանձին միջազգային պայմանագրերով:  

Մյուս կողմից՝ պայմանագրում նշվում է, որ եթե անդամ երկրի քաղաքացիները 
մյուս անդամ երկրի տարածք մուտք են գործում սահմանային վերահսկողության մարմնի 
կողմից պետական սահմանը հատելու վերաբերյալ նշում կատարելու իրավունք տվող վա-
վեր փաստաթղթերից որևէ մեկով, ապա նրանք ազատվում են միգրացիոն քարտ օգտա-
գործելուց, եթե նման պարտավորություն սահմանված է մուտքի երկրի օրենսդրությամբ՝ 
պայմանով, որ նրանց գտնվելու ժամկետը չի գերազանցում մուտք գործելու ամսաթվից 
հաշվարկված 30 օրը1: 

ԵԱՏՄ երկրների անդամակցությունն օտարերկրացիներին և նրանց ընտանիքնե-
րին, ովքեր ԵԱՏՄ տարածքում են գտնվում աշխատելու նպատակով, ազատում է ԵԱՏՄ 
անդամ երկրների լիազոր մարմիններում գրանցվելուց (հաշվառվելուց)՝ տեղավորման 
երկրի տարածք մուտք գործելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում: Եթե օտարերկրացին 30 
օրը լրանալուց հետո շարունակելու է մնալ տվյալ անդամ երկրի տարածքում, ապա 90 օր-
վա ընթացքում պետք է դիմի լիազորված մարմին և հաշվառվի` ըստ տվյալ երկրի օրենս-
դրության կարգի2: 

ԵԱՏՄ անդամ երկրների տարածքում օրինական աշխատելու և գտնվելու համար 
անհրաժեշտ է ունենալ գործատուի հետ կնքված աշխատանքային կամ քաղաքացիական- 

                                                            
1  «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիր, հոդված 97, կետեր 7,8, 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95272  
2  «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիր, հոդված 97, կետ 6, 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95272 
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իրավական պայմանագիր: Ընդ որում, որպես գործատու կարող են հանդես գալ նաև ֆի-
զիկական անձինք: ԵԱՏՄ տարածքում անդամ երկրներում օտարերկրյա աշխատողի և 
նրա ընտանիքի անդամների գտնվելու ժամկետները որոշվում են աշխատանքային կամ 
քաղաքացիաիրավական պայմանագրի ժամկետով1:  

ԵԱՏՄ պայմանագիրը սահմանում է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրի աշխատող է անդամ 
երկրի քաղաքացին, ով օրինական կերպով գտնվում և աշխատում է ԵԱՏՄ անդամ որևէ 
երկրում, որի քաղաքացին չի համարվում և որի տարածքում մշտական չի բնակվում2: 

ԵԱՏՄ անդամ երկիր մուտք գործելիս աշխատանքային միգրանտը պետք է լրացնի 
միգրացիոն քարտ, իսկ որպեսզի այստեղ աշխատելը համարվի օրինական, քաղաքացուն 
անհրաժեշտ է միգրացիոն քարտի նպատակ բաժնում նշել աշխատանք բառը։  

ԵԱՏՄ անդամ երկրի տարածքում աշխատելու համար աշխատանքային միգրան-
տին աշխատանքի թույլտվություն կամ պատենտ անհրաժեշտ չէ։ Սակայն, սա առաջաց-
րել է մի շարք խնդիրներ միգրացիայի կարգավորման հարցերում։ Այսպես՝ բավական 
դժվարկառավարելի են դարձել միգրացիոն հոսքերի հաշվառումը և վիճակագրության 
վարումը, որի հետևանքով բարդ է պատկերացում կազմել ԵԱՏՄ-ում միգրացիոն գործըն-
թացների հիմնական կառուցվածքի և իրավիճակի մասին։ Աղավաղվում է ԵԱՏՄ ընդհա-
նուր միգրացիոն համայնապատկերը, և ավելի խնդրահարույց է գնահատելը ԵԱՏՄ ան-
դամ երկրների ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա միգրացիայի ազդեցու-
թյունը։  

Միգրացիայի գրագետ կարգավորումը մեծ կարևորություն ունի ԵԱՏՄ անդամ պե-
տությունների զարգացման համար, բայց և սխալները բավական «թանկ» կարող են լինել։ 
Այս փուլում արդեն կարևոր նշանակություն ունի ԵԱՏՄ անդամ երկրների միգրացիոն 
օրենսդրության համահարթեցումը։  

Անհրաժեշտ է մշակել գործողությունների ծրագիր ԵԱՏՄ անդամ երկրների միգրա-
ցիոն օրենսդրության համապատասխանեցման համար, որի հիմքում կլինեն միգրացիոն 
գործընթացների համադրելի կարգավորումը, միգրացիոն և զբաղվածության քաղաքա-
կանությունների նմանեցումը3։ Մեծ նշանակություն ունի աշխատանքային միգրացիայի 
պայմանագրաիրավական հենքի կատարելագործումը։ Անհրաժեշտ է առանձին կենսա-
թոշակային ապահովության խնդիրները կարգավորող միջազգային պայմանագիր ընդու-
նել4։ ԵԱՏՄ ինտեգրման ապահովման համատեքստում կարևոր քայլ կլինի անդամ 
երկրներից յուրաքանչյուրում աշխատանքային ստաժի հաշվարկումը կենսաթոշակի 
տրամադրման ժամանակ։ 
                                                            
1  «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիր, հոդված 97, կետ 5, 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95272 
2   «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիր, հոդված 96, կետ 5, 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95272 
3  Котляров Н.Н., Левченко Л.В., Алексеев П.В., Проблемы и перспективы свободного движения рабочей 

силы в ЕАЭС // Экономические науки. 2015. № 12 (133). С. 140. 
4  Алиев С.Б., Трудовая миграция в рамках Евразийского экономического союза // Практика интеграции. ЕЭИ 

№4[29] ноябрь 2015. С. 71.  
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Վերջին տարիներին ԵԱՏՄ անդամ երկրներում օտարերկրացիների համար պետա-
կան կարգավորման մեխանիզմները բավական ազատական են դարձել։ Օրակարգային է 
միգրացիոն կայուն ենթակառուցվածքների ստեղծման խնդիրը։ Սա հնարավորություն 
կտա արդյունավետ կերպով կարգավորելու թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տե-
ղեկատվության հասանելիությունը ԵԱՏՄ անդամ երկրներում, ինչպես նաև կանոնակար-
գելու զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության խնդիրները։ Ի վերջո, այս ամե-
նը թույլ կտա ճիշտ գնահատել ԵԱՏՄ անդամ երկրների աշխատանքային միգրացիայի 
ներուժը՝ վերաբաշխելով աշխատանքային ռեսուրսները աշխատուժի ավելցուկ ունեցող 
տարածքներից և երկրներից այնտեղ, որտեղ կա աշխատուժի պակասուրդ1։  

Ներկայումս միության անդամ յուրաքանչյուր երկրում միգրացիոն քաղաքականու-
թյունն իրականացվում է առանձնացված և չհամակարգված կերպով։ Յուրաքանչյուր եր-
կիր կիրառում է երրորդ երկրների նկատմամբ իր սեփական միգրացիոն քաղաքականու-
թյունը՝ հիմքում դնելով միայն իր շահերն ու օգուտները։ Բացի այդ, միության անդամ 
երկրների համար սահմանների բացումը որոշակի ռիսկեր է պարունակում։ Այսպես օրի-
նակ՝ մեծանում է ահաբեկչական գործողությունների վտանգը, ինչպես նաև դժվարկառա-
վարելի են դառնում քրեական տարրերը։ Նման ռիսկերը վերահսկելու համար ԵԱՏՄ ան-
դամ երկրների միջև անհրաժեշտ է սահմանել փոխհամակարգված գործունեություն՝ 
հատկապես մաքսային սահմանահատումների մասով, ինչպես նաև ԵԱՏՄ ընդհանուր 
տարածքի սահմանների միասնական և փոխշահավետ պաշտպանություն։  

Աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման մեխանիզմները վերլուծելուց և ներ-
կայացնելուց բացի, անհրաժեշտ է հստակ մատնանշել, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներում աշ-
խատող միգրանտների աշխատանքային իրավունքները դեռևս լիարժեքորեն չեն պահ-
պանվում: Այս համատեքստում կարևոր է հատկապես աշխատանքի պաշտպանության 
ճկուն մեխանիզմների առկայությունը: Սա, իր հերթին, առաջին պլան է մղում ԵԱՏՄ ան-
դամ երկրների միգրացիոն օրենսդրության համահարթեցման ու ընդհանրականության 
ապահովման հարցը, որի համար որպես հիմնասյուն կարելի է դիտարկել աշխատանքի 
իրավունքի միջազգային չափանիշների համապատասխան օրենսդրական դաշտի ձևա-
վորումը: 

 

ТАТЕВИК ВАРДАНЯН   

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ЕАЭС 
 

Ключевые слова: интеграция, миграционное регулирование, 
единая миграционная политика, законодатель-
ное уравнивание, потенциал трудовой мигра-
ции 

 

Для того чтобы формирование Евразийского экономического союза играло важную роль и 
имело влияие на глобальную экономику, нужно обеспечить свободное и эффективное движение 

                                                            
1  Осадчая Г.И., Россия в контексте евразийской интеграции: социальное измерение // Вестник РУДН. Серия: 

Социология. Октябрь 2015. Т. 15. № 4. С. 66. 
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ресурсов в рамках Союза. В настоящее время миграционная политика в каждом стране-члене 
Союза осуществляется отдельно и несогласованно. Необходимость эффективной мобильнос-
ти рабочих ресурсов создает целый ряд проблем и придает важность разработке гибких ме-
ханизмов регулирования, которые будут полезны для всех стран Союза. 

 

TATEVIK VARDANYAN  
 

REGULATION OF LABOR MIGRATION IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
 

Key words:  integration, migration regulation, unified migration 
policy, legislative equalization, labor migration 
potential   

To be sure that the formation of the Eurasian Economic Union plays an important role and has 
an impact on the global economy, it is necessary to have free and effective movement of resources 
within the Union. Currently, the migration policy in each member country of the Union is carried out 
separately and uncoordinated. The need for effective mobility of working resources creates a number of 
problems and the need to develop flexible regulatory mechanisms that will be useful for all member 
countries of the Union. 

 
 

 
ГАЯНЕ ВАРДАПЕТЯН  
Преподаватель, АГЭУ 
  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Ключевые слова: контроль, уровень, обучение, деятель-
ность, проверка, цель, усвоение, информа-
ция, упражнение, действие 

 

Данная статья дает представление о том, что осуществление систематичес-
кого контроля за ходом профессиональных умений требует точной координации уси-
лий преподавателей, чтобы сделать весь процесс выработки основ профессионально-
го мастерства легко обозримым и управляемым. 

 

В кругу проблем, связанных с обучением иностранному языку (русскому) как спе-
циальности, вопросам определения уровня обученности, разработке содержания, задач и 
форм контроля придается особенно большое значение. Роль контролирующего элемента 
обучения трудно переоценить, так как постоянный, разумно организованный, целенап-
равленный контроль дает возможность получать представление об успешности обучения 
и, исходя из этих данных, вносить необходимые коррективы в его содержание, структуру 
или приемы. Поэтому повышение эффективности контроля можно с полным правом счи-
тать одним из действенных факторов, способствующих общей оптимизации процесса 
изучения иностранного языка (русского). 
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Показатели эффективности контроля применительно к обучению иностранному 
языку (русскому) как объекту преподавания в полной мере еще не разработаны. Интерес 
к ней вызван наличием некоторого рассогласования между кодом учебного процесса и 
организацией его проверки. Обобщая точки зрения разных авторов относительно путей 
повышения эффективности контроля1, можно заключить, что решение этой задачи ока-
зыватся успешным в том случае2, если а) выделенные объекты контроля воплощают в се-
бе сущностные характеристики конкретных целей обучения, б) установленные параметры 
контролируемых объектов соразмерны для измерения степени обученности, в) используе-
мые приемы контроля адекватны задачам обучения. 

Именно эти три круга вопросов определяют общее направление исследований в 
этой области, результатом которых явилась, в частности, разработка целого ряда положе-
ний применительно к контролю уровня владения разными видами иноязычной речевой 
деятельности с учетом различных контингентов обучаемых3. 

Следует, однако, отметить, что специфика изучения иностранного языка (русского) 
в вузах предполагает овладение иностранным языком (русским) не только как средством 
общения, но и как предметом профессиональной деятельности. Это находит свое отраже-
ние и в формулировке конечной цели обучения, ориентирующей студентов на “полное 
овладение нормами иностранного языка (русского) в его устной и письменной формах, 
получение теоретических знаний об изучаемом языке и умение пользоваться ими как 
практически, так и теоретически”4. 

Такая постановка вопроса со всей очевидностью свитедельствует о том, что в систе-
ме обучения, а следовательно, и в системе контроля должны быть представлены, наряду 
с показателями владения иноязычной речевой деятельности, также результаты овладения 
профессиональной деятельностью. 

Одним из условий эффективного контроля является выявление объектов контроля, 
соотносимых с конечными целями обучения. Учитывая, однако, что профессиональная 
подготовка понятие очень многомерное, следует, очевидно, для большей обозримости 
объектов контроля разграничить разные аспекты профессиональной подготовки в зави-
симости от целей и содержания конкретного учебного предмета. Это дает возможность 
определить отдельные элементы профессиональной деятельности, формирование и конт-
роль которых обеспечиваются в рамках усвоения соответствующего предмета. Следует 
при этом иметь в виду, что методика как учебная дисциплина предполагает, наряду с ов-
ладением теорией, овладение целым рядом действий, ориентированных на решение 
практических задач и входящих в состав профессиональной деятельности. Таким образом 
специфика усвоения методики как дисциплины и теоретического, и практического плана 

                                                            
1 Климентенко А.Д., Контроль речевых умений и навыков. М., 1970. 
2 Климентенко А.Д., Контроль в обучении иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе. М., 1980. 
3  Смирнова Л.П., Контроль уровней понимания при аудировании. АКД., М., 1982. 
4  Бородулина М.К. и др., Обучение иностранному языку как специальности. М., 1982. 
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обуславливает необходимость разделения объектов контроля. Таковыми могут быть, с од-
ной стороны, теоретические знания, а с другой специальные методические умения, пред-
полагающие актуализацию знаний и их практическую реализацию в конкретных ситуаци-
ях профессиональной деятельности. 

Правомерность выделения специальных методических умений и их изолированного 
рассмотрения продиктована целесообразностью расчленения профессиональной деятель-
ности как некоторой совокупности комплексных деятельностных форм на составляющие 
ее элементы частные действия, которые в процессе обучения должны выступать на опре-
деленном этапе как актуально осознаваемые цели, становясь затем средством осущест-
вления деятельности в целом. 

Проверка уровня сформированности методических умений, как отдельная задача 
контроля, заложена в его природе, ибо контроль может носить как комплексный, так и 
дифференцированный характер1. Предпринятое в чисто практических целях такое “раз-
межевание” различных сфер профессиональной подготовки студентов позволит с боль-
шей четкостью и определенностью выявить наиболее существенные характеристики ме-
тодических умений. 

Одной из предпосылок, обеспечивающих выделение и характеристику объектов 
контроля, является уточнение целей, конкретизация задач обучения в рамках каждой 
учебной дисциплины. Применительно к курсу методики цели и задачи профессиональной 
подготовки должны, вероятно, отражать как объем и характер знаний, так и общий пере-
чень специальных методических умений. 

Группа умений, направленных на организацию “программы действий” предподава-
теля и студентов при ознакомлении с языковым материалом, должна включать умения: 

 установить наиболее рациональную последовательность предъявления языковых 
(лексических) единиц; 

 выбрать оптимальный для данного языкового материала способ объяснения; 
 определить возможные трудности усвоения языковых явлений; 
 определить объем и содержание лингвистической информации, предназначенной 

для студентов; 
 выбрать наиболее приемлемые для данных условий формы контроля понимания 

объясненного языкового материала; 
 определить формы вовлечения обучаемых в процесс ознакомления с новыми 

языковыми единицами; 
 использовать приемы стимулирования и поддержания речевой активности сту-

дентов; 
 самостоятельно разработать языковые тренировочные упражнения в соответ-

ствии с поставленной целью; 

                                                            
1 Климентенко А.Д., Контроль речевых умений и навыков. М., 1970. 
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 обепечить однозначное понимание всеми студентами учебной задачи каждого уп-
ражнения; 

 обеспечить равномерный охват студентов разной успеваемости; 
 определить формы привлечения максимально большого числа студентов к реше-

нию задач в рамках одного упражнения; 
 стимлировать оценочные высказывания обучаемых при индивидуальном опросе; 
 направлять внимание учащихся на правильную организацию самостоятельной ра-

боты в каждом упражнении. 
Направленность контроля на максимально полный учет характеристик предстоящей 

деятельности преподавателя позволит создать необходимые предпосылки для выработки 
своего рода “ориентировочной основы” профессиональных действий, связанных с пла-
нированием. Поскольку в ходе формирования профессиональных умений эти действия 
могут быть представлены в наиболее развернутом виде, можно надеяться, что в условиях 
реальной деятельности студентам удастся избежать наиболее распространенных ошибок. 

Так, в состав действия “установить рациональную последовательность предъявле-
ния языковых единиц” входят операции: а) провести словообразовательный анализ сло-
ва, б) определить характер сочетаемости данной лексической единицы. Операциональ-
ный состав действия “определения возможных трудностей усвоения языкового явления” 
(например, грамматического) имеет иной вид: а) выявление особенностей данной грамма-
тической единицы в плане формы, значения и употребления, б) сравнение этого явления 
с эквивалентом в родном языке. 

Наличие перечня операций, входящих в состав профессиональных действий, позво-
ляет дифференцировать объекты контроля, вынести часть операций в качестве объекта 
контроля на занятия по практике языка. Это относится прежде всего к операциям, свя-
занным с анализом языкового материала, выявлением специфики языковых единиц. Что 
же касается профессиональных умений в целом, то они формируются и проверяются на 
семинарских занятиях по методике. 

Определяя приемы контроля профессиональных умений, следует иметь в виду, что 
они могут быть организованы в систему задач, предусматривающих анализ языкового 
материала и приемов работы с ним или самостоятельную разработку отдельных элемен-
тов урока. К числу наиболее эффективных приемов контроля деятельности студентов 
можно отнести задания, построенные по принципу множественного выбора из ряда пред-
ложенных вариантов ответа. Использование этой формы контроля на занятиях1 обеспечи-
вает одновременную проверку выполнения задания всеми студентами. Такой организа-
ции контроля можно отвести значительное место и на занятиях по практике языка, так 
как задания подобного типа придадут контролю более целенаправленный характер. 

                                                            
1  Перфилова Г.В., Формирование профессиональных умений. Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 

1982. 
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Осуществление систематического контроля за ходом профессиональных умений 
требует точной координации усилий преподавателей, чтобы сделать весь процесс выра-
ботки основ профессионального мастерства легко обозримым и управляемым. 

 

ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ 
 

ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ 
ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

 

Հիմնաբառեր.  վերահսկում, մակարդակ, ուսուցում, գործունեու-
թյուն, ստուգում, նպատակ, յուրացում, տեղեկա-
ցում, վարժություն, գործողություն 

 

Հոդվածում ներկայացվում է համակարգված վերահսկման իրականացումը մասնագիտա-
կան ունակությունների զարգացման գործընթացում, որը պահանջում է դասախոսների ջանքերի 
ճշգրիտ համակարգում: Այդպիսով՝ ուսումնական ողջ գործընթացը կդառնա մասնագիտական 
վարպետության հիմք և կլինի առավել տեսանելի ու կառավարելի: 

  

GAYANE VARDAPETYAN    

SOME CONTROL QUESTIONS ABOUT PREPARING STUDENTS FOR FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING 

 

Key words:  control, level, teaching, activity, checking, goal, 
mastering, informing, exercise, action  

 

The article clears with the systematic control realization for the professional abilities. It meads 
thaw enact effort coordination of lecturers to make all the process of professional mastering base easily 
visible and controlable. 

 
 
 
ԱՐՓԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
Հայցորդ, ՀՊՏՀ ԳՄ 

 

ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 
 

Հիմնաբառեր.  մրցունակություն, ցուցանիշ, գնահատում, 
համաթիվ, զեկույց, վարկանիշ, մեթոդ, ար-
դյունավետություն 

 

Մրցունակությունը տնտեսագետների շրջանում ամենաշատ քննարկվող երևույթնե-
րից մեկն է: Իր բազմակողմանիության, տարբեր մակարդակների ընդգրկման շնորհիվ՝ 
այն դեռևս միասնական սահմանում և չափման համակարգ չունի: Հոդվածի նպատակն է 
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ուսումնասիրել տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, հետազոտական կենտ-
րոնների կողմից մրցունակության գնահատման մոտեցումները, դիտարկել դրանց արդ-
յունքները ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար և իրականացնել դրանց համեմատական 
վերլուծություն: 

 

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման, գլոբալացման և ինտեգրման գործ-
ընթացների շարունակական խորացման պայմաններում առանձին երկրների տնտեսա-
կան զարգացումը մեծապես կախված է դրանց տնտեսական մրցունակությունից: Վեր-
ջինս ենթադրում է մրցակցային առավելությունների ձևավորում՝ մրցունակության ապա-
հովման բոլոր մակարդակներում՝ ապրանքների (ծառայությունների), կազմակերպություն-
ների, տնտեսության ճյուղերի, տարածաշրջանների և երկրի: Մրցունակության՝ վերը 
թվարկված բոլոր մակարդակներից առավել կարևորվում է երկրի մրցունակությունը, որը 
ձևավորվում է տվյալ երկրի՝ տարբեր միավորումներին անդամակցելու պայմաններում: 
Ուստի երկրի մրցունակության ուսումնասիրումն ու գնահատումը ինտեգրման գործըն-
թացների համատեքստում դառնում են հրամայականներ միջերկրային, միջտարածա-
շրջանային համեմատական վերլուծությունների իրականացման, տնտեսական զարգաց-
ման և տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության վերլուծության նպատակ-
ներով: 

ՀՀ տնտեսության համար մրցունակության բարելավումը ժամանակակից պայման-
ներում հատկապես կարևոր նշանակություն է ստանում՝ հաշվի առնելով մեր երկրի ան-
դամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը: 

Մրցունակությունը բարդ, բազմագործոն երևույթ է՝ բնորոշ շուկայական տնտեսու-
թյանը, ուստի ունի բազմաթիվ բնորոշումներ ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանյան 
մասնագիտական գրականության մեջ (Մ. Պորտերի, Ջ. Դաննինգի, Ժ. Վոլտերի, Խ. 
Մունի, Պ. Ռուգմանի և այլոց աշխատությունները): Ինչ վերաբերում է մրցունակության 
գնահատմանը, այստեղ ևս ձևավորվել են մեթոդաբանական մի շարք ուղղություններ՝ 
առաջարկված տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, հետազոտական կենտրոն-
ների և առանձին հետազոտողների կողմից: 

Մրցունակությունը համաշխարհային շուկայում երկրի մասնաբաժնի պահպանման 
և ավելացման ունակությունն է՝ համակցված բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտա-
գործման, արտադրանքի որակի միջազգային չափորոշիչների1 հետ: 

Ինչպես նշվեց, մրցունակության գնահատման վերաբերյալ գոյություն ունեն մի 
շարք մեթոդաբանական մոտեցումներ, որոնցից յուրաքանչյուրը մրցունակության գնա-
հատման հիմքում ընդունում է որևէ առանցքային ցուցանիշ (ՀՆԱ աճը, երկրի մասնակ-
ցությունը միջազգային առևտրին, ՕՈՒՆ-ների ներհոսքի և արտահոսքերի ցուցանիշներ 
և այլն): 

                                                            
1  Velloso, J.P.R. (1991) International competitiveness and creation of an enabling environment. In Haque, I. (ed) 

International competitiveness: Interaction of public and private sectors, Washington D.C.: The World Bank.  
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Միջազգային կազմակերպությունների մոտեցումը մրցունակության գնահատման 
հարցում այլ է: Դրանց գնահատումները հիմնվում են համաթվերի ձևավորման և երկրնե-
րի վարկանշավորման վրա:  

ԵԱՏՄ երկրների օրինակով, համեմատական վերլուծության իրականացման նպա-
տակով, դիտարկենք մրցունակության գնահատման մի քանի համաթվերի արդյունքները՝ 
որպես մուտքային ցուցանիշներ և սոցիալական առաջընթացի համաթվի արդյունքները՝ 
որպես ելքային ցուցանիշներ (հաշվի առնելով, որ մրցունակությունը երկարաժամկետում 
նպաստում է բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը): Այսպես՝ դիտարկված 
մուտքային ցուցանիշներն են1. 

 Համաշխարհային մրցունակության համաթիվ, Global Competitiveness Index (GCI), 
 Մրցունակության զեկույց (մենեջմենթի զարգացման ինստիտուտ), World 

Competitiveness Index (IMD), 
 Գործարարության ազատության համաթիվ, Doing Business Index (World Bank), 
 Տնտեսական ազատության համաթիվ, Index of Economic Freedom (HF), 
 և այլն: 

Այսպես՝ միջազգային մրցունակության, թերևս, ամենահայտնի և ամենակիրառելի 
գնահատումը Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի կողմից հրապարակվող՝ 
Համաշխարհային մրցունակության զեկույց /համաթիվն է: 

Համաշխարհային մրցունակության համաթվով գնահատվում են աշխարհի 137 
երկրի մրցունակության մակարդակներն ավելի քան 160 ցուցանիշի հիման վրա` կազմե-
լով համաթվի 3 ենթահամաթվեր, որոնք միավորվում են 12 հենասյունում: 

 
Աղյուսակ 1  

Համաշխարհային մրցունակության համաթվի կառուցվածքը 
 

Հիմնական պայմաններ Արդյունավետություն Նորարարություն և 
արտադրողականություն 

Ինստիտուտներ Բարձրագույն կրթություն և 
վերապատրաստում 

Գործարարության 
արդյունավետություն 

Ենթակառուցվածքներ Ապրանքային շուկայի 
արդյունավետություն Նորարարություններ 

Մակրոտնտեսական միջավայր Աշխատանքի շուկայի 
արդյունավետություն  

Առողջություն և հիմնական 
կրթություն 

Ֆինանսական շուկայի 
զարգացում  

 Տեխնոլոգիական 
պատրաստվածություն  

 Շուկայի ծավալ /չափ  
                                                            
1  Ներկայացված համաթվերի տվյալների բազայում ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկի վերաբերյալ տվյալների 

(ցուցանիշների բացակայության դեպքում բացակայող երկրի տվյալները լրացվել են համանմանության 
սկզբունքով) բացակայող ցուցանիշները փոխարինվել են միջազգային կազմակերպությունների, այլ համա-
թվերի տվյալների բազայում առկա այլ համադրելի ցուցանիշներով՝ ըստ որոնց էլ հաշվարկվել է բացակա-
յող երկրի՝ տվյալ համաթվի վարկանշային միավորը: 



651 

Ըստ Համաշխարհային մրցունակության 2017-2018 թթ. զեկույցի՝ ԵԱՏՀ երկրներն 
ունեն հետևյալ ցուցանիշները. 

 

 
Գծապատկեր 1. Համաշխարհային մրցունակության համաթվի արդյունքներն  

ըստ 2017-2018 թթ. զեկույցի  
 
Մենեջմենթի զարգացման հիմնադրամի1 կողմից մրցունակությունը գնահատվում է 

յուրաքանչյուր տարի հրապարակվող «Մրցունակության համաշխարհային տարեգիրք» 
հաշվետվությունում: Հիմնադրամի մեթոդաբանության համաձայն՝ մրցունակությունը 
գնահատվում է մոտ 340 ցուցանիշների հիման վրա: Ընդ որում, մրցունակության համաշ-
խարհային տարեգրքում ներկայացվում են յուրաքանչյուր երկրի վերաբերյալ համակող-
մանի վերլուծություններ՝ առանձնացնելով մրցունակությունը պայմանավորող, դրա բարե-
լավումը խոչընդոտող գործոնները:  

Աղյուսակ 2  
Մենեջմենթի զարգացման հիմնադրամի կողմից մրցունակության  

գնահատման համաթվի կառուցվածքը 
 

 

Տնտեսական 
զարգացում 

Կառավարության 
արդյունավետ. 

Գործարարության 
արդյունավետ. Ենթակառուցվածք. 

Ներքին տնտեսության 
մակրոտնտեսական 
գնահատում 
(5 ենթագործոն)  
• ներքին տնտեսություն, 
• միջազգային առևտուր, 
• միջազգային 

ներդրումներ,  
• զբաղվածություն,  
• գներ  
(78 ցուցանիշ) 

Պետական քաղաքակա-
նությամբ մրցունակության
խթանման աստիճանը 
(5 ենթագործոն) 
• պետական ֆինանսներ,
• հարկաբյուջ. 

քաղաքականություն, 
• ինստիտուցիոնալ 

կառուցվածք,  
• գործ. օրենսդրություն,  
• սոցիալական 

կառուցվածք  
(70 ցուցանիշ) 

Ձեռնարկությունների 
կողմից նորարարական, 
արդյունավետ 
գործունեության 
իրականացման 
աստիճանը 
(5 ենթագործոն) 
• արտադրողական., 
• աշխատանքի շուկա, 
• ֆինանսներ,  
• մենեջմենթ,  
• արժեքներ  
(67 ցուցանիշ) 

Հիմնական, տեխնոլոգիական, 
մարդկային ռեսուրսների 
զարգացման մակարդակը 
(5 ենթագործոն)  
• հիմնական 

ենթակառուցվածքներ,  
• տեխնոլոգիական 

ենթակառուցվածքներ, 
• գիտական ենթ., 
• առողջապահություն և 

շրջակա միջավայր, 
• կրթություն  
(96 ցուցանիշ) 

                                                            
1 https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/methodology-and-principles-wcc-2017.pdf  



652 

 
Գծապատկեր 2. Մենեջմենթի զարգացման հիմնադրամի կողմից մրցունակության 

գնահատման համաթվի արդյունքները ԵԱՏՄ երկրների համար, 2017 թ. 
 
Տնտեսական ազատության համաթիվը1 հաշվարկում է «Հերիթիջ» հիմնադրամը՝ 

գնահատելով է աշխարհի 186 երկրում տնտեսական ազատության մակարդակը հետևյալ 
հենասյուներով և ցուցանիշներով. 

Աղյուսակ 3 
Տնտեսական ազատության համաթվի կառուցվածքը 

 

Իրավունքի 
գերակայություն Պետության չափ Կարգավորման 

արդյունավետություն Շուկայի բացություն 

սեփականության 
իրավունք հարկային ազատություն գործարարության 

ազատություն առևտրի ազատություն 

կոռուպցիայից 
ազատություն պետական ծախսեր աշխատուժի 

ազատություն 
ներդրումային 
ազատություն 

  դրամավարկային 
ազատություն 

ֆինանսական 
ազատություն 

 

 
Գծապատկեր 3. Տնտեսական ազատության համաթվի արդյունքները ԵԱՏՄ երկրների 

համար, 2014-2017 թթ. 

                                                            
1 http://www.heritage.org/index/ 
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Գործարարության ազատության համաթիվը հաշվարկում է Համաշխարհային բան-
կը՝ աշխարհի 189 երկրում 11 հենասյան հիման վրա գնահատելով գործարարության հա-
մար նպաստավոր պայմանների առկայությունը: 

69.91

65.02

63.37

64.92

66

70.6

68.26

64.59

60.74

66.66

72.16

70.89

70.45

65.09

73.2

73.63

74.13

75.09

65.17

73.19
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Ռուսաստան
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Գծապատկեր 4.  Գործարարության ազատության համաթվի արդյունքները ԵԱՏՄ 
երկրների համար, 2014-2017 թթ. 

 

Սոցիալական առաջընթացի համաթիվը հաշվարկվում է 12 հենասյան հիմքի վրա և 
պարունակում է 52 ցուցանիշ: Այն գնահատվում է ըստ 3 ենթահամաթվի՝ 

Աղյուսակ 4 
Սոցիալական առաջընթացի համաթվի կառուցվածքը 

 

Կենսական պահանջմունքներ Բարեկեցություն Հնարավորություն 
Սնունդ և բժշկական 
ապահովություն 

Հիմնական կրթության 
հասանելիություն 

Անձնական իրավունքներ 

Ջուր և սանիտարահիգիենիկ 
պայմաններ 

Տեղեկատվության հասանելիություն Անձնական ազատություն և 
ընտրության հնարավորություն 

Կացարան Առողջություն և կենսապահովում Հանդուրժողականություն 
Անձնական ապահովություն Բնապահպանական համակարգերի 

կայունություն 
Բարձրագույն կրթության 
հասանելիություն 

64.93
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Գծապատկեր 5.  Արդյունքային ցուցանիշ: Սոցիալական առաջընթացի համաթվի 
արդյունքները ԵԱՏՄ երկրների համար, 2014-2017 թթ. 
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Գծապատկեր 6.  ԵԱՏՄ երկրների համեմատական ցուցանիշներն ըստ մուտքային և 
ելքային ցուցանիշների, 2017 թ. 

 
Միջազգային մրցունակության մուտքային և արդյունքային ցուցանիշների համա-

դրման, դրանց համեմատական վերլուծության նպատակով ներկայացնենք ԵԱՏՄ 
երկրների՝ տարբեր համաթվերով ստացված արդյունքների (2017 թ.) միմյանց նկատմամբ 
ունեցած դիրքերը՝ ըստ որի հնարավորություն կունենանք պարզելու, թե ինչպիսին են 
մրցունակության գնահատման տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքների՝ միմյանց 
նկատմամբ շեղումները և ինչպիսին են մուտքային ցուցանիշների ազդեցությունները ել-
քային ցուցանիշի՝ սոցիալական առաջընթացի վրա: 

Այսպիսով՝ վերը ներկայացված ցուցանիշների համաձայն՝ ԵԱՏՄ երկրների շրջա-
նակներում Հայաստանը բավական բարենպաստ մրցակցային դիրքում է: Որպես Հայաս-
տանի մրցակցային առավելություններ կարելի է դիտարկել ինստիտուտների զարգացա-
ծության աստիճանը, առողջապահության և հիմնական կրթության որակը, համապա-
տասխան ոլորտներում մատուցվող ծառայությունների հասանելիությունը, ապրանքային 
շուկայի արդյունավետությունը, ֆինանսական շուկայի զարգացածության մակարդակը, 
բիզնես միջավայրը և նորարարությունների մակարդակը: 

 

АРПИНЕ САРГСЯН  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ  

( НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕАЭС) 
 

Ключевые слова: конкурентоспособность, показатель, оценка, 
индекс, интеграция, ранг, метод, потенциал, 
эффективность 

 
 

Конкурентоспособность представляет собой одно из часто обсуждаемых концепций сре-
ди экономистов. Из-за своего многомерного характера и многоуровневости феномен конкурен-
тоспособности не имеет единства в определении и измерении. Основная цель этого исследо-
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вания - определить и проанализировать различные подходы в оценке конкурентоспособности, 
определить результаты, полученные с использованием указанных методов, на примере стран 
евразийского экономического союза, и провести сравнительный анализ этих данных. 

 

ARPINE SARGSYAN  
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS APPROACHES FOR ASSESSING A 
COUNTRY'S ECONOMIC COMPETITIVENESS  

(THE CASE OF EAEU MEMBER STATES) 
 

Key words:  competitiveness, indicator, assessment, index, 
integration, rank, method, potential, 
effectiveness/efficiency 

  

Competitiveness in one of the frequently discussed concepts amongst economists. Due to its 
multidimensional character and multilevelness, there is no unity in defining and measuring the 
phenomenon of competitiveness. The main goal of this research is to define and analyze various 
approaches in assessment of competitiveness, to identify the results gained using the mentioned method 
by the example of countries included in Eurasian Economic Union, and to carry out a comparative 
analysis of these data. 

 
 

ГОАР САРКИСЯН  
Преподаватель, АрГУ  

 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
 

Ключевые слова: экспорт, импорт, ВВП, внешняя торгов-
ля, страны-партнеры, корреляционный 
анализ 

 

В статье дана характеристика основным тенденциям развития внешней тор-
говли Арцахской Республики, представлена динамика основных показателей внешней 
торговли, показаны основные страны-партнеры, проведен корреляционный анализ 
влияния экспорта и импорта на формирование ВВП АР. Экономическая политика АР 
направлена как на развитие ранее существующих отраслей, так и на открытие но-
вых перспективных производств. Арцах является преимущественно импортирующей 
страной. Главным партнером является Республика Армения 

 

Внешнеторговая политика любого государства должна быть ориентирована на за-
щиту интересов национального производителя и населения страны, сохранение экологи-
ческой безопасности и на обеспечение социального развития общества, обеспечивая 
должный контроль за уплатой налогов и вывозом капитала. 

Экономическая политика Арцахской республики направлена как на развитие ранее 
существующих отраслей, так и на открытие новых перспективных производств. Опреде-
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лены приоритетные отрасли, в направлении которых разработаны государственные про-
граммы развития. Результатом реализации таких программ является современная структу-
ра и состояние экономики. Сравнительно молодыми отраслями экономики являются гид-
роэнергетика и горнодобывающая промышленность. Последняя стала крупнейшим источ-
ником налоговых поступлений в госбюджет и обеспечила свыше 1500 рабочих мест. Осу-
ществляется также госпрограмма восстановления легкой промышленности. В частности, 
успехи достигнуты в осуществлении программы ковроткачества. Тем не менее, экономика 
Арцаха продолжает иметь сельскохозяйственную направленность. Данная отрасль позво-
ляет сформировать необходимую сырьевую базу для пищевой промышленности, в част-
ности, экспортирующих отраслей, таких как производство консерв и виноделие. 

Для экономики Арцаха характерна открытость: развиваются торговые отношения с 
рядом стран мира. Местная продукция экспортируется как в страны СНГ (Россия, Бело-
руссия, Узбекистан), так и в другие страны – Швейцария, Великобритания, Иран. На акти-
визацию этих процессов направлена госпрограмма содействия продвижению отечествен-
ной продукции на внешнем рынке и экспорт. По программе осуществляется содействие 
производителям в вопросе формирования документов в соответствии с требованиями им-
портирующих государств. Осуществляется содействие в участии на международных выс-
тавках, поиске потенциальных партнеров, установлении деловых связей и в вопросе 
представления продукции на внешнем рынке. В связи с этим, несмотря на свою де-юре 
непризнанность, РА (НКР) имеет внешнеэкономические отношения со многими странами 
мира и развивает их. 

Следует отметить, что Арцах является преимущественно импортирующей страной. 
На протяжении всего периода существования молодой республики величина импорта в 
разы превышала величину экспорта (в 2016 г. превышение составило 3.2 раза). 

Основные индикаторы развития внешней торговли Республики Арцах за 2012-2016 
гг. представлены в таблице 1. 

Отраженные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что объемы внешней торгов-
ли являются динамическими. Как видим из данных таблицы, темпы роста экспорта в зна-
чительной мере превышают темпы роста импорта. Так, в 2016 г. объем экспорта по срав-
нению с 2015 г. возрос на 30.6%, а по сравнению с 2012 г. – на 40.4%, составив при этом 
81106.3 тыс. долл. США. Значительное повышение наблюдается, в частности, по статьям 
«Живые животные и продукты животного происхождения» и «Продукты растительного 
происхождения». На сегодняшний день производство зерна и мясопродуктов в Арцахе 
превышает внутренний спрос, что позволяет экспортировать их в Республику Армения, 
где размеры импорта данных видов продукции продолжают превышать внутреннее 
производство. Отметим также, что с 2013 года осуществляется экспорт ржи в Италию, 
Голландию, Израиль и Россию. Также в динамике экспорта наблюдается повышение по 
статьям «Минеральные продукты» (руда) и «Драгоценные камни и металлы». 
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Таблица 1. 
Динамика внешней торговли за 2012-2016 гг.1 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Объем экспорта, тыс. долл. США 57765,7 59636,4 64663,6 62082,2 81106,3 
Темп прироста, % к предыдущему году -27,4 +3,2 +8,4 -4,0 +30,6 
Объем импорта, тыс. долл. США 291246,5 268833,2 301986,9 252474,9 256859,2 
Темп прироста, % к предыдущему году -7,0 -7,7 +12,3 -16,4 +1,7 
Внешний товарооборот, тыс. долл. США 349012,2 328469,6 366650,5 314557,1 337965,5 
Баланс внешней торговли, тыс. долл. США -233480,8 -209196,8 -237323,3 -190392,7 -175752,9 
Коэффициент покрытия импорта 
экспортом 0,198 0,222 0,214 0,246 0,316 

Средняя склонность к экспорту, % 15,5 14,5 14,2 14,2 17,0 
Средняя склонность к импорту, % 78,0 65,3 66,5 57,6 53,7 

 

В то же время объем импорта по сравнению с 2015 г. возрос на 1.7%, а по сравне-
нию с 2012 г. показатель снизился на 11.8%, составив при этом 256859.2 тыс. долл. США. 
Значительных изменений по отдельным статьям не наблюдается. 

Важным показателем развития внешней торговли является коэффициент покрытия 
импорта экспортом (отношение суммы экспорта к сумме импорта). Если значение данного 
показателя больше единицы, то сальдо торгового баланса положительное, если значение 
меньше единицы – сальдо торгового баланса отрицательное. Данный коэффициент в 
Республике имеет положительную динамику на протяжении практически всего исследуе-
мого периода, что свидетельствует о структурных изменениях в общем внешнем товаро-
обороте в пользу экспорта, однако, его величина не превышает отметки 0.4, то есть саль-
до торгового баланса отрицательное. Отметим, что в мировой торговле за последние 40 
лет индекс покрытия импорта экспортом колебался в пределах 0.95-0.98, что свидетель-
ствует о том, что сальдо торгового баланса было отрицательным. 

В общем объеме внешней торговли доля экспорта, как мы уже отметили, имеет тен-
денцию к повышению, и в 2016 г. составила 24.0%. Примечательно также повышение по-
казателя средней склонности к экспорту и, соответственно, уменьшение показателя сред-
ней склонности к импорту. 

За период 2012-2016 гг. в товарной структуре экспорта и импорта существенные 
изменения не произошли. 

В структуре экспорта значительно преобладали минеральные продукты (в 2016 г. 
43.8% от общего объема экспорта), продукты растительного происхождения (17.2%), дра-
гоценные камни и металлы (14.5%), готовые продукты питания (5.4%).  

В структуре импорта преобладали готовые продукты питания (17.7% от общего 
объема импорта), минеральные продукты (16.7%), транспортные средства (13.7%), маши-

                                                            
1 Расчеты произведены на основе данных НСС Республики Арцах /stat-nkr.am  
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ны и оборудование (9.3%), продукты химического производства (7.3%), продукты расти-
тельного происхождения (6.5%). 

Основные страны-партнеры экспорта товаров из Республики Арцах представлены 
на диагр. 1. 

 

 
Диаграмма 1. Основные страны-экспортеры товаров в 2016 г.1 
 

Из диаграммы видно, что в структуре экспорта товаров основной страной-партне-
ром в 2016 г (как и в целом на протяжении исследуемого периода) остается Республика 
Армения, на которую приходится 83.8% от всего объема экспорта товаров. На втором 
месте – Великобритания (14.4%), куда реэкспортируются драгоценные камни и металлы, 
на третьем – Российская Федерация (1.4%) с экспортом готовых продуктов питания, в 
частности, плодово-овощных консерв и алкогольной продукции. Также товары из Арцаха 
экспортируют в такие страны, как США, Германия, Иран, Италия (в 2016 г.), а также Бе-
лорусь, Молдова, Узбекистан, Швейцария, Франция и прочие (в прошлые годы). 

Далее исследуем основные страны-партнеры импорта товаров в Республику Арцах 
(диагр. 2). 

 
Диаграмма 2. Основные страны-импортеры товаров в 2016 г 1 

                                                            
1 stat-nkr.am  
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Основной страной-импортером товаров также является Республика Армения (90.4% 
в 2016 г.). Далее следуют Великобритания (5.9%), Российская Федерация (1.4%). На долю 
остального мира приходится всего 2.3% (Чехия, Иран, Турция, Китай, Франция, Швейца-
рия, США, ОАЭ и прочие страны). Следует заметить, что в силу политических факторов 
большая часть импорта в Арцах поступает не напрямую от стран-поставщиков, а через 
Армению, чем собственно и объясняется вышеприведенная структура импорта. 

Существенность влияния на основной макроэкономический показатель (ВВП на ду-
шу населения) объемов экспорта и импорта товаров определяется с помощью корелля-
ционного анализа. Расчеты произведены на основании данных за последние 10 лет (с 
2007г. по 2016г.) с использованием формулы расчета линейного коэффициента корреля-
ции2. 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП на душу 
населения, долл. США  1491 2036 1992 2203 2513 2546 2778 3049 3021 3283 

 

Диаграмма 3. Динамика экспорта, импорта, ВВП и ВВП на душу населения 
Республики Арцах за 2007-2016 гг 3 

 
На основе данных об объемах экспорта товаров из Арцаха и размере ВВП на душу 

населения (диагр.3) был получен коэффициент корреляции 0.147. Такое низкое значение 
показателя свидетельствует о наличии незначительной связи между данными показа-
телями, т.е. экономика Арцаха не имеет экспортной направленности: произведенный ва-
ловой внутренний продукт направляется в основном на внутреннее потребление (большое 
значение здесь также имеет структура ВВП). При корреляционном анализе импорта то-

                                                                                                                                                                                          
1  stat-nkr.am  
2   

3  stat-nkr.am  
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варов и ВВП на душу населения получен коэффициент корреляции, равный 0.640, кото-
рый указывает на наличие средней связи между показателями. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить: 
 в Арцахе характерной является ситуация, когда наблюдается значительное преоб-

ладание импорта над экспортом; 
 за период 2012-2016 гг. в товарной и географической структуре экспорта и им-

порта существенных изменений не произошло; 
 в структуре экспорта преобладали минеральные продукты, продукты раститель-

ного 
 Проведенный анализ показал, что происхождения, драгоценные камни и металлы 

(реэкспорт), готовые продукты питания; 
 в структуре импорта превалировали готовые продукты питания, минеральные 

продукты, транспортные средства, машины и оборудование, продукты химичес-
кого производства главным партнером как по импорту, так и по экспорту явля-
ется Республика Армения. Отметим, что развитие в последние годы такой отрас-
ли, как гидроэнергетика, со временем позволит помимо традиционных товаров 
экспортировать также значительные объемы электроэнергии, что, в свою оче-
редь, повлияет на повышение общего объема экспорта, а также его доли в об-
щем внешнем товарообороте. 
 

ԳՈՀԱՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ 
ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր.  արտահանում, ներմուծում, ՀՆԱ, արտաքին 
առևտուր, գործընկեր-երկրներ, կոռելյացիոն 
վերլուծություն 

 

Հոդվածում տրված է Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտրի զարգացման հիմնա-
կան միտումների բնութագիրը, ներկայացված են արտաքին առևտրի հիմնական ցուցանիշների 
դինամիկան, հիմնական գործընկեր-երկրները, կատարված է ԱՀ-ում ՀՆԱ ձևավորման վրա ար-
տահանման և ներմուծման ազդեցության կոռելյացիոն վերլուծություն: ԱՀ տնտեսական քաղաքա-
կանությունն ուղղված է ինչպես ավելի վաղ գոյություն ունեցող ճյուղերի զարգացմանը, այնպես էլ 
նոր՝ հեռանկարային արտադրությունների ստեղծմանը: Արցախը առավելապես ներմուծող երկիր 
է: Գլխավոր գործընկերը Հայաստանի Հանրապետությունն է: 

  
GOHAR SARGSYAN 
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The characteristic of the basic tendencies of development of foreign trade of the Republic of 
Artsakh, and the dynamics of the main indicators of foreign trade, the main partner-countries, the 
correlation analysis of the impact of exports and imports on the GDP of the Republic of Artsakh are 
given in the article. The economic policy of the RA aimed at the development of the previously existing 
economy branches and the opening of new promising industries. Artsakh is a predominantly importing 
country. The main partner in foreign trade is the Republic of Armenia. 

 

 
 
ԱՆՆԱ ՓԱԽԼՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ԱԴԱՄԱՆԴԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ՔԻՄԲԵՐԼԻ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ.  

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ 
 

Հիմնաբառեր.  կոնֆլիկտային ադամանդ, արյունոտ ադա-
մանդ, մաքսանենգ ադամանդ, Քիմբերլի 
գործընթաց, համաշխարհային առևտուր, 
Քիմբերլի հավաստագիր 

 

XXI դարի վերջերին աֆրիկյան մի շարք երկրներում ադամանդի ապօրինի իրացու-
մից ֆինանսավորվորղ ապստամբությունները պատճառ հանդիսացան ադամանդի ծա-
գումը հավաստող գլոբալ համակարգի ձևավորման համար: Քիմբերլի գործընթացի հա-
վաստագրման ծրագիրը (ՔԳՀԾ) թույլ է տալիս անդամներին հավաստել չմշակված ադա-
մանդների մատակարարումների «ոչ կոնֆլիկտային» լինելը և կանխել կոնֆլիկտային 
ադամանդների մուտքը համաշխարհային շուկա: 2003 թվականից սկսած՝ անմշակ ադա-
մանդի բոլոր միջազգային մատակարարումներն ուղեկցվում են Քիմբերլի հավաստա-
գրով, որը երաշխավորում է դրանց օրինականությունը: Ադամանդի համաշխարհային 
առևտուրը տեղի է ունենում միայն համակարգի մասնակիցների միջև: 

 

Ադամանդի հումքի համաշխարհային առևտուրը 2003 թվականի հունվարի 1-ից 
կենտրոնացված է Քիմբերլի գործընթացի մասնակից երկրներում՝ ձևավորելով ադաման-
դի համաշխարհային շուկայի նոր կառուցվածք: «Քիմբերլի գործընթացի հավաստա-
գրման ծրագիր» (ՔԳՀԾ) պաշտոնական անվանումը կրող համակարգի հիմքը դրվել է 
դեռևս 2000 թվականի մայիսին Հարավային Աֆրիկայի Քիմբերլի քաղաքում կայացած՝ 
ադամանդ արդյունահանող պետությունների ներկայացուցիչների առաջին համաժողո-
վին, որը միտված էր կոնֆլիկտային ադամանդների առևտրի դադարեցմանն ու ադա-
մանդի իրացումից ստացվող հասույթն ապստամբական շարժումների ֆինանսավորմանը 
ծառայեցնելու փորձերի կանխարգելմանը: 
  «Կոնֆլիկտային» կամ «արյունոտ» ադամանդ եզրույթը, ըստ ՄԱԿ-ի տերմինաբա-
նության, բնորոշում է 1990-ականներից Ենթասահարային Աֆրիկայի երկրներում (Անգո-
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լա, Սիերա Լեոնե, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Լիբերիա) տարածված 
ադամանդների ստվերային շրջանառությունը, որից ստացված հասույթն ուղղվում է զին-
ված հակամարտությունների և ահաբեկչական գործողությունների ֆինանսավորմանը: 
Այդուհանդերձ, ադամանդներն ապստամբությունների ֆինանսավորման գլխավոր, բայց 
ոչ միակ աղբյուրն էին վերոնշյալ երկրներում. այդ նպատակին էր ուղղվում նաև այլ հան-
քահումքային ռեսուրսների (ոսկի, նավթամթերք, կոլթան (coltan), կոբալտ, պղինձ, փայ-
տանյութ) ապօրինի իրացումից ստացվող հասույթը: 

Քիմբերլի գործընթացի ձևավորման նախադրյալները: Անգոլայում քաղաքացիա-
կան պատերազմը տևել է երեք տասնամյակ՝ 1975-ից մինչև 2002 թվականները, որի ըն-
թացքում զոհերի թիվը գերազանցել է 650.000-ը, Սիերա Լեոնեում հակամարտությունը 
շարունակվել է տասը տարի՝ 1991-2002 թթ. (75.000 զոհ), Կոնգոյի Դեմոկրատական 
Հանրապետությունում (ԿԴՀ) քաղաքացիական պատերազմը սկսվել է 1998 թ. և ավարտ-
վել 2002-ին (3-3.5 մլն զոհ): Բոլոր երեք երկրներում ապստամբական խմբերն իրենց պա-
տերազմական գործողությունների (զենք ու զինամթերքի ձեռքբերման, զորքին վճարելու 
և կերակրելու, իրենց ռազմավարական դաշինքները պահպանելու) հետ կապված ծախսե-
րը հոգում էին ադամանդի հումքի վաճառքի հաշվին1: 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհուրդը (UNSC) բո-
լոր երեք երկրներում կոնֆլիկտային ադամանդների շրջանառությունն արգելող մի շարք 
բանաձևեր է ընդունել, որոնք միջազգային հանրության կողմից համարժեք աջակցություն 
չեն ստացել ադամանդի համաշխարհային շուկայի մասնակիցների տնտեսական շահի 
գերադասման պատճառով: ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից դեռևս 1998 թ. ըն-
դունված 1173 և 1176 բանաձևերով2 էմբարգո է սահմանվել անգոլական ադամանդների 
ապօրինի վաճառքի նկատմամբ, ինչը, սակայն, արհամարհանքի է արժանացել ադա-
մանդի առք ու վաճառքում ներգրավված ընկերությունների և միջազգային հանրության 
կողմից: Սիերա Լեոնեում ադամանդների ապօրինի վաճառքն արգելող ՄԱԿ-ի Անվտան-
գության խորհրդի 1306 բանաձևն ընդունվել է 2000 թ. հուլիսի 5-ին3: Սակայն, ինչպես և 
Անգոլայում, կոնֆլիկտային ադամանդների առք ու վաճառքը շարունակվել է՝ հակառակ 
ՄԱԿ-ի սահմանած էմբարգոյի: Ավելին, ադամանդի վաճառքն իրականացվում էր գլխա-
վորապես Լիբերիայի միջնորդությամբ: Լիբերիան, որը հայտնի էր որպես ապօրինի 
ադամանդների և զենքի կուտակման, փողերի լվացման, ահաբեկչության և կազմակերպ-
ված հանցավորության այլ ձևերի թաքստոց, կարճ ժամանակում ապահովեց ադամանդի 
արտահանման այնպիսի ծավալներ, որոնք բազմակի անգամ գերազանցում էին սեփա-
կան արտադրական հնարավորությունները: Լիբերիայի ադամանդի արդյունահանման 
հզորությունն այդ ժամանակահատվածում գնահատվում էր տարեկան 100.000 – 150.000 
կարատ, մինչդեռ Բելգիայի վիճակագրական աղբյուրները 1994-1998 թթ. ընթացքում 
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2 United Nations Security Council: Resolutions 1173 and 1176 (2001 June).  
3 United Nations Security Council: Resolution 1306 (2000, July 5).  
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գրանցել են շուրջ 31 մլն կարատ լիբերիական ադամանդի ներկրում, այսինքն՝ միջին 
հաշվով, տարեկան ավելի քան 6 մլն կարատ1: Ենթադրվում է, որ, այսպես կոչված, «լիբե-
րիական» ադամանդների զգալի մասի իրական ծագման երկիրը Սիերա Լեոնեն էր կամ 
Անգոլան:  

Տեղեկատվության զգալի անհամապատասխանություն կա նույնիսկ ադամանդ ար-
տահանող և ներմուծող կողմերի միջև: Այսպես՝ միայն 1998 թ. Բելգիան արձանագրել է 
շուրջ 770.000 կարատ ադամանդի ներմուծում Սիերա Լեոնեից, այն դեպքում, երբ 
Սիերա Լեոնեի կառավարությունը նույն ժամանակահատվածի համար հայտարարագրել 
է ընդամենը 8.500 կարատի արտահանում Բելգիա2:  

Միաժամանակ, որոշ երկրներում կիրառվող առևտրի գրանցման համակարգը լրա-
ցուցիչ խոչընդոտներ է ստեղծում կոնֆլիկտային ադամանդների առևտրի բացահայտման 
համար: Այսպես, օրինակ, ադամանդի համաշխարհային շուկայի առաջատարներից՝ Բել-
գիայում ադամանդի առք ու վաճառքի փաստաթղթավորման համար պատասխանատու 
“Diamond High Council” (“HRD”) ոչ առևտրային կազմակերպության գրանցման համա-
կարգն առևտուր անող երկիրը նույնականացնում է ծագման երկրի հետ, այսինքն՝ որպես 
ադամանդի ծագման երկիր է գրանցում փաստացիորեն առևտուր անող երկիրը, ինչը 
բարդացնում է ադամանդի շարժի նկատմամբ վերահսկողությունը՝ միաժամանակ խոչ-
ընդոտելով կոնֆլիկտային ադամանդների առևտրի կանխարգելմանն ուղղված ջանքերը: 
Փաստորեն, կախված մեկ առևտրային կենտրոնից մյուսը կատարած «ճամփորդությու-
նից», Անգոլայի, Սիերա Լեոնեի կամ ԿԴՀ ծագում ունեցող ադամանդները կարող էին 
գրանցվել որպես Բելգիա ներկրված Լիբերիայից, Գվինեայից, Իսրայելից, Հնդկաստա-
նից կամ Միացյալ Թագավորությունից: 

Ինչևիցե, հիմք ընդունելով Լիբերիայի առանցքային դերը Սիերա Լեոնեում ադա-
մանդի հաշվին ֆինանսավորվող բռնությունների գործում, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խոր-
հուրդը 2001 թ. մարտի 7-ին ընդունված 1343 բանաձևով3 համընդհանուր էմբարգո սահ-
մանեց լիբերիական ադամանդների առևտրի վրա՝ կոչ անելով բոլոր երկրներին խուսա-
փել Լիբերիայից ուղղակի կամ անուղղակի կերպով անմշակ ադամանդների ներկրումից՝ 
անկախ նրանից, թե դրանք լիբերիական ծագում ունեն, թե ոչ: Միաժամանակ, ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության խորհուրդը պահանջում էր, որ Արևմտյան Աֆրիկայի ադամանդ արտա-
հանող բոլոր երկրներում չմշակված ադամանդների առևտրում սահմանվի ծագման 
երկրի հավաստագրման պարտադիր պահանջ: 

Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը, ըստ ՄԱԿ-ի Անվտանգության 
խորհրդի համապատասխան հաշվետվությունների, ադամանդի և այլ բնական ռեսուրս-
ների՝ մաքսանենգ ճանապարհով առևտուրն իրականացնում էր ծովային ելք ունեցող աֆ-
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րիկյան երկրների (Տանզանիա, Քենիա, Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետություն, 
Կոնգոյի Հանրապետություն) նավահանգիստների միջոցով: Ադամանդի խմբաքանակ-
ներն ուղեկցվում էին իբր ԿԴՀ օրինական կառավարության կողմից թողարկված կեղծ 
փաստաթղթերով՝ արտահանվելով հիմնականում Բելգիա, Նիդեռլանդներ և Հարավային 
Աֆրիկա: Ըստ մոտավոր հաշվարկների՝ ԿԴՀ անմշակ ադամանդների արտադրության 
մեկ երրորդը՝ տարեկան շուրջ 300 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ1, մաքսանենգ ճանա-
պարհով ուղղվել է Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետություն և Կոնգոյի Հանրապե-
տություն, ապա Հարավային Աֆրիկա, որտեղից էլ վաճառվում էր Բելգիայի, Նիդեռլանդ-
ների, Իսրայելի և Միացյալ Թագավորության ադամանդի առևտրի խոշոր կենտրոններին: 

Ի լրումն ՄԱԿ-ի ջանքերի, 1999 թ. հոկտեմբերի 3-ին Միացյալ Թագավորությունը, 
Գերմանիան, Իսպանիան, Հարավային Աֆրիկան և Նիդեռլանդները ներկայացնող 5 
մարդասիրական ընկերությունների նախաձեռնությամբ մեկնարկեց «Ճակատագրական 
գործարք» (“Fatal Transaction”)2 արշավը, որն ուղղված էր ապստամբ գրոհայինների կող-
մից վերահսկվող տարածքներից ադամանդի արտահանման կանխարգելմանը:  

Այսպիսով՝ XXI դարի սկզբին բավարար հիմքեր էին ստեղծվել ադամանդի համաշ-
խարհային շուկայի նկատմամբ վերահսկողության սահմանման համար: Քիմբերլի գործ-
ընթացի հավաստագրման ծրագիրը, որի ներդրմամբ այժմ կարգավորվում են ադաման-
դի տեղաշարժերը համաշխարհային տնտեսությունում, ենթադրում է անմշակ ադամանդ-
ների ծագման հավաստագրման և նույնականացման համընդհանուր համակարգ, որը 
ճանաչելի և կիրառելի է ադամանդի համաշխարհային արդյունահանման, արտահան-
ման, ներմուծման կամ վերամշակման գործընթացներում որևէ կերպ ներգրավված բոլոր 
երկրների համար: Փաստացիորեն, 2003 թվականի հունվարից ադամանդի հումքի միջ-
ազգային մատակարարումների շղթայի բոլոր փուլերը (արտահանում, ներմուծում, ժամա-
նակավոր ներմուծում՝ վերամշակման համար, տարանցիկ փոխադրում) ուղեկցվում են 
Քիմբերլի գործընթացի հավաստագրերով (ՔԳՀ), որոնցով երաշխավորվում է դրանց «ոչ 
կոնֆլիկտային» լինելը: 

Ադամանդի համաշխարհային առևտրի արդի միտումները: 2017 թվականի հուն-
վարի 30-ի դրությամբ Քիմբերլի գործընթացին մասնակից 54 կողմ ներկայացնում է 81 
երկիր (Եվրամիության անդամ 28 երկիր3 հանդես է գալիս որպես մեկ մասնակից), որոնց 
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the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic 
of the Congo, p.43.  

2 Global Witness (2000). Publication of Conflict Diamonds: Possibilities for the Identification, 
Certification and Control of Diamonds. Last accessed: 19 May 2002, 
http://wwww.oneworld.org/globalwitness/diamonds. 

3  Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիության կազմից դուրս գալու գործընթացի ավարտին Քիմբերլի գործընթացի 
մասնակից կողմերի թիվը կհասնի 55-ի (միաժամանակ, պահպանելով երկրների թիվը՝ 81), քանի որ այդ 
ժամանակ ադամանդի համաշխարհային առևտրում ակտիվորեն ներգրավված Մեծ Բրիտանիան հանդես 
կգա որպես ՔԳ առանձին մասնակից:  
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բաժին է ընկնում ադամանդի համաշխարհային արտադրության 99,8%-ը1: Հայաստանի 
Հանրապետությունը Քիմբերլի գործընթացին միացել է 2002 թ. դեկտեմբերին2: 

2016 թ. Քիմբերլի գործընթացի մասնակից երկրների կողմից արդյունահանվել է 
ավելի քան 134 մլն կարատ անմշակ ադամանդ՝ 12.4 մլրդ ընդհանուր արժողությամբ: 
Ադամանդ արդյունահանող հիմնական երկրներն են Ռուսաստանը, Բոթսվանան, Կանա-
դան, Հարավային Աֆրիկան, Անգոլան, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը և 
Ավստրալիան: Ընդ որում, աշխարհի առաջատարների կազմը տարբերվում է ըստ ադա-
մանդի արդյունահանման ծավալային և արժեքային ցուցանիշների: Ըստ ադամանդի կա-
րատներով չափվող ծավալային ցուցանիշի՝ 2016 թ. տվյալներով առաջատար արդյունա-
հանողներն են Ռուսաստանի Դաշնությունը (համաշխարհային արդյունահանման 
30.08%-ը կամ 40.3 մլն կարատ ադամանդ), ԿԴՀ-ը (17.31% կամ 23.2 մլն կարատ), 
Բոթսվանան (15.29% կամ 20.5 մլն կարատ), Ավստրալիան (10.41% կամ 13.96 մլն կա-
րատ) և Կանադան (9.72% կամ 13 մլն կարատ): Արժեքային արտահայտությամբ առաջա-
տարը դարձյալ Ռուսաստանն է՝ համաշխարհային արդյունահանման 28.86% կամ 3,58 
մլրդ ԱՄՆ դոլար արդյունահանման ցուցանիշով (գծապատկեր 1), որին հետևում են 
Բոթսվանան (22.95% կամ 2.85 մլրդ ԱՄՆ դոլար), Կանադան (11.27% կամ 1.40 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար), Հարավային Աֆրիկան (10.07% կամ 1.25 մլրդ ԱՄՆ դոլար) և Անգոլան (8.7% կամ 
1.08 մլրդ ԱՄՆ դոլար): 

 

Ռուսաստանի 
Դաշնություն, 

29%

Բոթսվանա,
23%

Կանադա, 
11%

Հարավային 
Աֆրիկա, 

10%

Անգոլա, 
9%

Այլ երկրներ,
18%

 
Գծապատկեր 1. Ադամանդի համաշխարհային արդյունահանման առաջատարները  

2016 թ.3 
 

                                                            
1 http://www.kimberleyprocess.com/en/about  
2 Ա. Փախլյան, Հայաստանի Հանրապետությունը «ոչ կոնֆլիկտային ադամանդների» համաշխարհային 

շուկայում // «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» գիտական հանդես, 
թիվ 3(31), 2013թ., Եր.: «Տնտեսագետ» հրատ., էջ 118-132: 

3  Գծապատկերը կազմվել է՝ հիմք ընդունելով ՔԳ-ի 2016 թ. հաշվետվությունները՝ 
https://kimberleyprocessstatistics.org/static/pdfs/public_statistics/2016/2016Charts.pdf: 
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Ադամանդի արդյունահանման ծավալային և արժեքային ցուցանիշներով առաջա-
տար երկրների անհամապատասխանությունը հիմնավորվում է արդյունահանվող ադա-
մանդների մաքրությամբ և որակական հատկանիշներով պայմանավորված գնային տար-
բերություններով, մասնավորապես՝ բերված տվյալների համադրությունը ցույց է տալիս, 
որ Բոթսվանայում, Կանադայում, Հարավային Աֆրիկայում և Անգոլայում արդյունահան-
վում են բարձրորակ, հազվագյուտ և հետևապես՝ միջինից էապես բարձր արժեք ունեցող 
ադամանդներ, մինչդեռ ԿԴՀ-ում, Ավստրալիայում և Ռուսաստանում արդյունահանվող 
ադամանդների միավոր կարատը համաշխարհային միջին մակարդակից ավելի ցածր է 
գնահատվում: 

ԵՄ,
27%

ԱՄԷ,
18%

Բոթսվանա, 
12%

Ռուսաստան, 
9%

Իսրայել, 
7%

Այլ երկրներ,
27%

 
Գծապատկեր 2. Ադամանդի համաշխարհային արտահանման առաջատարները 2016 թ. 
 
Ըստ էության, ադամանդի համաշխարհային արդյունահանման առաջատարները 

պետք է հանդես գան նաև արտահանման ամենամեծ ծավալներն ապահովող երկրների 
դերում, մինչդեռ միասին ադամանդի համաշխարհային արտադրության 52%-ն ապահո-
ված Ռուսաստանին (4,393 մլն ԱՄՆ դոլարի արտահանում) ու Բոթսվանային (5,600 մլն 
ԱՄՆ դոլարի արտահանում) բաժին է ընկել ադամանդի արտահանման ընդամենը 21%-ը, 
այն դեպքում, երբ ադամանդի արտահանման առաջատարների շարքում են հայտնվել 
այնպիսի երկրներ, որոնք բացարձակապես ադամանդի սեփական հանքեր չունեն: Այս-
պես՝ Եվրամիությունն ապահովել է ադամանդի հումքի համաշխարհային արտահանման 
27%-ը (13,013 մլն ԱՄՆ դոլար), ԱՄԷ-ն՝ 18%-ը (8,595.5 մլն ԱՄՆ դոլար), իսկ Իսրայելը՝ 
համապատասխանաբար 7%-ը (3,222.8 մլն ԱՄՆ դոլար) (գծապատկեր 2): 

Փորձը ցույց է տալիս, որ ադամանդ արդյունահանող առաջատար երկրները հիմ-
նականում արդյունահանված հումքը արտահանում են այլ երկրներ՝ վերամշակման նպա-
տակով: Իրենց սեփական երկրներում, իրենց իսկ ընկերություններում ադամանդի մշակ-
ման ծավալներն այդքան էլ մեծ չեն՝ համեմատած վերամշակման ավանդական կենտրոն-
ների, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Իսրայելը: Արդյունահանված ադամանդներն իրենց 
վերամշակման կենտրոններ են հասնում հիմնականում 3 երկրի միջոցով՝ Իսրայել, Բել-
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գիա (Անտվերպեն) և ԱՄԷ (Դուբայ), որոնք լրացուցիչ շահույթ են ստանում ադամանդի 
վերավաճառքից: 

 

 
Գծապատկեր 3. Ադամանդի համաշխարհային ներմուծման առաջատարները 2016 թ. 
 
Ադամանդ ներմուծող աշխարհի առաջատարների շարքում են հայտնվել Հնդկաս-

տանը (34% կամ 16,665.6 մլն ԱՄՆ դոլար), Եվրամիությունը (27% կամ 13,195.1 մլն ԱՄՆ 
դոլար), ԱՄԷ-ն (13%), Իսրայելը (8%) և Չինաստանը (4%), որոնք հիմնականում հանդես են 
գալիս միաժամանակ որպես ադամանդի խոշոր սպառողներ և վերամշակողներ: 

 

АННА ПАХЛЯН  
 

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ АЛМАЗОВ В СТРАНАХ-УЧАСТНИКАХ КИМБЕРЛИЙСКОГО 
ПРОЦЕССА: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 

 

Ключевые слова: конфликтные алмазы, кровавые алмазы, 
контрабандные бриллианты, Кимберлийский 
процесс, мировая торговля, сертификат 
Кимберли 

 

В конце XXI века восстания в нескольких африканских странах, финансируемые незакон-
ной продажей алмазов, привели к формированию глобальной системы сертифицирования про-
исхождения алмазов. Система сертификации Кимберлийского процесса (ССКП) позволяет ее 
членам сертифицировать поставоки необработанных алмазов как «бесконфликтные» и пред-
отвратить доступ конфликтных алмазов на мировой рынок. С 2003 года все международные 
поставки алмазного сырья сопровождаюся сертификатом Кимберли, гарантирующим их ле-
гальность. Мировая торговля алмазов происходит только между участниками системы. 
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ANNA PAKHLYAN  
 

WORLD TRADE OF DIAMONDS IN THE KIMBERLY PROCESS PARTICIPATING 
COUNTRIES: TRENDS AND CHALLENGES 

 

Key words:  conflict diamonds, blood diamonds, smuggled 
diamonds, Kimberley Process, world trade, 
Kimberly certificate   

At the end of the 21st century, insurrections in several African countries, funded by the illegal 
sale of diamonds, led to the formation of a global certification system for the origin of diamonds. The 
Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) enables its members to certify shipments of rough 
diamonds as ‘conflict-free' and prevent conflict diamonds from entering the world market. Starting 
from 2003 all international shipments of rough diamonds are accompanied by a Kimberley Certificate 
guaranteeing their legality. Participants can only legally trade with other participants. 

 
 

 

 
ԳԱՅԱՆԵ ՕՐԴՈՒԽԱՆՅԱՆ  
Դասախոս, ԵՊՀ 

 

ՀՀ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր.  կենսաթոշակային ֆոնդեր, ակտիվների կա-
ռուցվածք, պարտքային գործիքներ, բաժնա-
յին գործիքներ, ֆոնդերի եկամտաբերություն 

 

Կուտակային բաղադրիչի ներքո գործող վեց պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդե-
րի ակտիվները ներդրվում են ՀՀ և արտասահմանյան ֆինանսական գործիքներում՝ հա-
մաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի սահմանափակումների: 2014-
2016 թվականներին կենսաթոշակային ֆոնդերի արտասահմանյան ներդրումները կա-
տարվել են պարտքային և բաժնային գործիքների ուղղվածությամբ փոխանցելի արժե-
թղթերում հավաքական ներդրումների տեսքով՝ ապահովելով ներդրված ակտիվների դի-
վերսիֆիկացիա (բազմազանեցում)՝ ռիսկերի հավասարակշռման և համարժեք եկամտա-
բերության սկզբունքներին համահունչ: 

 

2014 թվականից ՀՀ-ում գործող բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգի 
շրջանակներում կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչ երկու ընկերություն՝ «Ամունդի-
Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ն և «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմե-
նիա» ՍՊԸ-ն, առաջարկում են երեք տիպի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդեր՝ կա-
յուն եկամտային, պահպանողական և հավասարակշռված, որոնք միմյանցից տարբեր-
վում են ներդրումային ռազմավարությամբ, մասնավորապես՝ բաժնային արժեթղթերում 
ներդրումների սահմանաչափով: 
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2014-2016 թվականների ընթացքում վեց կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվները 
ներդրված են եղել ՀՀ-ում՝ ժամկետային ավանդներում, պետական և կորպորատիվ պար-
տատոմսերում և արտասահմանում՝ փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրում-
ների տեսքով՝ պարտքային և բաժնային գործիքների ուղղվածությամբ, ինչը հնարավո-
րություն է տվել կառավարիչներին փոքրաթիվ ակտիվները դիվերսիֆիկացնելու ըստ գոր-
ծիքների, երկրների և տնտեսական ոլորտների: 

Երկու կառավարչի պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդերի 2015-2016 
թվականների արտասահմանյան ներդրումներն ըստ պարտքային և բաժնային գործիքնե-
րի դիտարկելիս պարզ է դառնում, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում կառավարիչ-
ների ներդրումներն արտասահմանյան պարտքային ֆոնդերում նվազել են 4%-ով, մինչ-
դեռ արտասահմանյան բաժնային ֆոնդերի դեպքում՝ Ցե-Կվադրատ Ամպեգա պահպանո-
ղական կենսաթոշակային ֆոնդի (այսուհետ՝ CQCON) ներդրումները մնացել են գրեթե 
անփոփոխ՝ նվազելով 1%-ով, իսկ Ամունդի-ԱԿԲԱ պահպանողական կենսաթոշակային 
ֆոնդի (այսուհետ՝ AMCON) արտասահմանյան բաժնային ֆոնդերում ներդրումներն աճել 
են 4%-ով՝ ի հաշիվ ՀՀ պետական պարտատոմսերի մասնաբաժնի փոփոխության:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում գործող պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերը1 
 
2016 թվականին CQCON-ի ներդրումներն արտասահմանյան պարտքային հիմնա-

դրամներում ներառել են Ցե-Կվադրատ գլոբալ պարտատոմսերի, Ցե-Կվադրատ գլոբալ 
ասիական պարտատոմսերի, Բլեքրոք ընկերության և Դոյչե բանկի կողմից թողարկված 
ԱՄՆ պետական պարտատոմսերի ֆոնդերը: AMCON–ի արտասահմանյան ներդրումները 
կազմված են եղել Ամունդի եվրոյի կորպորատիվ ֆոնդից, Ամունդի ԱՄՆ կորպորատիվ 
պարտատոմսերի ֆոնդից և Ամունդի ընկերության թողարկած ԱՄՆ պետական պարտա-
տոմսերի ֆոնդից: 

                                                            
1 Կազմել է հեղինակը՝ ըստ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի: 

ՀՀ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ

Կայուն եկամտային Պահպանողական Հավասարակշռված 

Ամունդի-ԱԿԲԱ կայուն 
եկամտային  

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա 
կայուն եկամտային  

Ամունդի-ԱԿԲԱ
պահպանողական  

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա 
պահպանողական  

Ամունդի-ԱԿԲԱ 
հավասարակշռված  

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա 
հավասարակշռված  
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Գծապատկեր 3.  Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդերի կառուցվածքն ըստ 
ակտիվների, 2014-2016 թթ.1 

 

 

CQCON կենսաթոշակային ֆոնդի արտասահմանյան բաժնային ֆոնդերում ներ-
դրումները 2016 թվականին հետևյալն են՝ Բլեքրոք ընկերության և Դոյչե բանկի MSCI 
World ինդեքսը կրկնօրինակող, այսինքն՝ խոշոր կապիտալացմամբ ընկերությունների 
բաժնետոմսերից բաղկացած ֆոնդեր, Ցե-Կվադրատ ընկերության գլոբալ բաժնետոմսե-
րի և ասիական բաժնետոմսերի ֆոնդեր և Բլեքրոք ընկերության համաշխարհային ոսկու 
ֆոնդ, որի ակտիվները ներդրված են ոսկու կամ այլ թանկարժեք մետաղների հանքաար-
դյունաբերությամբ զբաղվող ընկերությունների բաժնետոմսերում: AMCON կենսաթոշա-
կային ֆոնդի բաժնային ներդրումները հետևյալն են՝ Ամունդի ընկերության MSCI Europe 
ինդեքսին համապատասխան՝ եվրոպական խոշորագույն ընկերությունների բաժնետոմ-
սերի ֆոնդ, S&P 500 ինդեքսին համապատասխան՝ ԱՄՆ-ի խոշորագույն ընկերություննե-
րի բաժնետոմսերի ֆոնդ, Euro Stoxx 50 ինդեքսը կրկնօրինակող՝ եվրագոտու խոշորա-
գույն ընկերությունների բաժնետոմսերի ֆոնդ, Դոյչե բանկի կողմից թողարկված՝ MSCI 
USA ինդեքսը կրկնօրինակող ֆոնդ, ինչպես նաև անմիջականորեն MSCI Japan ճապոնա-
կան խոշորագույն ընկերությունների և MSCI Emerging Markets զարգացող երկրների բաժ-
նետոմսերից բաղկացած ինդեքսներ: 

Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդերի արտասահմանյան ներդրումներն 
ըստ եկամտաբերության վերլուծելիս երևում է, որ բաժնային ֆոնդերի ներդրումների մա-
սով AMCON կենսաթոշակային ֆոնդի ներդրումներն առավել բարձր եկամտաբերություն 
են ունեցել դիտարկվող ողջ ժամանակահատվածում, իսկ պարտքային գործիքների մա-
սով՝ 2015 թվականին: 

 
 

                                                            
1  Ցե-Կվադրատ Ամպեգա և Ամունդի-ԱԿԲԱ պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդերի 2014-2016 թվա-

կանների տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ: 

2014 

2015 

2016 

Ժամկետային 
ավանդներ 

ՀՀ պետական 
 պարտատոմսեր 

Կանխիկ 

ՀՀ կորպորատիվ 
պարտատոմսեր 

Արտասահմանյան  
պարտքային ֆոնդեր 

 Արտասահմանյան  
 բաժնային ֆոնդեր 
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Աղյուսակ 1  
Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդերի արտասահմանյան ներդրումների 

եկամտաբերությունը 2014-2016 թթ.1 
  

Column1 2015 2016 
CQCON   
Պարտատոմսերի ֆոնդեր 
LI0048891217 0.57% 1.12% 
IE00B1FZS798 1.60% 0.90% 
LI0141834411 2.25% 4.56% 
LU0429459356 0 65%  
Բաժնետոմսերի ֆոնդեր 
IE00BJ0KDQ92 -0.87% 7.51% 
AT0000A1A6R4 3.09% 3.09% 
DE000A0NGJ44 7.03% -1.18% 
LU0326423067 -2.67% -23.08% 
IE00B0M62Q58 -1.03% 7.51% 

 

Column1 2014 2015 2016 

AMCON    
Պարտատոմսերի ֆոնդեր 
FR0010754119 6.63% -0.67% 3.85% 
FR0010892307 8.58% 1.38% 0.69% 
LU1162497744 - - 8.31% 
Բաժնետոմսերի ֆոնդեր 
FR0010655696 7.01% 8.37% 2.7% 
FR00129274322   4.88% 
FR0010892224 28.85% 12.32% 14.78% 
US46434G8226 -3.72% 9.9% 2.73% 
US464287234 -2.82% -15.41% 10.51% 
LU0557861514 6.98% 1.44% 2.36% 
US4642875722 2.46% -1.95% 8.76% 
LU0319687637  6.6% 0.85% 1.78% 

 

Երկու կառավարչի կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատա-
կան վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ամունդի-ԱԿԲԱ կայուն եկամտային կենսաթոշա-
կային ֆոնդի (այսուհետ՝ AMFIX) արտասահմանյան ներդրումները տատանվել են 5-10% 
միջակայքում, մինչդեռ Ցե-կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային կենսաթոշակային 
ֆոնդի (այսուհետ՝ CQFIX) ակտիվները 2014 թվականին ամբողջովին տեղաբաշխված են 
եղել ՀՀ ֆինանսական գործիքներում: Արտասահմանյան ներդրումները 2015 թվականին 
կազմել են 33%, 2016 թվականին՝ 18%: Ուսումնասիրության ընթացքում CQFIX կենսաթո-
շակային ֆոնդի ներդրումներն արտասահմանյան պարտքային ֆոնդերում գերազանցել 
են AMFIX կենսաթոշակային ֆոնդի համապատասխան ներդրումները շուրջ 4 անգամ 
2015 և 3 անգամ՝ 2016 թվականին: 

2016 թվականին CQFIX և AMFIX կենսաթոշակային ֆոնդերի արտասահմանյան 
ներդրումները համընկնել են CQCON և AMCON կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ պարտատոմ-
սերով ֆոնդերում ներդրումներին: 2015 թվականին առավել բարձր եկամտաբերություն 
են ապահովել CQFIX, իսկ 2016 թվականին՝ AMFIX կենսաթոշակային ֆոնդի արտասահ-
մանյան ներդրումները:  

 

                                                            
1 Աղյուսակի կազմման աղբյուր են հանդիսացել համապատասխան ֆինանսական գործիքների ամսական 

տեղեկագրերը: 
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Գծապատկեր 2. Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդերի կառուցվածքն ըստ 
ակտիվների 2014-2016 թթ.1 

 

Հետաքրքիր դինամիկա է նկատվում կառավարիչների հավասարակշռված կենսա-
թոշակային ֆոնդերի արտասահմանյան ներդրումների վերլուծությունում: 2015-2016 
թվականների ընթացքում Ցե-Կվադրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային 
ֆոնդի (այսուհետ՝ CQBAL) պարտքային և բաժնային գործիքներում ներդրումները նվազել 
են համապատասխանաբար՝ 3%-ով և 1%-ով՝ ՀՀ պետական պարտատոմսերի մասնա-
բաժնի ավելացմամբ, իսկ Ամունդի-ԱԿԲԱ հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի 
(այսուհետ՝ AMBAL) դեպքում՝ 2%-ով և 4%-ով՝ ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի մասնա-
բաժնի ավելացմամբ: 

 

                                                            
1  Ցե-Կվադրատ Ամպեգա և Ամունդի-ԱԿԲԱ կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդերի 2014-2016 

թվականների տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ: 
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Գծապատկեր 4. Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդերի կառուցվածքն ըստ 
ակտիվների 2014-2016 թթ.1 

Հավասարակշռված ֆոնդերի կառուցվածքը 2016 թվականին համընկել է կառավա-
րիչների պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդերի կառուցվածքին՝ տարբերվելով մի-
այն յուրաքանչյուր գործիքում ներդրման սահմանաչափով, ուստի եկամտաբերության 
վերլուծությունը նույնն է, ինչ պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդերի դեպքում: 

Կատարված վերլուծությունից կարելի է առանձնացնել մի քանի համընդհանուր մի-
տում: Մասնավորապես՝ կենսաթոշակային ֆոնդերի երկու կառավարիչ էլ արտասահ-
մանյան ներդրումների գործիքակազմն ընտրել են պահպանողական կենսաթոշակային 
ֆոնդի համար, իսկ մյուս ֆոնդերում ներդրումները կատարվել են նույն գործիքներում՝ այլ 
սահմանաչափերով: Սա, մի կողմից, նպաստել է գործառնական ծախսերի նվազեցմանը, 
մյուս կողմից՝ սահմանափակել է ներդրումային գործիքակազմը՝ հնարավոր ազդեցություն 
ունենալով նաև կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության վրա: Կառավարիչները 
կենսաթոշակային ֆոնդերը ներդրել են առավել նեղ սահմանափակումների ներքո, քան 
սահմանված է «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով: Արտասահմանյան 
ֆինանսական գործիքների ընտրության հարցում նախապատվությունը տրվել է հիմնա-
դիր ընկերությունների՝ Ցե-Կվադրատին և Ամունդիին, ինչպես նաև աշխարհում ամենա-
խոշոր Բլեքրոք ընկերությանը և Դոյչե բանկին: Ցե-Կվադրատ Ամպեգա ընկերության 
կողմից կառավարվող կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումներում գերակշռել են գլոբալ, 
ասիական պարտատոմսերում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ԱՄՆ պետական պար-
տատոմսերում կատարվող ներդրումները, իսկ Ամունդի-ԱԿԲԱ ընկերության ներդրում-
ներն առանձնացված են եղել ըստ առանձին տարածաշրջանների: 

 

ГАЯНЭ ОРДУХАНЯН  
  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РА 

 

Ключевые слова: пенсионные фонды, структура активов, 
долговые инструменты, долевые инструмен-
ты, доходность фондов 

 

Активы шести обязательных пенсионных фондов, действующих под накопительным 
компонентом, инвестируются в армянские и иностранные финансовые инструменты в соот-
ветствии с ограничениями “Закона о накопительных пенсиях”. В 2014-2016 годах иностранные 
инвестиции пенсионных фондов осуществлялись в форме совместных инвестиций в обращаю-
щиеся ценные бумаги направленные на долговые и долевые финансовые инструменты обеспе-
чивая диверсификацию инвестиционных активов в соответствии с принципами балансировки 
рисков и адекватной рентабельности 

                                                            
1 Ցե-Կվադրատ Ամպեգա և Ամունդի-ԱԿԲԱ հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդերի 2014-2016 

թվականների տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ: 
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GAYANE ORDUKHANYAN  
  

COMPARATIVE ANALYSIS OF OVERSEAS INVESTMENTS OF RA MANDATORY 
PENSION FUNDS 

 

Key words:  pension funds, asset structure, debt instruments, 
equity instruments, funds performance 

 

The assets of six mandatory pension funds operating under the cumulative component are 
invested in the RA and foreign financial instruments compliant to the guidelines set by the “Law on 
Funded Pensions”. Foreign investment of pension funds in 2014-2016 were made in the form of 
undertakings for the collective investments of transferable securities of debt and equity instruments 
ensuring diversification of assets in accordance with the principles of risk balancing and adequate 
profitability. 
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ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 



676 



677 

ՍԵՐԳԵՅ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, Երևանի 
քաղաքապետարան 

 

ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. վարչատարածքային բաժանում, տեղական 
ինքնակառավարում, տարածքային կառա-
վարում, մարզ, համայնք, շրջան, պետական 
և համայնքային բյուջե 

 

Տնտեսավարման արդի փուլում յուրաքանչյուր երկրի զարգացումն ու առաջընթացը 
անհնար է ապահովել առանց արդյունավետ վարչատարածքային բաժանման և կառա-
վարման: Հոդվածում դիտարկվել է ՀՀ վարչատարածքային բաժանման առկա համա-
կարգը, առաջարկվել է վարչատարածքային բաժանման և կառավարման նոր մոտեցում:  

 

Յուրաքանչյուր երկրի տարածքային քաղաքականության և տարածքային կառա-
վարման կազմակերպման հիմքը տվյալ երկրի վարչատարածքային բաժանման արդյուն-
քում ձևավորված տարածքային միավորներն են և դրանցում կառավարման գործառույթ-
ներ իրականացնող տարածքային և տեղական մարմինների ամբողջությունը: Այս առու-
մով, յուրաքանչյուր երկրի զարգացման մակարդակն ու հեռանկարներն ամենից առաջ 
պայմանավորված են նրանով, թե որքանով են կատարյալ տվյալ պետության պետական 
(տարածքային) կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, ինչպի-
սին է նրանց միջև փոխհարաբերությունները: Ընդ որում, ինչպես ցույց են տալիս ժամա-
նակակից իրողությունները, հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործ-
ընթացներում աստիճանաբար բարձրանում է տեղական ինքնակառավարման նշանակու-
թյունը:  

Մեր հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարումն անցել է կայացման ու 
զարգացման որոշակի ճանապարհ: Անցած տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ այն հի-
մնականում ձևավորված է. ստեղծված են տեղական ինքնակառավարման քաղաքական, 
տնտեսական, իրավական, ֆինանսական և կազմակերպական հիմքերը: Սակայն առկա 
են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, մասնավորապես՝ տեղական ինքնակառավարման մար-
մինները դեռևս չեն կարողանում բավարարել իրենց համայնքների նվազագույն կարիք-
ները, դրանք չեն ձևավորվել որպես միասնական ուժ սեփական շահերը ներկայացնելու 
ու պաշտպանելու համար, և այդ ամենով պայմանավորված, լիարժեքորեն չեն կատարում 
իրենց կարևոր դերը հանրային կառավարման համակարգում1: Այս առումով, կարելի է 
նշել, որ տեղական ինքնակառավարումն՝ իր իսկական նշանակությամբ պետք է նոր թափ 

                                                            
1 Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում / 

Յու.Մ. Սուվարյան և ուրիշներ, Եր.: «Տնտեսագետ», 2014 («Ամբերդ» մատենաշար): էջ 100:  
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առնի և զարգանա: Բացի նրանից, որ տեղական ինքնակառավարումը նշանակալից դեր 
է կատարում բնակչության բարեկեցության ապահովման և ծառայությունների մատուց-
ման գործում, նրան պետք է վերապահվի նաև տնտեսական աճի տեմպերի բարձրացմա-
նը նպաստող ինստիտուտների ստեղծման, դրանց կայունության ապահովման, տարածք-
ների և հետևաբար՝ ամբողջ երկրի մրցունակության բարձրացման խնդիրների լուծումը: 

Սակայն մեր հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտի 
կայացմանն ու զարգացմանը արգելակում են մի շարք՝ ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբ-
յեկտիվ գործոններ: Դրանցից են երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ապակենտրոնաց-
ման ռազմավարության և գործողությունների պլանի գիտականորեն հիմնավորվածու-
թյան աստիճանը, վարչատարածքային բաժանումը և այլն: Այս ամենում առանձնահա-
տուկ է վարչատարածքային բաժանման դերը:  

1995 թ. մեր հանրապետությունում անցկացված վարչատարածքային վերափոխում-
ները չունեին բավարար գիտական հիմնավորում, իրականացվեցին չհամակարգված կեր-
պով և չլուծեցին տարածքային կառավարման գլխավոր՝ տարածքային սոցիալ-տնտեսա-
կան զարգացման հիմնախնդիրները: Վարչատարածքային բաժանման արդյունքում ա-
ռաջ եկավ խզում համայնքների, կարելի է ասել, ձևականորեն «կցված» գործառույթների 
և դրանց իրականացման հնարավորությունների միջև: Այդ խզման պատճառները հա-
մայնքների՝ ամենևին ոչ բավարար տնտեսական ինքնուրունության, ֆինանսական հնա-
րավորությունների, միջտարածքային և ներտարածքային միավորների միջև, այդ թվում 
համայնք-մարզ, համայնք-համայնք, համայնք-ձեռնարկություն հարաբերությունների առ-
կա անկատար վիճակն է: Հետևաբար՝ վարչատարածքային բաժանումը և տարածքային 
կառավարման կատարելագործումը այլևս չի կարող դիտարկվել որպես սոսկ տնտեսա-
կան հիմնախնդիր, այն պետք է իրականացվի բարեփոխումների բոլոր կողմերի հետ փո-
խադարձ կապի մեջ:  

Այսպիսով՝ վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացումը, մեր հանրապե-
տության սոցիալ-տնտեսական համակարգերի հետագա զարգացման ապահովման տես-
անկյունից, դարձել է առաջնահերթ և հիմնական հարցերից մեկը:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, վարչատարածքային համակարգի բարեփոխումների 
նպատակով, ՀՀ կառավարության կողմից առաջարկվում է երկու մոտեցում. ա) համայնք-
ների միավորման ճանապարհով խոշորացում և բ) միջհամայնքային միավորումների 
ստեղծում՝ պահպանելով համայնքների լիազորությունները: 

Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման օ-
րենսդրական հիմքերը դրվեցին 2005 թ. ՀՀ սահմանադրությունում, որոնք հետագայում 
ամրագրվեցին նաև 2015 թ. ՀՀ սահմանադրությունում: Հանրապետությունում վարչա-
տարածքային բարեփոխումների, մասնավորապես՝ համայնքների խոշորացման գործըն-
թացի մեկնարկը տրվեց, երբ ՀՀ կառավարությունը 2011 թ. նոյեմբերի 10-ին, արձանա-
գրային որոշմամբ, հավանություն տվեց ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարու-
թյան կողմից մշակած «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների 
ձևավորման հայեցակարգին», որին հետևել են ուսումնասիրություններ` խոշորացվող հա-
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մայնքների փնջերի օպտիմալ սահմանման, առաջնահերթությունների նախանշման և ճա-
նապարհային քարտեզի մշակման նպատակով1:  

Անշուշտ, համայնքների խոշորացումը էապես նպաստում է ռեսուրսների կենտրո-
նացմանը և դրանց առավել արդյունավետ օգտագործմանը: Անցած տարիների փորձը 
վկայում է, որ որքան խոշոր և կազմակերպված են համայնքները, այնքան մեծ են դրանց 
լիազորությունները գործնականում իրականացնելու կարողություններն ու հնարավորու-
թյունները: Այդուհանդերձ, համայնքների խոշորացումը, բարդ և բազմակողմանի գործըն-
թաց է: Որտեղ առաջնային խնդիր է դրա իրականացումն ինքնանպատակ չդարձնելը: 

Մեր կողմից կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերոնշյալ հա-
մայնքային փնջերի կարողությունները բավարար չեն մատուցելու օրենքով իրենց վերա-
պահված լիազորությունների շրջանակում համայնքային ծառայություններ: Այսպես, հա-
մեմատելով Դիլիջան համայնքի 2016 թ. բյուջեի եկամուտները և ծախսերը (միայն աշխա-
տանքի վարձատրության մասով) 2015 թ. Դիլիջանի և նորաստեղծ համայնքի մեջ մտած 
նախկին վեց համայնքների համախմբված բյուջեի եկամուտների և ծախսերի (միայն աշ-
խատանքի վարձատրության մասով) հետ, ապա նկատում ենք, որ էական փոփոխություն-
ներ այստեղ չկան: Ընդհանուր եկամուտները 2016 թ. նախորդ տարվա նկատմամբ նվա-
զել են 20.6 մլն դրամով, աշխատանքի վարձատրության համար կատարված ծախսերն 
ավելացել են 4.7 մլն դրամով, իսկ ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի համար նախատեսվող 
գումարը՝ տարբեր բնույթի ծառայությունների մատուցման համար կազմել է 471.1 մլն 
դրամ: Եթե նկատի ունենանք, որ նախորդ տարում միայն Դիլիջան քաղաքային հա-
մայնքի համար տարբեր բնույթի ծառայությունների մատուցման համար ծախսվել է 376.6 
մլն դրամ, ապա հասկանալի է, որ եթե 2016 թ. Դիլիջանի համար պահպանվի այդ ծա-
վալի ծախսերը, որը կկազմի ամբողջ փնջի գումարի շուրջ 80%-ը, ապա մնացած գումա-
րը, որն ի դեպ 25.4 մլն դրամով պակաս է մնացած վեց համայնքների՝ նախորդ տարվա 
համար նախատեսված համապատասխան ծախսերի հանրագումարից, չի բավարարի 
լուծելու Դիլիջան համայնքային փնջի մեջ մտած բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրները: Նմանատիպ պատկեր է նաև Տաթև համայնքային փնջում: Ինչը հիմք է տա-
լիս պնդելու, որ նման եղանակով իրականացվելիք համայնքների խոշորացումից առաջա-
ցած ֆինանսական ռեսուրսները չեն կարող բավարարել համայնքներին վերապահված 
լիազորությունների լիարժեք իրագործումը: 

Հաշվի առնելով ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա թերու-
թյունները, հիմք ընդունելով գրականության մեջ արտահայտված ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս 
Յու. Մ. Սուվարյանի և տ.գ.թ. Մ. Խ. Չոբանյանի տեսակետը ՀՀ տարածքային կառավար-
ման համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ2, կարևորելով համայնքների խոշորաց-
ման անհրաժեշտությունը, առաջարկում ենք մարզերի փոխարեն ստեղծել շրջաններ, իսկ 

                                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության 2013 թվականի գոր-

ծունեության հաշվետվություն, էջ 12: 
2 Յու.Մ. Սուվարյան, Մ.Խ. Չոբանյան, Տնտեսության տարածքային կառավարում. մեթոդաբանությունը և հիմ-

նախնդիրները, Եր., ԱՌՏ, 2007, էջ 104-110: 
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տարածքային կառավարումն իրականացնել տեղական ինքնակառավարման երկմակար-
դակ համակարգով: Ըստ այդմ, առաջարկվում է, որպես տեղական ինքնակառավարման 
երկրորդ մակարդակ, ձևավորել շրջաններ (ՀԽՍՀ վարչատարածքային բաժանման հեն-
քի վրա), և հատուկ գոտիներ և երեք որևէ շրջանի կազմի մեջ չմտնող խոշոր քաղաքային 
համայնքներ (Երևան, Գյումրի, Վանաձոր), որոնցում տեղական ինքնակառավարումը կի-
րականացվի վերոնշյալ քաղաքային համայնքների մասին համապատասխան օրենքնե-
րով: Շրջանի կազմի մեջ մտնող համայնքները (քաղաքային, գյուղական) կձևավորեն տե-
ղական ինքնակառավարման առաջին աստիճանը:  

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարելագործման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների փոխգործակցության բարելավման, միմյանց միջև և 
շրջանների բնակչության առջև պատասխանատվության բարձրացման նպատակով ա-
ռաջարկում ենք շրջանի ղեկավարի ընտրությունն իրականացնել ուղղակի՝ միամանդատ 
մեծամասնական ընտրակարգով, իսկ ավագանիներինը՝ կուսակցությունների և կուսակ-
ցությունների դաշինքների կողմից առաջադրված ընտրական ցուցակով՝ համամասնա-
կան ընտրակարգով, տվյալ շրջանի ընտրական իրավունք ունեցող բնակչության կողմից: 
Միաժամանակ, ավագանու աշխատանքն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպա-
տակով անհրաժեշտ կլինի ստեղծել խմբակցություններ, ինչպես նաև ավագանու իրավա-
սության հարցերի քննարկման, ավագանու անունից վերահսկողություն իրականացնելու 
համար՝ մշտական կամ ժամանակավոր հանձնաժողովներ: Այս ամենը, անշուշտ, կնպաս-
տի նաև քաղաքական կուսակցությունների կայացմանն ու զարգացմանը հանրապետու-
թյան ողջ տարածքում: Ըստ առաջարկվող մոդելի՝ շրջանի կազմի մեջ մտնող համայնք-
ների ղեկավարները, շրջանի ղեկավարի ներկայացմամբ, կնշանակվեն ավագանու որոշ-
մամբ, ինչն անշուշտ կբարձրացնի համայնքի ղեկավարի ինքնուրույնության և պատաս-
խանատվության աստիճանը: 

Ըստ առաջարկվող մոդելի՝ կստեղծվեն 30 շրջան, երեք քաղաքային համայնքներ և 
ևս երկու հատուկ գոտիներ՝ ազատ տնտեսական գոտու կարգավիճակով: Նման վարչա-
տարածքային բաժանում առաջարկելիս հաշվի են առնվել նախկին շրջկենտրոնների և 
դրանց կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի՝ երկար տարիների ընթացքում ձևավորված 
կապերը, շրջկենտրոնների հետ կապի մատչելիությունը՝ հեռավորության և ավտոճանա-
պարհների առումով, առկա և գործող ենթակառուցվածքները (շրջկենտրոններում դեռևս 
առկա են և գործում են բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցող կառույց-
ները, կենտրոնական իշխանության գործադիր մարմինների համապատասխան ստորա-
բաժանումները, գրասենյակները), համատեղ գործունեության իրականացման փորձն ու 
ավանդույթները, որոնք ձևավորվել են դեռևս խորհրդային տարիներին: Ինչ վերաբերում 
է ազատ տնտեսական գոտիներին, ապա առաջարկվում է դրանք ձևավորել Մեղրու և 
Ամասիա-Աշոցքի՝ նախկին վարչական շրջաններում, որոնց անհրաժեշտությունը և նպա-
տակահարմարությունը պայմանավորված են. ա) նշված շրջաններում սոցիալ-տնտեսա-
կան զարգացման մակարդակի ներկայիս անմխիթար վիճակով և այն արագ տեմպերով 
վերափոխելու խիստ անհրաժեշտությամբ և բ) բարենպաստ պայմանների առկայությամբ 
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պայմանավորված՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի Հանրապետու-
թյան հետ ընդհանուր սահման ունենալու հանգամանքով (ի դեպ, 2017 թ. օգոստոսի 3-ին 
ՀՀ կառավարության նիստում հաստատվել է «Մեղրի ազատ տնտեսական գոտի» ՓԲԸ 
հիմնադրելու մասին որոշումը, որի նպատակն է նպաստել ազատ տնտեսական գոտու 
մեկնարկի արագացմանը): 

Վարչատարածքային նման բաժանման իրականացումը կնպաստի շրջաններում 
կայուն տնտեսական բազայի ստեղծմանն ու ընդլայնմանը: Նման պնդման համար հիմք է 
հանդիսանում նշված շրջանների՝ ֆինանսական և նյութական ռեսուրսներով ապահով-
վածության հնարավորությունը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 2016 թ. ՀՀ 
համայնքային բյուջեների համամասնությունների պահպանման պարագայում տարբեր 
շրջանների բյուջեների մեծությունները կտատանվեն 500 մլն դրամից մինչև 4 մլրդ դրամի 
սահմաններում: Ներկայացված մոդելի պարագայում շրջանների՝ որպես խոշոր ինքնա-
կառավարման մարմինների ֆինանսական հնարավորություններն էապես բարելավվում 
են: Դրա հետ միասին, էապես ավելանում են այդ շրջանների, ռեսուրսային ներուժի հնա-
րավորությունները՝ գյուղատնտեսական հողատարածքներ, բնական պաշարներ, որակյալ 
աշխատուժ, որոնց հիման վրա կարելի է նախանշել դրանց հետագա տնտեսական զար-
գացման ուղղությունները: 

Առաջարկվող վարչատարածքային բաժանման արդյունքում ազատված՝ պետական 
բյուջեից մարզպետարաններին հատկացվող ֆինանսական միջոցները կարող են ուղղվել 
ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ, որոնք հետագայում կարող են ուղղվել 
շրջանների տնտեսական զարգացման նպատակային ծրագրերի իրականացմանը:  

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարելագործման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների փոխգործակցության բարելավման, միմյանց միջև և 
շրջանների բնակչության առջև պատասխանատվության բարձրացման նպատակով ա-
ռաջարկում ենք շրջանի ղեկավարի ընտրությունն իրականացնել ուղղակի՝ միամանդատ 
մեծամասնական ընտրակարգով, իսկ ավագանիներինը՝ կուսակցությունների և կուսակ-
ցությունների դաշինքների կողմից առաջադրված ընտրական ցուցակով՝ համամասնա-
կան ընտրակարգով, տվյալ շրջանի ընտրական իրավունք ունեցող բնակչության կողմից: 
Միաժամանակ, ավագանու աշխատանքն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպա-
տակով հարկավոր է ստեղծել խմբակցություններ, ինչպես նաև ավագանու իրավասու-
թյան հարցերի քննարկման, ավագանու անունից վերահսկողություն իրականացնելու հա-
մար՝ մշտական կամ ժամանակավոր հանձնաժողովներ: Այս ամենը, անշուշտ, կնպաստի 
նաև քաղաքական կուսակցությունների կայացմանն ու զարգացմանը հանրապետության 
ողջ տարածքում: Ըստ առաջարկվող մոդելի՝ շրջանի կազմի մեջ մտնող համայնքների ղե-
կավարները, շրջանի ղեկավարի ներկայացմամբ, կնշանակվեն ավագանու որոշմամբ, 
ինչը, անշուշտ, կբարձրացնի համայնքի ղեկավարի ինքնուրույնության և պատասխանա-
տվության աստիճանը:  
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АСЛАНЯН СЕРГЕЙ 
 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РА 

 

Ключевые слова: административно-территориальное разде-
ление, местное самоуправление, террито-
риальное управление, область, община, район, 
государственный и общинный бюджет 

 

На современном этапе хозяйствования развитие и прогресс каждой страны невозможно 
обеспечить без эффективного административно-территориального разделения и управления. 
В статье рассматривается фактическая система административно-территориального раз-
деления РА, предлагается новый подход административно-территориального разделения и 
управления. 

 

SERGEY ASLANYAN 
 

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE DIVISION AND 
GOVERNANCE SYSTEM IN RA 

 

Key words: administrative division, local self-government, 
territorial management, province, community, 
district, state and community budget 

 

In conditions of the modern market economy development and progress of each country is 
impossible without effective administrative division and governance.The article outlined the existing 
system of territorial division in RA and proposed a new approach to administrative-territorial division 
and governance. 

 
 
 
ՄԱՐԵՏԱ ԱՐՇԱԿՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ WEB ԿԱՅՔԻ 
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. պահեստ, պաշար, լոգիստիկա, ինտեգրաց-
ված լոգիստիկա, տեղեկատվական լոգիս-
տիկա, ծրագրավորում, Web սերվեր, Web 
կայք, ծրագրավորման լեզուներ, PHP  

 

Նյութական պաշարների կառավարման գործընթացը օպտիմալ իրականացնելու 
համար ուսումնասիրվում են լոգիստիկան և դրա կարևորագույն բաղկացուցիչներից՝ պա-
շարների լոգիստիկան, պահեստավորման լոգիստիկան և տեղեկատվական լոգիստիկան: 
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Լոգիստիկայում լայնորեն կիրառվում են ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ները: Կատարելագործված ծրագրային արտադրանքների միջոցով լոգիստիկ շղթայում 
իրականացվում է պաշարների օպտիմալ կառավարում: Հոդվածում նշված են Denwer, 
XAMPP և Open Server լոկալ սերվերային հարթակները, Denwer-ով կառուցվել է վեբ 
կայք` http://localhost/warehouse/calculate.php, որտեղ իրականացվում է պահեստի 
առցանց կառավարում: Ծրագրային կոդերը գրված են HTML և PHP ծրագրավորման լե-
զուներով: 

 

Ցանկացած արտադրության կամ ընկերության զարգացումը, առաջընթացը և ինք-
նահաստատումը կախված են նյութական պաշարների ճիշտ և արդյունավետ օգտագոր-
ծումից: Այդ իսկ պատճառով պաշարների կառավարմանը վերաբերող բոլոր հարցերիև 
խնդիրների ռացիոնալ լուծումը չափազանց կարևոր է: Այսօր լոգիստիկայի զարգացումը 
կտրուկ վերակառուցել է պաշարների կառավարման գործընթացը: Շնորհիվ ժամանա-
կակից տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և ներդրման՝ ձևավորվել են ին-
տեգրված լոգիստիկ համակարգեր, որտեղ, պաշարների լոգիստիկայի, պահեստավոր-
ման լոգիստիկայի, տրանսպորտային լոգիստիկայի և լոգիստիկայի այլ բաղկացուցիչների 
հետ մեկտեղ, չափազանց կարևորվում է տեղեկատվական լոգիստիկան: Տեղեկատվա-
կան լոգիստիկան լոգիստիկ համակարգի անբաժանելի մասն է: Դրա հիմնական նպա-
տակն է անհրաժեշտ ժամկետներում, անհրաժեշտ ծավալով և անհրաժեշտ տեղում ա-
պահովել լոգիստիկ համակարգերը տեղեկատվությամբ: Համակարգչային տեխնիկայի և 
ժամանակակից ծրագրային ապահովման օգտագործումը թույլ է տալիս լոգիստիկ համա-
կարգում պահեստի և պաշարների կառավարումը զգալիորեն բարելավել: 

Լոգիստիկայի արդի վիճակը և զարգացումը հիմնականում ձևավորվել է բիզնեսի 
բոլոր ոլորտներում ինֆորմացիոն-համակարգչային տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և 
արագ զարգացմամբ։ Բազմաթիվ լոգիստիկ մոտեցումների (համակարգերի) իրականա-
ցումը, ինչպես, օրինակ, SDP, JIT, DDT և այլն, անհնար կլիներ առանց արագագործ հա-
մակարգիչների, տեղային հաշվողական ցանցերի, հեռահաղորդակցման համակարգերի 
և ինֆորմացիոն-ծրագրային ապահովման կիրառման։ Տեղեկատվական ցանցը համա-
կարգչային ծրագրերի և տեղեկատվական ռեսուրսների օգտատերերի համախումբ է, 
որոնք միավորված են միասնական տեղեկատվական ալիքով՝ տեղեկատվական հոսքերի 
արդյունավետ մշակման և փոխանցման համար: 

Լոգիստիկայի մեջ տեղեկատվական համակարգերը բնութագրվում են բարձր կար-
գի ծրագրային լուծումների ինտեգրմամբ: Լոգիստիկայում ժամանակակից տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաներից է վեբ կայքերի նախագծումն ու մշակումը: Բոլոր վեբ նախա-
գծողների, ինչպես բոլոր մյուս նախագծողների և մասնագետների համար, անհրաժեշտ 
են մի շարք ծրագրային փաթեթներ: Վեբ ծրագրավորողների համար դա վեբ-սերվերն է: 
Հայտնի վեբ-սերվերներից են՝ 

Denwer–ը ծրագրերի մի հավաքածու է, որը վեբ ծրագրավորողին ընձեռում է սո-
վորական համակարգչի վրա, առանց ինտերնետի հասանելիության, WINDOWS ՕՀ-ի կա-
ռավարման ներքո, դինամիկ էջերով կայքեր կառուցելու հնարավորություն:  
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XAMPP–ը վեբ-սերվեր է, որը պարունակում է Apache, MySQL, PHP սքրիփթերի ին-
տերպրիտատոր, Perl ծրագրավորման լեզու և շատ մեծ քանակությամբ լրացուցիչ գրա-
դարաններ, որոնք ձևավորում են ամբողջական, լիակատար վեբ-սերվեր: 

Open Server–ը շարժական սերվերային հարթակ է, ծրագրային միջավայր վեբ 
ծրագրավորողների համար:  

Նշված սերվերային հարթակները նախատեսված են PHP և այլ կոդեր մշակելու հա-
մար: PHP (Hypertext Preprocessor)-ն վեբ կայքեր ստեղծելու հիպերտեքստային, 
սկրիպտային ծրագրավորման լեզու է: Լեզվի պարզության, կատարման արագության, 
բազմաթիվ ֆունկցիաների և PHP արտոնագրով ընթացիկ կոդերի տարածման շնորհիվ՝ 
այսօր վեբ-ծրագրավորման ոլորտում PHP-ն դեռ համարվում է ծրագրավորման առաջ-
նային լեզուներից մեկը (նկ.1): 

 

 
 
Նկար 1. Հոլանդական TIOBE Software BV ընկերության վարկանշային տվյալները 
 
Denwer վեբ-սերվերի localhost-ում կառուցվել է warehouse անունով կայք՝ ըստ 

HTML (նկ.2) և PHP (նկ.3) լեզուներով մշակված ծրագրերի՝  
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Նկար 2. HTML կոդ 
 

 
 

Նկար 3.  PHP կոդ 
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Ձևավորվել են D:\home\localhost\www\warehouse\calculate_form.html և 
http://localhost/warehouse/calculate.php հասցեներով վեբ էջեր: D:\home\localhost\ 
www\warehouse\calculate_form.html էջում Պահեստի կառավարում ձևաչափով մուտ-
քագրվում են մատակարարման և առաքման տվյալները, հաշվարկի արդյունքն արտա-
ցոլվում է http://localhost/warehouse/calculate.php էջում: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 4. Մատակարարման և առաքման դեպքում 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 5. Մատակարարում և առաքում չի կատարվում 
 
Հոդվածում ներկայացվել են՝ վեբ կայքի կառուցման եղանակ, լոգիստիկ շղթայում 

պահեստի և պաշարի կառավարման ծրագրային կոդեր: 
Մշակված տեղեկատվական համակարգը ապահովում է լոգիստիկ պահեստի առ-

ցանց, արդյունավետ կառավարումը: 
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МАРЕТА АРШАКЯН 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

Ключевые слова: склад, запас, логистика, интегрированная ло-
гистика, информационная логистика, програм-
мирование, веб-сервер, веб-сайт, языки прог-
раммирования, PHP 

 

С развитием логистики, на основе использования современных информационных техно-
логий. и совершенных программных продуктов осуществляется оптимальное управление запа-
сами. На веб-серверах проектируются веб-сайты для автоматизации логистических систем. В 
статье описаны локальные серверные платформы Denwer, XAMPP и Open Server. На сервере 
Denwer построен веб-сайт http://localhost/warehouse/calculate.php, где осуществляется 
управление склада в режиме онлайн. Программные коды написаны на языках программирования 
HTML и PHP. 

 

MARETA ARSHAKYAN 
 

WEB SITE DESIGN AND LAYOUT OF THE MATERIAL INVENTORY STORAGE SYSTEM 
 

Key words: warehouse, stock, logistics, integrated logistics, 
information logistics, programming, Web server, 
Web site, programming languages, PHP 

 

Logistics and logistics considerations, inventory logistics, storage logistics and information 
logistics are studied in order to optimize the material stock management process. Modern information 
technologies are widely used in logistics. Optimized resource management is provided through  
improved software products in a logistic chain. The article describes the local server platforms Denwer, 
XAMPP, and Open Server, a Web site built in Denver, http://localhost/warehouse/calculate.php 
where online storage is maintained. Program codes are written in HTML and PHP programming    
languages. 

 
 
ՎԱՀԱՆ ԲԱԲԱՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր. բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 
ռիսկ, ռիսկերի կառավարման համակարգ, 
ռիսկերի կառավարման գործընթաց  

 

Հոդվածում ներկայացվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կրթա-
կան և գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ռիսկերը, այնուհետև առաջա-
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դրվում է ռիսկերի կառավարման համակարգ, որը նախատեսվում է կիրառել բուհերում՝ 
այդկերպ նպաստելով վերջիններիս գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:  

 

Ռիսկերի կառավարման համակարգի մասին խոսելիս, առաջին հերթին, հարկավոր 
է ուսումնասիրել այն միջավայրը, որտեղ պետք է կիրառվի դիտարկվողհամակարգը: 

Միջավայրի ուսումնասիրությունը պահանջում է բացահայտել վերջինիս գործա-
ռույթները, որպեսզի ամբողջական և լիարժեք ներկայացվեն դիտարկվող օբյեկտի էու-
թյունը և դրանից բխող առանձնահատկությունները: Ցանկացած ոլորտի գործառույթներն 
ուղղված են տվյալ ոլորտի վերջնարդյունքների ձևավորմանը: Բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության վերջնարդյունքն արտահայտվում է թողարկվող բակալավրների և մա-
գիստրոսների գիտելիքներով` շուկայի պահանջներին դրանց համապատասխանելիու-
թյամբ: 

Համաձայն «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 
ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը 
կրթական հաստատությունն է, որն իրականացնում է բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլո-
մավորված մասնագետի կրթական ծրագրեր:  

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գործընթացի հիմնական բաղադրիչ-
ներն են կրթական և գիտահետազոտական աշխատանքները: 

Կրթական գործընթացը ներառում է կրթական ծրագրերի կազմման, իրականաց-
ման, գնահատման, վերահսկողական և կարգավորման գործառույթներ: 

Կրթական գործընթացը սկսվում է ըստ «Բարձրագույն ուսումնական հաստատու-
թյունների մասին» ՀՀ օրենքի և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված չափորո-
շիչների կրթական ծրագրերի կազմումից: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, առաջնորդվելով նորմատիվ իրա-
վական ակտերով, սակայն իրենց կրթական ծրագրերը չհամապատասխանացնելով շու-
կայի պահանջներին, կարող են ժամանակավրեպ դարձնել իրենց շրջանավարտների 
մասնագիտական գիտելիքը: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հաջորդ կարևոր բաղադրիչը գի- 
տահետազոտական աշխատանքներն են: Շատ դեպքերում գիտահետազոտական աշխա-
տանքներն իրենց գիտական արժեքով ուղղված չեն շուկայի պահանջների բավարար-
մանը, այսինքն՝ կրում են ինքնանպատակ բնույթ: 

Սույն հոդվածում ընդհանուր դրույթներով ներկայացվող ռիսկերի կառավարման 
համակարգը և դրա ներքո իրականացվող գործընթացներն ուղղված են բարձրագույն 
ուսումնական հաստատության կրթական և գիտահետազոտական աշխատանքների մա-
կարդակի վրա ազդող գործոնների բացասական դրսևորումների` ռիսկերի բացահայտ-
մանը և դրանց կառավարման հիմնախնդիրներին: 

Ռիսկերի կառավարման համակարգը և դրա գործընթացները դիտարկելուց առաջ 
հարկավոր է ներկայացնել «ռիսկ» հասկացությունը: 



689 

Համաձայն ISO 31000:2900 «Ռիսկերի կառավարման սկզբունքներ և ուղեցույցներ» 
միջազգային ստանդարտի 2.1 ենթակետի՝ ռիսկը բնութագրվում է հետևյալ կերպ. անորո-
շության ազդեցություն նպատակի վրա: 

Անորոշությունը մի իրավիճակ է, երբ կա տեղեկատվության անբավարարություն 
(նույնիսկ մասնակի), որով պայմանավորված են իրադարձությունների կամ դրանց մասին 
գիտելիքների կամ դրանց հավանական հետևանքների մասին ոչ ամբողջական պատ-
կերացումները: 

Ազդեցությունը նշանակում է շեղում կանխատեսվածից: 
Այժմ ներկայացնենք ռիսկերի կառավարման գործընթացը, որը կօգնի բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությանը հասնել իր նպատակներին և խելամտության սահման-
ներում խուսափել անակնկալներից ու սխալ գնահատումներից1: 

Ռիսկերի կառավարումը ներկայացնում է.  
• ողջ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ընդգրկող անընդհատ գործ-

ընթաց, 
• իրականացվում է բոլոր մակարդակներում և ամբողջ անձնակազմի կողմից, 
• կիրառվում է ռազմավարության ձևավորման և մշակման գործընթացում, 
• ներառում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռիսկերի փաթեթի վեր-

լուծություն, 
• նպատակ ունի կանխորոշելու բացասական գործոնները, որոնք կարող են անդ-

րադառնալ բարձրագույն ուսումնական հաստատության գործունեության վրա, 
• նպատակների իրականացման խելամիտ երաշխիքներ է տալիս:  
Ռիսկերի կառավարումը ներառում է` 
1. Ռիսկերի արձանագրում և դրանց ընդունելի մակարդակի սահմանում: 
2. Ծագող ռիսկերի արձագանքմանը վերաբերող որոշումների ընդունման մեխա-

նիզմների կատարելագործում: 
3. Անկանխատեսելի հանգամանքների և վնասների նվազեցում: 
4. Ռիսկերի ընդհանրության բացահայտում և կառավարում: 
5. Բարենպաստ հնարավորությունների օգտագործում: 
6. Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: 
Ռիսկերի կառավարման արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը կառավարման 

մարմիններին հնարավորություն է տալիս արդյունավետ գնահատելու իրենց կողմից տնօ-
րինվող հնարավորությունները և դրանք արդյունավետ բաշխելու համապատասխան 
ոլորտների վրա: Օրինակ՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատության հնարավորու-
թյունների շարքը կարելի է դասել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը` մարդկային 
ռեսուրսները և գիտական միտքը: Վերոհիշյալ հնարավորությունների վերջնարդյունքները 
ռիսկերի կառավարման ոչ համակարգված մոտեցման արդյունքումկարող են կորցնել ի-
րենց արդիականությունը, այսինքն՝ ուղված չլինեն շուկայի պահանջների բավարարմանը: 

                                                            
1Վ. Բաբայան, Բանկային ռիսկերի կառավարում, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2014, էջ 23: 
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Այժմ ներկայացնենք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններիռիսկերի կա-
ռավարման համակարգի մեր տեսլականը: 

 
Գծապատկեր 1. Բուհի ռիսկերի կառավարման համակարգ 
 

Ռիսկերի կառավարման համակարգը ներկայացվում է ութ բաղադրիչի միջոցով, 
որոնք գծապատկեր 1-ում արտացոլվում են հորիզոնական տողերով, իսկ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների կազմակերպչական կառուցվածքի մասնակիցները և 
օժանդակող անձինք` ուսանողները՝ ուղղահայաց տողերով: Գծապատկերը ցույց է տալիս 
ոչ միայն նպատակների, ռիսկերի կառավարման և ուսումնական հաստատության առան-
ձին մասերի փոխկապակցվածությունը հնարավորություն է տալիս ռիսկերը և դրանց 
ազդեցությունը դիտարկելու բոլոր մակարդակներում: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության նպատակները կարելի է բաժանել չորս 
հիմնական մակարդակների1` 

• ռազմավարական նպատակներ – բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
առաքելությունից և տեսլականից բխող բարձր մակարդակի նպատակներ, 

• գործառնական նպատակ – ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, 
• հաշվետվություններ իձևավորման նպատակներ – արժանահավատ հաշվետ-

վությունների կազմում, 
• համապատասխանելիության նպատակ – գործող օրենսդրական և նորմատիվա-

յին ակտերի պահանջների ամբողջական կատարման ապահովում: 
Համաձայն միջազգային նորմերի՝ ռիսկերի կառավարման համակարգը բաղկացած 

է հետևյալ բաղադրիչներից. 
• Ներքին միջավայր 
Ներքին միջավայրը ներկայացնում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

կրթական և գիտահետազոտական գործընթացների իրականացման վայր, որտեղ ձևա-

                                                            
1 Վ. Բաբայան, Բանկային ռիսկերի կառավարում, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2014, էջ 24: 
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վորվում են հաստատության բնորոշ ռիսկերը և դրանց կառավարման ռազմավարու-
թյունը: 

Նշված միջավայրի ձևավորման գործում կարևորվում է բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության ռիսկերի կառավարման փիլիսոփայությունը, կառավարման մարմիննե-
րի կողմից իրականացվող վերահսկողությունը, էթիկական արժեքները, ավանդույթները 
և մասնագիտական ունակությունները: 

• Նպատակների սահմանում 
Ընդհանուր նպատակները դրվում են ռազմավարական մակարդակով, որը պետք է 

բխի բարձրագույն ուսումնական հաստատության առաքելությունից: Նպատակները 
պետք է համապատասխանենբարձրագույն ուսումնական հաստատության կառավարման 
համապատասխան մարմնի կողմից ընդունված ռիսկի ընդունելի մակարդակին: 

• Իրադարձությունների բնորոշում 
Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կառավարման համապատասխան 

մարմինները բացահայտում են կրթական և գիտահետազոտական գործընթացները և 
դրանց արդյունքում ձևավորված իրադարձությունները (դրական և բացասական ազդե-
ցություններ), որոնք կարող են ազդել հաստատության, դրա նպատակների ու ռազմավա-
րության իրականացման վրա:  

Իրադարձության ազդեցության բնույթը որոշելիս կառավարման մարմինները հաշ-
վի են առնում արտաքին ու ներքին բազմաթիվ ազդակների (գործոնների) բազմազա-
նությունը, որոնք կարող են ողջ հաստատության համար հանգեցնել ռիսկերի կամ հնա-
րավորությունների: 

• Ռիսկերի գնահատում 
Ռիսկերի գնահատումը բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը  հնարավորու- 

թյուն է տալիս հասկանալու, թե որքանով կարող են ազդել հնարավոր իրադարձություն-
ները նպատակների իրականացման վրա: 

• Արձագանք ռիսկերին 
Համապատասխան ռիսկի գնահատմամբ հաստատությունը որոշում է իր արձա-

գանքման քայլերը:  
Արձագանքը կարող է ներառել ռիսկից խուսափելու մոտեցում, ռիսկի կրճատում 

(նվազեցում), ռիսկի վերաբաշխում, նվազեցում: 
• Հսկողության միջոցներ 
Հսկողության միջոցները ներկայացնում են քաղաքականությունների ու ընթացա-

կարգերի (ներքին իրավական ակտերի) համախումբ, որոնք ուղղված են կրթական և գի-
տահետազոտական գործընթացների վրա ազդող գործոնների բացասական հետևանքնե-
րի` ռիսկերի կառավարմանը: 

• Տեղեկատվական և հաղորդակցման ուղիներ 
Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը որոշվում, արձանագրվում և փոխանցվում է այն 

ձևով ու ժամկետում, որը հնարավորություն է տալիս օգտագործողին իրականացնելու իր 
պարտականությունները: 



692 

• Մոնիթորինգ (մշտադիտարկում) 
Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռիսկերի կառավարման մոնիթորինգը 

ներկայացնում է ռիսկերի կառավարման բաղադրիչների առկայության ու գործունեության 
գնահատում` որոշակի ժամանակային միջակայքում: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կառավարմանմարմինները, ֆունկ-
ցիոնալստորաբաժանումներըևայլմասնակիցներն են. 

1. հոգեբարձումներիխորհուրդ, 
2. ռեկտորատ,  
3. գիտխորհուրդ, 
4. ֆունկցիոնալստորաբաժանումներ, այդթվում՝դեկանատներ, 
5. ամբիոններ, այդթվում՝պրոֆեսորադասախոսականանձնակազմ, 
6. ուսանողներ: 
Ռիսկերի կառավարման համակարգը և դրա ներքո իրականացվող գործընթացնե-

րը հնարավորություն են տալիս հասնելու կառավարման նախանշված նպատակներին` 
խուսափելով անցանկալի երևույթներից և բարձրացնելով կառավարչական որոշումների 
արդյունավետությունը:  

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունավետության 
ապահովման գործում կարևորվում է կառավարչական ճշգրիտ որոշումների կայացումը, 
իսկ դրանում իրենց կարևոր դերակատարումն ունեն այդ հաստատության բնորոշ ռիս-
կերի (բարի համբավի, կոռուպցիոն, գիտական աշխատանքների որակի, փոխանցվող 
գիտելիքի և շուկայի պահանջների միջև առկաանհամապատասխանելիությունը) բացա-
հայտումը և դրանց արդյունավետկառավարումը: 

Ներկայացվածի հետ մեկտեղ, ռիսկերի կառավարումը կարող է տալ հետևյալ հար-
ցադրման հիմնապատճառների լուծման ուղիները՝ ինչո՞ւ է շուկայի կողմից կադրերի հա-
վաքագրման գործընթացում նախապատվությունը տրվում արտերկրյա հովանու ներքո 
գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից թողարկված բակա-
լավրներին և մագիստրոսներին: 

Սույն հոդվածի հիմնադրույթներն ավելի հանգամանալից կներկայացվեն առանձին 
հոդվածաշարի տեսքով: 

 

ВАГАН БАБАЯН 
 

СУТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, риск, система 
управления рисками, процесс управления риска-
ми 

 

В статье представлены основные риски образовательной и исследовательской деятель-
ности высших учебных заведений, а затем продвигается система управления рисками, кото-
рая предназначена для использования в высших учебных заведениях, способствуя повышению 
эффективности их деятельности. 
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VAHAN BABAYAN 
 

THE ESSENCE OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM OF THE HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION 

 

Key words: higher education institution, risk, risk management 
system, risk management process 

 

The main risks of educational and research activity of higher education institutions are presented 
in the article, and then the risk management system is advanced, which is intended for use in higher 
educational institutions, contributing to the increase of their activity efficiency.  

 
 
 
ԱՐԱՐԱՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
 

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀԱՅԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ 
Հայաստանի տարածքային զարգացման 
հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող, 
տնտեսագիտության թեկնածու 

 

ՀՀ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ 
 

Հիմնաբառեր. պետական կառավարում, տեղական ինքնա-
կառավարում, ապակենտրոնացում, անհա-
մամասնություն, անհամաչափություն,լիազո-
րություններ, համայնքների խոշորացում 

 

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարումը նախորդ երկու տասնամյակներում 
ունեցել է և´ ձեռքբերումներ, և´ ձախողումներ, ինչը փորձի պակասի և ոչ ճիշտ մոտե-
ցումների արդյունք է: Այժմ ոլորտում նոր շրջադարձային մոտեցումներ են դրսևորվում 
համայնքների խոշորացման ճանապարհով, ինչը լրջագույն և համակողմանի ուսումնա-
սիրության կարիք ունի:  

Սույն հոդվածում քննարկվել և ներկայացվել են տեղական ինքնակառավարման հա-
մակարգում իրականացվող միջոցառումները և առկա հիմնախնդիրները: 

 

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում քսանամյա պատմություն ունի, որի 
ընթացքում եղել են և՛ ձեռքբերումներ, և՛ ձախողումներ: Ձախողումներն առաջին հերթին 
պայմանավորված են եղել փորձի պակասով, ինչպես նաև շատ հարցերում դրսի փորձի 
տեղայնացման ոչ ճիշտ մոտեցումներով՝ առանց հաշվի առնելու մեր երկրի բնակլիմայա-
կան, տարածքային, ռելիեֆային, տնտեսական, քաղաքական, ժողովրդագրական, մշա-
կութային, կրոնական, իրավական դաշտի և այլ առանձնահատկությունները: Ամբողջու-
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թյամբ չեն վերլուծվում և ի հայտ բերվում այն խնդիրները, որոնք հրատապ լուծման կա-
րիք ունեն, որովհետև դրանք կարող են ոչ միայն նպաստել, այլև խոչընդոտել տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ամենօրյա, առավել ևս հեռանկարային գործընթացնե-
րի արդյունավետ իրականացումը: Ժամանակակից պայմաններում մշտապես փոփոխվող 
աշխարհում տեղի են ունենում այնպիսի գործընթացներ, որոնք չեն շրջանցում նաև մեր 
երկիրը, մասնավորապես՝ նկատի ունենք ինչպես Արցախյան հակամարտությունը և 
փխրուն զինադադարը, այլև տարբեր երկրներում ընթացող տեղային պատերազմները 
(Սիրիա, Իրաք, Աֆղանստան, Ուկրաինա և այլն), 2008 թ. ԱՄՆ-ում սկսված ֆինանսա-
կան ճգնաժամը, որը վերածվեց համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, 
կառավարման բոլոր օղակներում ոչ արդյունավետ ու ժամանակին կիրառվող գործիքա-
կազմի և գործելաոճի առկայությունը, բերեցին և շարունակում են բերել նրան, որ տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինները դեռևս չեն կարողանում լուծել իրենց առջև դրված 
գոնե նվազագույն խնդիրները, ինչն էլ դառնում է ազգաբնակչության դժգոհության պատ-
ճառ: Իսկ եթե նկատի ունենանք ամբողջ հանրապետությունում համայնքների զարգաց-
ման ցցուն անհամաչափություններն ու անհամամասնությունները, ինչպես նաև դրանք 
փորձենք համեմատել Երևան քաղաքի հետ, ապա պարզ կդառնա, որ կարծես կառուցում 
ենք քաղաք պետություն, ի դեմս Երևանի, որը մեր պայմաններում անթույլատրելի է, 
որովհետև Երևան քաղաքում ևս չափիցավելի կենտրոնացումը բերում է լուրջ խնդիրների 
առաջացման: Որպեսզի ասվածը մերկապարանոց չհնչի, ներկայացնենք մի քանի վիճա-
կագրական տվյալներ: Հայաստանում մարզային մակարդակով ՀՆԱ ցուցանիշը չի հաշ-
վարկվում, սակայն փորձագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տնտեսական զար-
գացումը հիմնականում կենտրոնացած է Երևանում և Սյունիքի մարզում (աղյուսակ 1): 

 
Աղյուսակ 1 

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ հարաբերակցությունը միջին հանրապետականի նկատմամբ  
ՀՀ մարզերում և Երևանում 2009−2012 թթ. (%) 

 

Տարե
թիվը  Երևան 

Արա-
գա-

ծոտն 

Արա-
րատ 

Արմա-
վիր 

Գեղար-
քունիք Լոռի Կո-

տայք Շիրակ Սյու-
նիք 

Վայոց 
Ձոր Տավուշ

2009 172.3 65.0 68.2 67.4 63.9 42.4 66.9 57.6 97.1 52.1 39.5 
2010 162.3 85.4 74.2 62.1 68.2 47.5 65.3 54.4 133.9 55.1 46.4 
2011 148.7 78.6 73.8 70.6 74.6 59.3 70.5 65.0 140.2 59.5 54.8 
2012 151.7 82.6 71.1 67.0 69.7 52.7 78.4 59.7 133.5 57.7. 62.6 

 

 
Եթե փորձենք վերլուծել այս ցուցանիշը, առաջին հերթին, նկատելի է, որ ՀՆԱ ցու-

ցանիշը բարձր է այնտեղ, որտեղ զարգացած է հանքահումքային արդյունաբերությունը, 
որն առավել ակնհայտ է, երբ դիտարկում ենք ըստ մարզերի արդյունաբերական արտադ-
րանքի ցուցանիշները (աղյուսակ 2): 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ մարզերում և Երևանում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 2011−2015 թթ. 

(մլն դրամ)1 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Երևան 423435.9 450104.9 507541.4 543868.8 552818.1 
Արագածոտն 21637.9 19554.4 25112.7 29939.0 25729.6 
Արարատ 80864.9 104759.2 123721.2 131971.3 173151.2 
Արմավիր 41841.8 44471.3 50452.2 54392.7 57598.9 
Գեղարքունիք 17959.5 21657.7 23665.5 22573.2 29562.6 
Լոռի 73496.8 80041.7 75275.0 69941.2 120165.8 
Կոտայք 10449.5 144948.9 166121.7 167399.6 138485.2 
Շիրակ 42766.8 40723.4 42623.7 48897.0 40668.8 
Սյունիք 178366.5 198723.7 204975.2 197631.1 178684.5 
Վայոց Ձոր 7765.0 9099.9 12008.3 15420.2 15654.8 
Տավուշ 6332.1 7821.6 10573.4 9240.0 10180.8 

 

Տարածքային անհամաչափ զարգացման խնդիրը նոր չէ թե՛ Հայաստանում, թե՛ այլ 
երկրներում, և պատահական չէ, որ խնդիրը կարևորվում է նաև կառավարության մա-
կարդակով, և ՀՀ կառավարության 2017−2022 թթ. ծրագրի տարածքային կառավարում և 
տեղական ինքնակառավարում բաժնում տեսնում ենք. «Հայաստանի տարածքների բնա-
կլիմայական առանձնահատկությունները, արտադրողական ուժերի ու բնական ռեսուրս-
ների անհամաչափ բաշխումը, տնտեսական զարգացման, սոցիալական, ժողովրդագրա-
կան ու մշակութային տարբերությունները պայմանավորել են տարածքային միավորների 
զարգացման մակարդակների անհամաչափություններ և անհրաժեշտություն են առա-
ջացրել մշակել տարածքների անհամաչափությունների մեղմմանն ուղղված գործողու-
թյուններ»2: 

 «Հայաստանի Հանրապետության 2016−2025 թվականների տարածքային զարգաց-
ման ռազմավարության» մեջ տարածքային զարգացման նպատակը սահմանելիս նշվում 
են ակտիվության աճը, բոլոր մարզերում համընթացության և կայունության ապահովու-
մը3: Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նա-
խարարությունը այս խնդրի լուծման մոտեցումների մեջ հատկապես կարևորում է հա-
մայնքների խոշորացումը, և անհամաչափ զարգացման պատճառներից մեկը համարում 
են մեծ թվով և ոչ օպտիմալ գործող համայնքների առկայությունը: Այս տեսակետը պաշտ-
պանում են շատ մասնագետներ, ովքեր վկայակոչում են մի շարք երկրների (Գերմանիա, 
Շվեդիա և այլն) համայնքների խոշորացման փորձը և նշում, որ, թեկուզ միայն ֆինան-
սական կողմը դիտարկելով, արդարացված չէ ավելի քան 900 համայնքների առկայու-
թյունը: 
                                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2016, http://www.armstat.am/file 

/article/marz_2016_10.pdf 
2 http://www.mtad.am/9EEFD115-4965-45DE-8E8F-8DCD54E67908/FinalDownload/DownloadId-

022529A73B1D200879528ECB20DEBAD6/9EEFD115-4965-45DE-8E8F-8DCD54E67908/files/docs/1663.pdf 
3 https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2016/07/ardzanagrayinNrq064.pdf 
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Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում ևս պարզվել է, որ 
անցած քսան տարիների ընթացքում կառավարման ապակենտրոնացումը ոչ դյուրին 
գործընթացների արդյունքում ունեցել է որոշակի ձեռքբերումներ: Վերջինս պայմանավոր-
ված է նաև նրանով, որ տեղական ինքնակառավարման ուժեղացումը բոլորովին էլ նպա-
տակ չունի թուլացնել պետական կառավարման այս կամ այն մարմնի դերը, այլ հակա-
ռակը՝ հստակեցնելով կառավարման յուրաքանչյուր օղակի լիազորությունները պետք է 
ավելի ուժեղացնել դրանց համագործակցությունը, հեռանկարային ռազմավարական 
ծրագրերի մշակումը և դրանք կյանքի կոչելու գործընթացները: Միաժամանակ, փորձը 
ցույց է տալիս, որ այս գործընթացների արդյունավետությունն էապես պայմանավորված է 
ոչ թե միասնական, համընդհանուր մոտեցմամբ, այլև յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, 
կոնկրետ խնդրին տարբերակաված մոտեցման դրսևորմամբ1: 

Կարծում ենք, որ այդ երկու մոտեցումներն էլ խիստ ծայրահեղ են. սոցիալական 
ցանկացած երևույթ կամ գործընթաց, բարեփոխում կամ նույնիսկ չնչին փոփոխություն 
ունի թե՛ դրական, թե՛ բացասական կողմեր: Հետևաբար՝ խնդիրը տվյալ դեպքում դառ-
նում է ոչ թե միայն դրական արդյունք ենթադրող կամ միայն դրական հետևանքներ ունե-
ցող փոփոխություն կատարելը, այլև համապատասխան գործողությունների միջոցով 
հնարավոր դարձնել դրական արդյունքների գերակշռության հասնելը բացասականների 
նկատմամբ: 

Խնդիրն այն է, որ յուրաքանչյուր համայնք ունի իր առանձնահատկությունները, 
որոնք այս կամ այն միասնական մոտեցման դեպքում կարող են ընդհանուր գործընթաց-
ների վրա ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն: Սա հաշվի 
առնելով՝ հարկ է նշել, որ համայնքները խոշորացնելիս, միջհամայնքային միավորումներ 
ստեղծելիս, անհրաժեշտ օրենքները և ենթաօրենսդրական ակտերը մշակելիս պետք է 
ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրել և յուրաքանչյուր առանձին դեպքում բազ-
մակողմանիորեն հիմնավորել ու գնահատել համայնքներին նոր լիազորություններ փո-
խանցելու բոլոր հնարավորություններն ու դժվարությունները: 

Ընդ որում, Հայաստանում համայնքների խոշորացման դեպքում դրական արդյունք-
ներ կամ ցանկալի փոփոխություններ են համարվում. 

1. մարդկային ռեսուրսների համախմբումը, 
2. համայնքի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, 
3. տեղական ինքնակառավարման մարմինների մրցակցային և թափանցիկ ընտ-

րությունների ապահովման հնարավորությունների ընդլայնումը, 
4. ենթակառուցվածքների զարգացումը և ծառայությունների արդյունավետության 

ու որակի բարձրացումը, 
5. ավելի մեծ թվով մարդկանց որակյալ ծառայություններ տրամադրելու հնարավո-

                                                            
1   Ա.Զաքարյան, Ն.Կիրակոսյան, Տեղական ինքնակառավարման կատարելագործման արդի խնդիրները    

ՀՀ-ում, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների 
ինստիտուտ, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները» գիտական 
հոդվածների ժողովածու-8, Եր., 2006, էջ 366: 
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րությունների ստեղծումը, 
6. ֆինանսական կարողությունների ուժեղացումը և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների լիազորությունների ընդլայնումը, 
7. համայնքային զարգացման կապիտալ ծրագրերի իրականացումը և այլն1: 
Հայտնի է, որ Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո անհրաժեշտություն 

առաջացավ կառավարման համակարգում ևս կատարել լրջագույն փոփոխություններ, 
որոնք, անշուշտ, պայմանավորված էին պետական կառավարման համակարգի ժո-
ղովրդավարացմամբ, վարչատարածքային միավորների առանձնացմամբ և ապակենտ-
րոնացմամբ: Այդ իսկ պատճառով էլ 1995 թ. հուլիսի 5-ին ընդունված ՀՀ սահմանադրու-
թյամբ սահմանվեցին ՀՀ-ում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգերի ձևավորման և դրանց լիազորությունների հիմնական դրույթները՝ 
ըստ որի մարզերում իրականացվում է պետական կառավարում,իսկ համայնքներում՝ տե-
ղական ինքնակառավարում: Հարկ է նշել, որ տեղական ինքնակառավարումը, առավելա-
պես շուկայական հարաբերություններին բնորոշ և մի շարք երկրներում արդեն իսկ փոր-
ձով հաստատված արդյունավետություն ապահովող կառավարման ձև լինելով հանդերձ, 
միաժամանակ պայմանավորում է երկրում տեղի ունեցող գործընթացների իրականաց-
ման առանձնահատուկ մոտեցումները, օրենսդրական դաշտի նորովի ձևավարումը: 

Ցանկացած երկրի տնտեսության արդյունավետ զարգացումը և հզորությունը պայ-
մանավորված են կառավարման կայուն համակարգերի ստեղծմամբ և դրանց համագոր-
ծակցված ու արդյունավետ գործառույթների իրականացմամբ: Միայն այդ դեպքում եր-
կիրը, համայնքը կկարողանան լուծել իրենց առջև դրված հիմնական խնդիրները և գնալ 
առաջ դեպի կարևորագույն նպատակը, այն է՝ երկրի զարգացման ճանապարհով բնակ-
չության կյանքի որակի բարելավումը: Այդ իսկ պատճառով էլ համայնքային խնդիրներին 
հնարավոր լուծում տալու նպատակով դրանց պետք է մոտենալ ոչ թե որպես առանձ-
նացված, մեկուսի միավոր, այլ պետության հիմքը կազմող ամբողջական օրգանիզմի 
կարևոր բաղկացուցիչ2: 

Ամեն դեպքում համայնքների խոշորացումն արդեն թևակոխել է միավորման փուլ, 
որի ընթացքից և արձանագրած հաջողություններից է էապես կախված, թե ինչպիսի 
արդյունքներ կունենա խոշորացման ծրագիրն առհասարակ: Սա հաշվի առնելով՝ Լոռու, 
Տավուշի և Սյունիքի մարզերում պիլոտային սկզբունքով համայնքների խոշորացումից հե-
տո՝ արդեն 2017 թ. խոշորացման գործընթացը նոր փուլ մտավ, և թվով 375 բնակավայ-
րերի միավորմամբ ձևավորվեցին 34 նոր համայնքներ:  

Ներկայումս այս մասով գլխավոր խնդիրն է լրջորեն հետևել տեղի ունեցող փոփո-
խություններին, հաշվարկել համայնքների խոշորացման հնարավոր բացասական հե-

                                                            
1 Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ, էջ 26−27: 
2 Ա.Զաքարյան, Ն.Կիրակոսյան, Տեղական ինքնակառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապե-

տությունում, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների 
ինստիտուտ, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները» գիտական 
հոդվածների ժողովածու-9, Եր., 2007, էջ 181: 
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տևանքները և մշակել դրանց չեզոքացման արդյունավետ միջոցներ: 
Միաժամանակ, յուրաքանչյուր մարզի ու նոր ձևավորված համայնքի համար ան-

հրաժեշտ է մշակել տարածքային զարգացման ռազմավարություն, թարմացնել բոլոր 
մարզերի տարածքային զարգացման պլանների մեթոդաբանությունը, վերանայել տա-
րածքային զարգացման ֆինանսավորման մեխանիզմները, ցուցանիշներն ու կառավար-
ման տեղեկատվական համակարգերը: 

Միայն նման միջոցառումների իրականացմամբ կարելի է ճիշտ հասկանալ և իրա-
կանացնել տարածքային համաչափ զարգացման քաղաքականություն: 

 

АРАРАТ ЗАКАРЯН  
КАРАПЕТ АРАКЕЛЯН  
АЙК ГАЛСТЯН  
 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ PA 
 

Ключевые слова: государственное управление, местное само-
управление, децентрализация, дисбаланс, дис-
пропорция, полномочия, расширение сообше-
ства 

 

За последние два десятилетия местное самоуправление в Армении имело как приобре-
тения, так и неудачи, что является результатом отсутствия опыта и неправильных 
подходов. В настоящее время в этой области проявляются новые подходы которые требуют 
серьезного и многостороннего изучения.  

В данной статье рассматриваются и излагаются принятые меры в системе местного 
самоуправления и существующие проблемы 

 

ARARAT ZAKARYAN  
KARAPET ARAKELYAN  
HAYK GALSTYAN 

 

PROBLEMS AND DECISIONS OF RA LOCAL GOVERNMENT 
 

Key words: public administration, local government, 
decentralization, imbalance, disproportion, powers, 
expansion of community 

 

For the last two decades local government in Armenia had both acquisitions, and failure that is 
result of lack of experience and the wrong approaches. Now in this area new approaches which 
demand serious and multilateral studying are shown.  

In this article the taken measures in the system of local government and the existing problems 
are considered and stated 
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ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 
հետազոտող, տնտեսագիտության թեկնածու 

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, բազմարկչի էֆեկտ, մրցու-
նակություն, վճարային հաշվեկշիռ, զբո-
սաշրջային մարքեթինգ 

 

Զբոսաշրջությունն ունի սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, բնապահպանական 
ազդեցություն, օժտված է բազմարկչի էֆեկտով, շատ երկրներում համարվում է եկամտի 
ստացման և աշխատատեղերի ստեղծման հիմնական աղբյուր, ուստի դրա զարգացումը 
կնպաստի նաև երկրի տնտեսական զարգացմանը: Հոդվածում ներկայացվել է ոլորտի 
առկա վիճակը, գնահատվել են զբոսաշրջային բազմարկչի էֆեկտը, զբոսաշրջային որոշ 
ցուցանիշների միջև կոռելյացիոն կապերը, վերլուծվել են զբոսաշրջության զարգացման և 
մրցունակության բարձրացման հիմնական առաջնահերթությունները ՀՀ-ում: 

 
Զբոսաշրջությունն իրավամբ կարելի է համարել համաշխարհային տնտեսության 

ամենաարագ զարգացող և եկամտաբեր ճյուղերից մեկը, քանի որ միջազգային զբոսա-
շրջիկների թիվը 2016 թ. ամբողջ աշխարհում հասել է 1235 մլն-ի, իսկ ոլորտն ապահովել 
է համաշխարհային ՀՆԱ-ի 10.2%-ը (7.6 տրլն դոլար) և 297.8 մլն աշխատատեղ1: 

Ըստ  ՀՀ  Ազգային  վիճակագրական ծառայության  տվյալների` 2016 թ. ՀՀ  է  ժա- 
մանել 1259657 զբոսաշրջիկ (2015 թ. համեմատ ցուցանիշն աճել է 5,7%-ով),2 իսկ ներքին 
զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 979968 մարդ3: 

Զբոսաշրջությունն ունի սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, բնապահպանական, 
քաղաքական նշանակություն երկրի համար. 

• Զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական նշանակությունն այն է, որ խթանում է 
ներդրումները, նպաստում է աշխատատեղերի ստեղծմանը, համայքների զար-
գացմանը, աղքատության հաղթահարմանը՝ հատկապես գյուղական համայքնե-
րում, ենթակառուցվածքների զարգացմանը, երկիրը տարադրամի փոխանակու-
մից ստանում է շահույթ, բացի այդ, զբոսաշրջությունն ունի նաև բազմարկչի 
էֆեկտ: 

• Զբոսաշրջության մշակութային նշանակությունն այն է, որ նպաստել մշակութա-
յին և պատմական ավանդույթների վերականգմանը, պահպանմանն ու փոխանց-

                                                            
1 WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2017World, p. 1, www.wttc.org 
2 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թ. հունվարին, էջ 88, 

http://armstat.am/file/article/sv_01_17a_421.pdf 
3 Նույն տեղում, էջ 90, http://armstat.am/file/article/sv_01_17a_422.pdf 



700 

մանը, ազգային ժառանգության պահպանմանը, մշակույթի, արվեստի զարգաց-
մանը: 

• Զբոսաշրջության բնապահպանական նշանակությունն այն է, որ նպաստում է 
շրջակա միջավայրի պահպանությանը, բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտա-
գործմանը, կենսաբազմազանության վերականգնմանը: Օրինակ՝ էկոզբոսա-
շրջության նպատակն է բարձրացնել հասարակության գիտակցությունը բնու-
թյան արժեքի վերաբերյալ՝ ձևավորելով բնության պահպանության համապա-
տասխան վարքագիծ: 

• Զբոսաշրջությունն ունի նաև էական քաղաքական նշանակություն: Մի կողմից՝ 
տարբեր ազգերի մարդկանց փոխադարձ շփումները, մշակույթների ու ավան-
դույթների փոխճանաչումն ու ընկալումը նպաստում են միջազգային խաղաղու-
թյան հաստատմանը, մյուս կողմից էլ՝ զբոսաշրջությունն ապահովում է երկրի 
նկարագրի ձևավորումը՝ նպաստելով երկրի միջազգային ճանաչմանը, դիվանա-
գիտակա նհարաբերությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը և այլն: 

 

 
 

Գծապատկեր 1.  ՀՀ ներգնա, արտագնա և ներքին զբոսաշրջիկների թիվը 
2007−2016 թթ.1 

 
Ըստ Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության համաշխարհային խորհրդի հրա-

պարակումների` ՀՀ-ում զբոսաշրջության համախառն ներդրումը ՀՆԱ-ում 2016 թ. կազ-
մել է 736 մլրդ դրամ կամ 1.5 մլրդ դոլար (ՀՆԱ 14,0%-ը), իսկ ուղղակի ներդրումը՝ 0.4 մլրդ 

                                                            
1 Տվյալներն ըստ ԱՎԾ` 2008−2017 թթ. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերա-

բերյալ կատարված հրապարակումների վրա:  
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դոլար: Զբոսաշրջության համախառն ազդեցությունը զբաղվածության վրա կազմել է 
143500 մարդ (զբաղվածների 12,5%-ը), իսկ ուղղակի ազդեցությունը՝ 38500 մարդ: Զբո-
սաշրջության ոլորտում ներդրումները կազմել են 48.9 մլրդ դրամ կամ 0.1 մլրդ դոլար 
(ընդհանուր ներդրումների 4.4%-ը)1: Զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությու-
նը գնահատելու համար կիրառենք զբոսաշրջային բազմարկչի էֆեկտը՝ հիմնվելով ՀՆԱ-
ում և զբաղվածության մեջ զբոսաշրջության ունեցած համախառն և ուղղակի ազդեցու-
թյունների հարաբերության վրա2, կստանանք. 

ՀՆԱ-ի մուլտիպլիկատոր = 1.5 / 0.4 ≈ 3.75(1) 
Զբաղվածության մուլտիպլիկատոր = 143500 / 38500 ≈ 3.72 (2) 
Ուստի կարող ենք ասել, որ զբոսաշրջությունն ունի էական սոցիալ-տնտեսական 

ազդեցություն, քանի որ այդ ոլորտում ներդրված 1 դոլարը ստեղծում է մոտ 3.75 $ 
տնտեսության մեջ և 3.72 նոր աշխատատեղ:  

Կոռելյացիոն-ռեգրեսիոն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ներգնա և ներքին զբո-
սաշրջիկների թվի և ՀՆԱ-ի միջև Պիրսոնի R գործակիցը 0.827 է, իսկ դետերմինացիայի 
գործակիցը՝ R2-ն՝ 0.685, այսինքն՝ զբոսաշրջիկների թվի փոփոխության ազդեցությունը 
ՀՆԱ փոփոխության վրա 68% է (գծապատկեր 2): 

 

 
 Գծապատկեր 2. Ռեգրեսիոն մոդելը ՀՀ ներքին ու ներգնա զբոսաշրջիկների թվի  
 և ՀՆԱ-ի միջև 

                                                            
1 WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2017 Armenia, p. 1, 7; www.wttc.org 
2 Stynes D., (1999) Economic Impacts of Tourism, https://www.msu.edu/course/prr/840/econimpact/pdf/ 

ecimpvol1.pdf 
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Ներգնա և ներքին զբոսաշրջիկների թվի և զբոսաշրջության մեջ զբաղվածների թվի 
միջև Պիրսոնի գործակիցը 0.946 է, այսինքն՝ կապը շատ ուժեղ է, նույնը կարելի է ասել 
նաև զբոսաշրջիկների թվի և կացության ու հանրային սննդի կազմակերպման ծառայու-
թյունների ծավալի միջև կապի մասին (0.987), իսկ ահա ներքին և ներգնա զբոսա-
շրջիկների թվի և մանրածախ առևտրի շրջանառության միջև կապը (0.533) միջին է 
(աղյուսակ 1): 

 

Աղյուսակ 1  
Պիրսոնի կոռելյացիայի գործակիցը որոշ ցուցանիշների միջև 

 

 ՀՆԱ Մանրածախ 
առևտրի 

շրջանառությունը 

Զբոսաշրջության 
մեջ զբաղվածների 
ընդհանուր թիվը 

Կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպման 

ծառայությունների ծավալը 
Ներքին և ներգնա 
զբոսաշրջիկների 
թիվը 

0.827 0.533 0.946 0.987 

 

Ինչպես գիտենք, զբոսաշրջությունից ստացված ֆինանսական մուտքերն ու ելքերն 
արտացոլվում են վճարային հաշվեկշռում: ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի 
ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում ենթահաշվի ճանապար-
հորդության բաժինը 2015 թ. գնահատվել է -59.96 մլն դոլար (կրեդիտ՝ 935.82 մլն դոլար, 
դեբետ՝ 995.78 մլն դոլար)1, այսինքն՝ մեր արտագնա զբոսաշրջիկներն ավելի շատ գու-
մար են ծախսում դրսում, քան ներգնա զբոսաշրջիկները ՀՀ-ում՝ ապրանքների և ծա-
ռայությունների վրա: Կրեդիտի թիվը բաժանելով 2015 թ. ՀՀ ներգնա զբոսաշրջիկների 
թվի վրա՝ կստանանք 1 զբոսաշրջիկի կատարած միջին ծախսը ՀՀ-ում՝ 785 դոլար: 

Հաշվի առնելով ՀՀ հին պատմությունն ու հարուստ մշակութային ժառանգությունը, 
բարենպաստ կլիմայական պայմանները և կուրորտային ռեսուրսների առկայությունը, 
ազգային համեղ խոհանոցը և հյուրընկալության ավանդույթները, կրոնը և այլ գործոն-
ներ՝ կարող ենք ասել, որ Հայաստանում զարգացման մեծ հեռանկարներ ունեն պատմա-
մշակութային, կրոնական, առողջարանային, գաստրոնոմիական, քաղաքային, արկածա-
յին, ագրո- և էկոզբոսաշրջության տեսակները:  

Ըստ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հրապարակած՝ «2017 թ. զբոսաշրջու-
թյան մրցունակության զեկույցի»՝ Հայաստանը 136 երկրների շարքում եղել է 84-րդը՝ 3.53 
գործակցով (2015 թ. 141 երկրների շարքում զբաղեցրել է 89-րդ տեղը` 3,42 գործակցով): 
2017 թ. զբոսաշրջության ոլորտի ամենամրցունակ երկրներ համարվել են Իսպանիան, 
Ֆրանսիան և Գերմանիան: Վրաստանը զեկույցում զբաղեցրել է 70-րդ, Ադրբեջանը՝  
71-րդ, Ռուսաստանը՝ 43-րդ, Թուրքիան՝ 44-րդ տեղը:  

                                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2012−2015  թվականնե-

րին, էջ 17, http://www.armstat.am/file/article/bop_10_3.pdf 
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Աղյուսակ 2  
ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության համաթիվը 2017 թ.1 

 

Ցուցանիշ Դիրքը 136 
երկրների շարքում 

Գործակից 
(1-7) 

ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության համաթիվ 84 3.53 
Գործարար միջավայր 39 4.9 
Ապահովություն և անվտանգություն 34 5.9 
Առողջություն և սանիտարահիգիենիկ պայմաններ 48 5.9 
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի շուկա 45 4.8 
ՏՀՏ պատրաստվածություն 71 4.3 
Զբոսաշրջության գերակայություններ 71 4.6 
Միջազգային բացություն 95 2.6 
Գնային մրցունակություն 80 4.8 
Շրջակա միջավայրի կայունություն 102 3.8 
Օդային տրանսպորտի ենթակառուցվածք 88 2.2 
Վերգետնյա և նավահանգստային տրանսպորտի ենթակառուցվածք 88 2.9 
Զբոսաշրջային ծառայությունների ենթակառուցվածք 74 3.9 
Բնական ռեսուրսներ 89 2.6 
Մշակութային ռեսուրսներ և գործարար ճամփորդություն 99 1.4 

 

Այս տարի, ինչպես և նախորդ զեկույցում, հիմնախնդիրներ են համարվել զբոսա-
շրջային ենթակառուցվածքների որակը (90-րդ տեղ), ավիատոմսերի բարձր գները և 
օդանավակայանի վճարները (107-րդ տեղ), որակյալ աշխատուժ գտնելու դյուրինությունը 
(123-րդ տեղ), անձնակազմի վերապատրաստման աստիճանը (90-րդ տեղ), զբոսաշրջիկ-
ների ներգրավմանն ուղղված մարքեթինգի և բրենդինգի ցածր արդյունավետությունը 
(95-րդ տեղ), շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների ընդհանուր վիճակի ու պահ-
պանման ցածր մակարդակը (110-րդ տեղ), ճանապարհների որակը (80-րդ տեղ), բնա-
կան ակտիվների գրավչությունը (74-րդ տեղ) և այլն: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարող ենք ասել, որ զբոսաշրջության զարգացման 
նպատակով առաջնահերթություններ պետք է համարվեն զբոսաշրջային ենթակառուց-
վածքների բարելավումը, զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարձրացումը, շրջա-
կա միջավայրի և բնական ռեսուրսների ընդհանուր վիճակի ու պահպանման մակարդա-
կի բարձրացումը, ոլորտի աշխատուժի պատրաստման և վերապատրաստման գործըն-
թացի կատարելագործումը, զբոսաշրջային մարքեթինգի և բրենդինգի արդյունավետու-
թյան բարձրացումը, ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը, վիճակագրա-
կան հաշվառման բարելավումը: 

Այսպիսով՝ զբոսաշրջությունն ունի էական սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, 
բնապահպանական ազդեցություն, այն օժտված է հզոր մուլտիպլիկացիոն էֆեկտով, շատ 
երկրներում համարվում է եկամտի ստացման և աշխատատեղերի ստեղծման հիմնական 
աղբյուր, ուստի դրա զարգացումը կնպաստի նաև երկրի տնտեսական զարգացմանը: 

 

                                                            
1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum, Geneva, 2017, p.33, 84−85. 
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ГАЯНЕ ТОВМАСЯН  
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИЗМА НА РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РА 

 

Ключевые слова: туризм, эффект мультипликатора, конку-
рентоспособность, платежный баланс, марке-
тинг туризма 

 

Туризм имеет социально-экономический, культурный, экологический эффект, эффект 
мультипликатора и является основным источником дохода и создания рабочих мест во многих 
странах, поэтому его продвижение также будет способствовать экономическому развитию 
страны. В статье представлено текущее состояние сферы, оценивается эффект мультипли-
катора туризма и корреляционные отношения между некоторыми показателями туризма, ана-
лизированы основные приоритеты повышения конкурентоспособности и развития туризма в 
Армении. 

GAYANE TOVMASYAN 
 

SOCIAL-ECONOMIC IMPACT OF TOURISM ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE RA 

 

Key words: tourism, multiplier effect, competitiveness, balance 
of payments, tourism marketing 

 

Tourism has a socio-economic, cultural, environmental impact, multiplier effect, and is a major 
source of income and job creation in many countries. The article outlines the current state of the 
sphere; the tourism multiplier effect and the correlation relations among some tourism indicators were 
estimated, the main priorities for raising competitiveness and developing tourism in Armenia are 
analyzed. 

 
 

 

ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր.  մենաշնորհ, բնական մենաշնորհ, մրցակցու-
թյուն, մասշտաբի էֆեկտ, պահանջարկ, են-
թակառուցվածք 

 

Բնական մենաշնորհն առաջանում է օբյեկտիվ պատճառներով, երբ տվյալ ապրան-
քի պահանջարկն ավելի լավ է բավարարվում մեկ ընկերության կողմից: Բնական մենա-
շնորհներն իրենց հետ բերում են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական երևույթներ: 
Հետևաբար՝ պետության կամ պետության կողմից լիազորված հատուկ մարմինը պետք է 
իր ջանքերն ուղղի՝ պաշտպանելու հասարակական շահերը, իսկ մյուս կողմից՝ պահպա-
նելու իրենց ձեռնարկության համար բնականոն աշխատանքային պայմաններ: 
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Տնտեսության մենաշնորհացման գործընթացն ունի ծագման ու զարգացման շատ 
հին պատմություն: Այն դեռևս շարունակվում է՝ ստանալով արտահայտման յուրահատուկ 
ձևեր: Մենաշնորհի էությունը, որպես արտադրական հարաբերությունների հատուկ ձև, 
նրանում է, որ այս կամ այն ապրանքի միակ արտադրողը լինելուց զատ, նա հնարավո-
րություն է ստանում թելադրելու գները և, ըստ այդմ, յուրացնելու գերշահույթը: Մենա-
շնորհն ունի այնպիսի ուժ, որն արգելում է մյուս մրցակիցներին մուտք գործել շուկա: 

Տնտեսագիտական գրականության մեջ նշվում են բազմաթիվ կարծիքներ` կապված 
մենաշնորհի հետ, որոնք չեն բնութագրվում միանշանակորեն: «Մենաշնորհ» եզրույթը 
հայտնի է եղել նույնիսկ մեր թվարկությունից առաջ, և այն առաջացել է հուներեն «mono» 
(մենակ) և «polist» (վաճառող) բառերից1 (հայերենում օգտագործվում են «մենաշնորհ», 
երբեմն՝ «մենատեր» հասկացությունները): Հին Հունաստանում թագավորները մենա-
շնորհային իրավունք ունեին մի շարք ապրանքների վաճառքների և արհեստների նկատ-
մամբ, որն անվանում էին «ռեգալիա» (գերարտոնություն): Հույն մեծ փիլիսոփա Արիստո-
տելը գրել է. «…Այնուամենայնիվ օգտակար է հարստության ստեղծման տեսանկյունից, 
եթե որևէ մեկը կկարողանա գրավել մենաշնորհ»2: Տնտեսագիտության զարգացմանը 
զուգահեռ, գիտնականները ավելի բովանդակալից էին քննարկում նմանատիպ արտադ-
րական հարաբերություւները: Դա հատկապես նկատելի էր միջին դարերում: Օրինակ՝ Ֆ. 
Բեկոնը XVII դարում անդրադառնում է Անգլիայի տնտեսության տարբեր մենաշնորհների 
բաժանման խնդրին3: Վ. Պետին ևս մեծ ուշադրություն է դարձրել մենաշնորհների ուսում-
նասիրությանը: Նա նշել է. «Մենաշնորհը վաճառքի բացառիկ իրավունք է, և այդ իրա-
վունքին տիրապետող անհատը կարող է ապրանքը վաճառել` գնահատելով այն այնպես, 
ինչպես ինքը կկամենա»4: Հետագայում բազմաթիվ տնտեսագետների կողմից «մենա-
շնորհ» եզրույթը արժանացել է բուռնքննադատման՝ հաշվի առնելով կատարյալ մրցակ-
ցության հատկանիշները: Ա. Սմիթն կարծում էր. «Մենաշնորհը արդյունավետ կառավար-
ման խոշոր թշնամին է»: Մենաշնորհի վտանգը նրանում է, որ վերացնելով ազատ 
մրցակցությունը, ոչնչացնում է արտադրության զարգացման շարժիչ ուժը: «Խաղալով» 
արտադրանքի գների և քանակների հետ` այն ընդունակ է յուրացնել սովորականից 
բարձր շահույթներ (չնայած նա սահմանափակվել է միայն նրանով, որ քննադատել է 
ազատ մրցակցությունը խեղդող մենաշնորհները)5: Իսկ Թոմաս Դիլորենցին բնական մե-
նաշնորհի տեսությունն ընդհանրապես համարում է կեղծիք՝ կարծելով, որ այն ստեղծվում 
է  պետության կողմից, որպեսզի կարողանան արդարացնել «արտոնյալ մենաշնորհների» 

                                                            
1 Oxford Dictionary https://en.oxforddictionaries.com/ (հասանելի էր 02.12.2016 թ.). 
2 Aristotle's Economic Ideas by l. Th. Houmanidis, The Piraeus Graduate School of Industrial Studies, 

http://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/viewFile/735/814 
3 The Life and Writings of Francis Bacon, Lord Chancellor of England. [By T. B ... FROM THE EDINBURG REVIEW 
4 Микроэкономикав таблицах и графиках: Учеб. для техн. спец. вузов /Б.В. Прыкин, Т.Б. Прыкина, Н.Д. 

Эриашвили, С.В. Захарова, под ред. Б.В. Прыкина. М., Финансы; ЮНИТИ, 1999,  с. 219. 
5 Сажина М., Чибриков Г., Экономическая теория. Учебник для вузов. М., 2005,  с. 150. 
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գոյությունը1: 
XIX դարի երկրորդ կեսին, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգահեռ, ազատ 

մրցակցությունը սկսել է փոխվել առավելապեսոչ կատարյալ մրցակցության տեսակներով՝ 
հիմնականում մենաշնորհներով: Դա հիմնականում պայմանավորված էր տեխնոլոգիա-
կան առանձնահատկություններով, որտեղ մեկ ձեռնարկություն, ունենալով տվյալ ապ-
րանքի արտադրման իրավունքը (պատենտ, արտոնագիր), դառնում էր շուկայում թելադ-
րող՝ մենատեր՝ գրեթե բոլոր առումներով: ԱՄՆ-ն, որպես գիտատեխնիկական առաջըն-
թացի առաջամարտիկ, աչքի էր ընկնում տնտեսության համակենտրոնացման բարձր աս-
տիճանով, որը, իհարկե, չէր կարող չբերել մենաշնորհների առաջացման: 

Բնական մենաշնորհի իրավիճակը հաճախ բնութագրվում է այնպես, ինչպես զուտ 
մենաշնորհի ժամանակ, այսինքն՝ ճյուղը բաղկացած է միայն մեկ ֆիրմայից: Սակայն, դա 
պայմանավորված է ոչ թե ճյուղ մտնելու արհեստական արգելքով, այլ ուրիշ պատճառ-
ներով, որոնցից գլխավորը համարվում է մասշտաբի էֆեկտը: Դա նշանակում է, որ միջին 
ծախսերը երկարաժամկետում կլինեն նվազագույնը, եթե ճյուղը բաղկացած լինի մեկ, այլ 
ոչ թե մի քանի ֆիրմաներից: Այսինքն՝ եթե այդ ճյուղում գործեն առավել փոքր՝ մի քանի 
մրցակիցներ, ապա նրանց միջին ծախսերը կլինեն ավելի բարձր, քան միայն բնական 
մենաշնորհ ֆիրմայինը2: 

Մեկ այլ հեղինակ նշում է, որ «մենաշնորհ» հասկացությունն օգտագործվում է մի 
քանի իմաստով՝ որպես բացառիկ իրավունք, տնտեսավարող սուբյեկտի շուկայական 
դիրք և այլն: Իսկ «զուտ» մենաշնորհի աբստրակտ իրադրությունը տարբերվում է հե-
տևյալ կարևոր հատկանիշներով.  

1. Մենաշնորհն ապրանքի միակ վաճառող կամ արտադրողն է՝ չունենալով փո-
խարինող ապրանքներ: 

2. Մենաշնորհ վաճառողը շուկայական հարաբերությունների մեջ է մտնում միայն 
գնորդների հետ: Այդ փոխհարաբերությունների բնույթը հետևյալն է. եթե մենա-
շնորհն իջեցնում է գները, ապա նա ավելի շատ գնորդներ կունենա3: 

Գ. Խաչատրյանը մենատիրությունը սահմանում է որպես պետությանը, կոլեկտիվին 
կամ առանձին մարդկանց պատկանող բացառիկ իրավունք, որով կարող են իրականաց-
նել արտադրության, առևտրի, արհեստի կամ այլ գործունեություն: Մենաշնորհի նպա-
տակն է գերշահույթի ստացումը գնի կամա րտադրության ծավալների վրա վերահսկո-
ղություն իրականացնելու միջոցով4:  

Մեր կարծիքով մենաշնորհը շուկայի այնպիսի տեսակ է, որտեղ միայն մեկ ձեռնար-
կություն է զբաղվում այն ապրանքի արտադրությամբ կամ վաճառքով, որը փոխարինող-
                                                            
1 ThomasJ. DiLorenzo, TheOriginsofAntitrust: An Interest-Group Perspective, International Review of Law and 

Economics, Fall 1985. 
2 Ա.Հ.Արշակյան, Տնտեսական մրցակցության համակարգը շուկայական էկոնոմիկայում, Եր., «Տնտե-

սագետ»,  1997: 
3 Մ. Գևորգյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 1997: 
4 Գ.Հ. Խաչատրյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2007, 

http://library.anau.am/images/stories/grqer/Tntesagitakan/tnt.%20tesutyun.pdf 
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ներ չունի տվյալ շուկայում: Որքան ճկուն է պահանջարկը, այնքան դժվար է գտնել մենա-
շնորհ ունեցողի ապրանքների փոխարինիչը և այնքան մեծ է մենաշնորհի շուկայական 
իշխանությունը: 

Մենաշնորհ ձեռնարկություն ասելով՝ հասկանում ենք այն ձեռնարկությունը, որը 
շուկայի ամբողջական առաջարկի մեջ ունի այնպիսի մասնաբաժին, որը նրան թույլ է 
տալիս մանևրել ըստ վաճառքի ծավալների և ազդել շուկայում գների ձևավորման վրա: 
Որքան մեծ է ձեռնարկատիրական մենաշնորհի բաժինը այս կամ այն շուկայում, և որքան 
բարձր է այդ շուկայում դրանցից յուրաքանչյուրի բաժինը, այնքան մեծ է մենաշնորհաց-
ման աստիճանը, և այնքան թույլ է մրցակցությունը:  

Բնական մենաշնորհն առաջանում է օբյեկտիվ պատճառների հետևանքով: Այն ապ-
րանքային շուկայի այնպիսի վիճակ է, երբ տվյալ ապրանքի պահանջարկն ավելի լավ է 
բավարարվում մեկ ընկերության կողմից: Դրա հիմքում են արտադրության տեխնոլո-
գիաների և սպառողների սպասարկման առանձնահատկությունները: Այստեղ մրցակցու-
թյունն անհնար է կամ ցանկալի չէ1:  

«Բնական մենաշնորհ» եզրույթը կիրառության մեջ է մտել ոչ վաղուց՝ համեմատած 
«մենաշնորհ»-ի հետ2: Գրականության մեջ ընդունված է դրա հիմնադիր համարել ան-
գլիացի տնտեսագետ Ջոն Ստուարդ Միլին, ով առաջին անգամ տնտեագիտական գրա-
կանության մեջ ներմուծեց «բնական մենաշնորհ» եզրույթը. «Բնական մենաշնորհները 
ստեղծվում են բնական ճանապարհով, այլ ոչ թե օրենքով (արհեստական միջամտության 
արդյունքում)»3: Ադամ Սմիթն իր աշխատություններում ընդհուպ մոտեցել է բնական մե-
նաշնորհի սահմանմանը, բայց երբեք չի օգտագործել այդ եզրույթը, այլ նշել է բնական 
ռեսուրսներ, բնական առավելություններ և այլն: Բնական մենաշնորհի ներկայիս սահմա-
նումը տվել է ամերիկացի տնտեսագետ Վիլիամ Բաումոլը՝ նշելով, որ դա այն վիճակն է, 
երբ տնտեսությունում բազմաքանակ ֆիրմաների կողմից տվյալ ապրանքի արտադրու-
թյունն ավելի թանկ է, քան մեկ արտադրողի կողմից4: 

Բնական մենաշնորհներին են վերաբերում այն ոլորտները, որոնցում երկարաժամ-
կետ միջին ծախսերը նվազագույնն են միայն այն ժամանակ, երբ ընկերությունը սպա-
սարկում է ողջ շուկան: Հիմնականում դրանք արտադրական ենթակառուցվածքի ոլորտ-
ներն են՝ կապ, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, էլեկտրաէներգիա և այլն: Բնական 
մենաշնորհները թելադրվում են տեխնոլոգիայով: Բնական մենաշնորհների ապրանք-
ների և ծառայությունների վրա ցածր գների պահպանման նկատմամբ պետության վերա-
հսկողությունը, հնարավորություն է տալիս մենաշնորհ կազմակերպություններին նույնիսկ 
այդ դեպքում ստանալու գերշահույթ5: Նմանատիպ ոլորտներում առավելագույնս կարևոր-
                                                            
1 Ա. Մարկոսյան, Մ. Մկրտումյան, Բնական մենաշնորհների պետական կարգավորումը, Եր., ԱՌՏ, 2002, էջ 17: 
2 Գ.Հ. Խաչատրյան, նշվ. հրատ.: 
3 John Stuart Mill and the Ethic of Human Growth, Don A. Habibi By Kluwer Academic Publishers in 2001. 
4 Baumol, W. J., E. E Bailey, & R. D. Willig, (1977). “Weak Invisible Hand Theorems on the Sustainability of 

Multiproduct Natural Monopoly.” American Economic Review. 
5 Экономика. Общий курс. ВойтовА.Г., Фундаментальная теория экономики, 12-еизд., перераб. идоп.  М., 

2010, էջ 112-122. http://www.alleng.ru/d/econ/econ001.htm 
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վում է մասշտաբի էֆեկտը: Այսինքն՝ բնական մենաշնորհ կազմակերպությունն իր երկա-
րաժամկետ միջին ծախսերը կարողանում է նվազագագույնի հասցնել միայն այն ժամա-
նակ, երբ սպասարկում է շուկան ամբողջությամբ: Այդ դեպքում շուկայի բաժանումը մե-
կից ավելի ձեռնարկությունների միջև կբերի նրան, որ յուրաքանչյուրի արտադրության 
մասշտաբները կլինեն արդյունավետության աստիճանից զգալի ցածր: 

Շուկայական տնտեսության արդյունավետ կազմակերպման հիմքը մրցակցային մի-
ջավայրն է: Սակայն, մի շարք հանգամանքների պատճառով մրցակցությունն առանձին 
շուկաների գործունեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից էական չէ: 
Այսինքն՝ դրանց համար բնական վիճակը մենաշնորհացման բարձր մակարդակն է: 

Մեկ այլ բնորոշմամբ՝ բնական մենաշնորհն ապրանքային շուկայի այնպիսի վիճակ 
է, երբ, արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկություններով պայմանավոր-
ված, պահանջարկի բավարարումը նման շուկայում արդյունավետ է մրցակցության բա-
ցակայության շնորհիվ` կապված արտադրական ծավալների ավելացման հետ, իսկ բնա-
կան մենաշնորհների սուբյեկտների կողմից արտադրվող ապրանքները սպառման մեջ 
չեն կարող փոխարինվել մեկ այլ ապրանքով: Ընդ որում, տվյալ ապրանքային շուկայում 
պահանջարկն ավելի քիչ չափով է կախված գնի փոփոխությունից, քան ապրանքների այլ 
տեսակների պահանջարկը1: 

Հարկ է նշել, որ բնական մենաշնորհի ոլորտներում շատ մեծ է սկզբնական կապի-
տալ ներդրումների չափը, այսինքն՝ այն համարվում է կապիտալար և պայմանավորված է 
տեխնոլոգիայով: Բնական մենաշնորհի ոլորտի համար, որպես կանոն, առանձնահատուկ 
է նյութական (հիմնական կապիտալի) ակտիվների մեծ արժեքը, քան թե ոչ նյութական 
(հատկապես անձնակազմի որակավորման) ակտիվներինը: Սրանից հետևում է բնական 
մենաշնորհում մասշտաբի էֆեկտի կարևորությունը: Բնական մենաշնորհ գոյություն ունի 
այն ժամանակ, երբ մասշտաբի էֆեկտն այնքան մեծ է, որ մեկ ընկերությունը կարող է 
գրավել ամբողջ շուկան` ունենալով միավոր արտադրանքի վրա ընկնող ավելի ցածր 
ծախսեր, քան կունենային մի շարք այլ ընկերություններ: Այդպիսի դեպքերում ապրանք-
ների և ծառայությունների արտադրության մասշտաբի էֆեկտն այնքան մեծ է, որ ցածր 
գնի և միավոր արտադրանքի ցածր ծախսերի համար անհրաժեշտ է ծավալել խոշոր 
չափերի գործունեություն:  

Բնական մենաշնորհային կազմակերպությունների համար հիմնականում վտանգա-
վոր է գիտատեխնիկական և տեխնոլոգիական առաջընթացը: Նմանատիպ առաջընթա-
ցը իր հետ բերում նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք նրանց դուրս են մղում շուկայից կամ էա-
կանորեն նվազեցնում են շուկայում նրանց գերակա դիրքը: Այստեղից եզրակացնում ենք, 
որ բնական մենաշնորհային կազմակերպությունները հետաքրքրված չեն ԳՏԱ-ով կամ, 
առավել ևս, միտված են կանխելու տեխնոլոգիական առաջընթացն իրենց ենթակայու-
թյան տակ գտնվող շուկաներում, որպեսզի ի վիճակի լինեն պահպանելու մոնոպոլ դիր-
քերը: 
                                                            
1 Федеральный закон "О естественных монополиях" от 17.08.1995 N 147-ФЗ (действующая редакция, 

2016),http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/ 
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Սա մեկն է այն բազմաթիվ պատճառներից, որի համար պետությունը պետք է օգ-
տագործի իր տրամադրության տակ գտնվող ողջ գործիքակազմը, որպեսզի վերահսկի 
բնական մենաշնորհի գործունեությունը, հետևի տվյալ ոլորտներում տիրող իրադրությա-
նը և հնարավորություններ ստեղծի մենաշնորհը փոխարինելու գոնե մի քանի մրցակցող 
ընկերություններով: 

Ամփոփելով բնական մենաշնորհի էության մասին կարելի եզրակացնել. 
բնական մենաշնորհի բացասական կողմերն են. 

• հնարավորությու է տալիս որոշելու վաճառքի գնի մակարդակը, ինչը խթանում է 
ծախսերի զգալի մասը փոխանցել վերջնական սպառողին (ստանալ գերշահույթ), 
որն ի վիճակի չէ հակառակ ազդեցություն գործել արտադրողի վրա, 

• հնարավորություն է տալիս արգելափակելու ոլորտում տեխնիկական առաջընթա-
ցը, 

• հնարավորություն է տալիս «անտեսելու» արտադրված արտադրանքի և մատուց-
ված ծառայությունների որակի իջեցման հետևանքները: 

Դրական կողմերն են. 
• առավելագույնս օգտագործելով արտադրության մասշտաբի էֆեկտը՝ թույլ է տա-

լիս նվազեցնել միավոր արտադրանքի վրա կատարվող ծախսերը, 
• հնարավորություն է տալիս պահպանելու արտադրության թողարկման և ծառայու-

թյունների մատուցման նույն չափանիշները, 
• արտադրության միջոցները պահել պատշաճ մակարդակի վրա՝ կենտրոնացնելով 

ֆինանսական զգալի ռեսուրսներ, 
• ձևավորել ներկազմակերպական աստիճանակարգություն և պայմանագրային հա-

րաբերությունների համակարգ, որը թույլ կտա կրճատել կորուստները՝ կապված 
ռիսկերի ու անորոշության հետ: 

Ինչպես պարզ դարձավ վերը շարադրվածից, բնական մենաշնորհներն իրենց հետ 
բերում են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական երևույթներ: Այստեղ է, որ պետու-
թյան կամ դրա կողմից լիազորված հատուկ մարմնի կողմից ակտիվ միջամտության ար-
դյունքում բնական մենաշնորհային կազմակերպությունները պետք է առավելագույնս 
իրենց ջանքերն ուղղեն մի կողմից՝ չոտնահարելու հասարակական շահերը, իսկ մյուս 
կողմից՝ պահպանելու իրենց ձեռնարկության համար բնականոն աշխատանքային պայ-
մանները: 

АЙК ХАЧАТРЯН 
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Ключевые слова: монополия, естественная монополия, конку-
ренция, эффект масштаба, спрос, инфра-
структура 

  

Естественная монополия возникает в процессе объективных причин. Это такая ситуа-
ция на рынке продуктов, когда одна компания лучше удовлетворяет спрос на конкретный про-
дукт. Естественные монополии имеют как положительные, так и отрицательные послед-
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ствия. В процессе активного вмешательства государства или уполномоченного государством 
специального органа, компании, имеюшие естественную монополию, должны максимально при-
лагать усилия чтобы не нарушать общественные интересы, с одной стороны, а также под-
держивать нормальные условия труда для своего предприятия, с другой стороны. 

 

HAYK KHACHATRYAN 
 

THE ECONOMIC ESSENCE OF NATURAL MONOPOLY 
 

Key words: monopoly, natural monopoly, competitiveness, 
scale effect, demand, infrastructure 

 

The natural monopoly occurs in the process of objective reasons. It is a state of such a 
commodity market when a company better satisfies the demand of the given product. Natural 
monopolies has both positive and negative effects.In the process of activeintervention of the country or 
special authorized body thenatural monopoly companies must highly direct their efforts to not 
transgress the public interests as well as provide normal working conditions for their company. 

 
 

 
ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի տնօրեն 

 
 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ 

ՄԻՋՈՑՈՎ1 
 
 

Հիմնաբառեր. տարածքային պլանավորում, զարգացում, 
տեխնոլոգիա, նորարարություն, հանրային 
մասնակցություն, որոշումների կայացում 

 

Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական համակարգում տարածքային պլանավորումն ու 
զարգացումն ունեն էական նշանակություն: Հենց այդ պատճառով էլ տարածքային քաղա-
քականությունը և համայնքային զարգացումը համարվում են ռազմավարական կառավարման 
կարևոր ուղղություններ: Հետևաբար՝ գիտատեխնոլոգիական զարգացման այսօրվա պայման-
ներում տարածքային քաղաքականությունը նույնպես պետք է հենվի ժամանակակից գործի-
քակազմի վրա: Թվային լուծումները, գիտական և հետազոտական մշակումները, սոցիալա-
կան ու մարդկային կապիտալը պետք է հանդիսանան տարածքային զարգացման ժամանա-
կակից գործոններ՝ որպես նոր տնտեսության առանձնահատկություն: 

 

Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական համակարգում տարածքային պլանավորումն ու 
զարգացումն ունեն էական նշանակություն: Հենց այդ պատճառով էլ տարածքային քա-

                                                            
1 Հոդվածը պատրաստվել է «Improving Inter-Community Decision-Making in Consolidated Communities through 

Civic Innovations» ծրագրի շրջանակներում: 
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ղաքականությունը և համայնքային զարգացումը համարվում են ռազմավարական կառա-
վարման կարևոր ուղղություններ: Հետևաբար՝ գիտատեխնոլոգիական զարգացման այս-
օրվա պայմաններում տարածքային քաղաքականությունը նույնպես պետք է հենվի ժա-
մանակակից գործիքակազմի վրա: Թվային լուծումները, գիտական և հետազոտական 
մշակումները, սոցիալական ու մարդկային կապիտալը պետք է հանդիսանան տարած-
քային զարգացման ժամանակակից գործոններ՝ որպես նոր տնտեսության առանձնա-
հատկություն: Գաղափարների, նորարարությունների և տեխնոլոգիական լուծումների 
առաջացման համար մեգապոլիսները և խոշոր կենտրոնները չունեն որևէ առավելություն 
կենտրոններից հեռու գտնվող տարածքների համեմատ: Ավելին, այդպիսի տարածքներն 
ունեն առավելություններ բնապահպանական, գյուղատնտեսական, համայնքային, էկո և 
ագրոզբոսաշրջության ու այլ ոլորտներին առնչվող նորարարությունների զարգացման ու 
ներդրման առումով: 

Նոր տնտեսության մեջ երկարաժամկետ կապիտալը, բնական ռեսուրսներն ու աշ-
խատուժի ֆիզիկական ծավալներն այլևս որպես տնտեսական զարգացման հիմնական 
գործոններ չեն դիտարկվում, այլ դրանց փոխարեն առաջնահերթություն են ստացել գի-
տելիքը և դրա կիրառումը1: ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացման քաղաքականու-
թյան հիմքում հենց ռեսուրսային ներուժին վերաբերող դրույթներ են, որոնք այսօրվա 
պահանջներին համահունչ չեն: Հետևաբար՝ որպես ՀՀ տարածքային պլանավորման ու 
զարգացման քաղաքականության մեջ ներդնելով գիտելիքի վրա հիմնված տեխնոլոգիա-
կան լուծումներ, հնարավորություն կստեղծվի տարածքային տնտեսության ավանդական 
ճյուղերը կապակցելու նորարարությունների հետ և ապահովելու նոր տնտեսությանը 
բնորոշ արդյունավետություն: Իսկ գիտելիքը, տեխնոլոգիան և նորարարությունը հիմնա-
կանում ստեղծվում են բարձրագույն կրթական հաստատություններում ու հետազոտական 
կենտրոններում2: 

Ակնհայտ է, որ ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգում գիտահետազոտա-
կան կենտրոնները, հետևաբար՝ նաև գիտելիքի, տեխնոլոգիաների և նորարարություն-
ների վրա հիմնված մշակումները չունեն որևէ առաջնահերթություն: Դա նշանակում է, որ 
նոր տնտեսության առանձնահատկությունները ներկայացված չեն տարածքային զար-
գացման քաղաքականության մեջ: Հատկապես տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մակարդակներում ինչպես պլանավորման, այնպես էլ կազմակերպ-
ման ոչ մի ընթացակարգ չի ներառում տեխնոլոգիական գործիքակազմ: 

Տնտեսական զարգացման և համագործակցության կազմակերպության (ՏԶՀԿ) 
երկրներում տարածքային պլանավորման և զարգացման քաղաքականության մեջ «Տա-
րածքային նորարարական ռազմավարության» (Regional Innovation Strategy) շրջանակ-

                                                            
1 A Practitioner’s Guide: To Economic Development Tools for Regional Competitiveness in a Knowledge-Based 

Economy. Research conducted by U.S. Economic Development Administration grant, p. 5. 
2 Ole Damsgaard and Mitchell Reardon. Renewable Energy and Clean Technology – Tools for Regional 

Development. Working paper for Nordregio Conference 2009, p. 11. 
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ներում լայնորեն կիրառվում է նորարարությունների վրա հիմնված տեխնոլոգիական գոր-
ծիքակազմը1, որն իրականացվում է հետևյալ քայլերի հաջորդականությամբ. 

1. նախաձեռնել տարածքային նորարարության երկխոսություն շահառուների միջև, 
2. վերլուծել տարածքային նորարարական կարիքները և կարողությունները, 
3. նախագծել նորարարական ռազմավարություն՝ բոլոր շահառուների ուղղակի 

ներգրավմամբ, 
4. ընտրել նորարարական աջակցության գերակայությունները, 
5. իրականացնել ռազմավարությունը, 
6. ներդնել և օգտագործել ռազմավարության գնահատման ու մշտադիտարկման 

համակարգ: 
Այս քայլերն իրականացվում են հետևյալ հիմնական նպատակներն ապահովելու 

համար. 
• տարածքային հետազոտությունների և զարգացման (R&D) կարողությունների 

հզորացում, 
• ՓՄՁ-ներում կիրառվող նորարարությունների խթանում, 
• ձեռնարկատիրության և նոր կազմակերպությունների ստեղծման խրախուսում, 
• մարդկային կապիտալի զարգացում: 
Տարածքային պլանավորման և զարգացման տարբեր երկրների փորձում առանձ-

նանում է նաև թվային ապրանքների և ծառայությունների կայուն արտադրության հնա-
րավորության ստեղծումը, ինչպես նաև բովանդակային տեղեկատվության տրամադրումը 
տեղական շահառուներին2: Այսինքն՝ թվային տեխնոլոգիաները և տեղեկատվությունը 
տարածքների պլանավորման ու զարգացման կարևոր գործոններ են: Ընդհանրապես, 
որոշումների կայացման մեջ հանրային մասնակցության համակարգը բաղկացած է հե-
տևյալ չորս բաղադրիչներից.3 (1) հանրային մասնակցություն պլանավորման, որոշումնե-
րի կայացման, իրականացման և վերահսկողության փուլերում, (2) ստեղծագործ և ակ-
տիվ համագործակցություն հանրային, մասնավոր և քաղաքացիական հասարակության 
ոլորտների միջև, (3) սոցիալական և քաղաքական ընդլայնված համագործակցություն և 
կոնսենսուս, (4) հանրային հասանելիություն տվյալների և փաստաթղթերի նկատմամբ: 
Այսինքն՝ մասնակցությունը, համագործակցությունը և տեղեկատվությունը որոշումների 
կայացման կարևոր բաղադրիչներ են: Իսկ դրանք ապահովելու համար նորարարություն-
ները և թվային տեխնոլոգիաների կիրառությունը կարող են հանդիսանալ առանցքային 
գործոններ:  

ՀՀ տարածքային պլանավորման և զարգացման քաղաքականության մեջ նույնպես 
նպատակահարմար է ներառել նորարարությունների, թվային տեխնոլոգիաների և տեղե-
կատվության գործոնները: Դրանց արդիականությունը հիմնավորվում է հատկապես հա-

                                                            
1 OECD Innovation Policy Platform: Regional innovation strategies. www.oecd.org/innovation/policyplatform 
2 Draft Regional Information and Communication Technology (ICT) for Development Strategy, CARICOM երկրների 

խմբի համար կատարված հետազոտություն, 2016. 
3 National Sustainable Development Strategy, Belgrade, September 2007, p. 62. 
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մայնքների խոշորացման այժմյան փուլում, քանի որ այդ գործընթացը խնդիրներ է առա-
ջացրել խոշորացված համայնքներ ընդգրկող տարածքային պլանավորման, հանրային 
մասնակցության և օպտիմալ կառավարման առումով: Մասնավորապես. 

• խոշորացված համայնքների բնակչությունը տեղական որոշումների կայացման 
նպատակով չունի քննարկումներ կազմակերպելու որևէ հարթակ, որն էականո-
րեն խոչընդոտում է տվյալ տարածքի պլանավորման և զարգացման գործընթաց-
ները: 

• խոշորացված համայնքների ռեսուրսները համակարգված ձևով տեսանելի չեն 
տնտեսական և քաղաքական որոշումներ կայացնողների համար, որը նվազեց-
նում է այդ ռեսուրսների օպտիմալ կառավարման հնարավորությունը:  

Այդ խնդիրների լուծման նպատակով կարելի է կիրառել էլեկտրոնային գործիքա-
կազմ, որի միջոցով հնարավոր կլինի ապահովել ինչպես հանրային մասնակցություն, 
այնպես էլ օպտիմալ որոշումների կայացմանը նպաստող ռեսուրսների տեսապատկերում 
(visualization): Այսպես. 

• Ցանցային կառավարման սկզբունքների ներդրումը հեռախոսային հավելվածնե-
րի, կայքերի և երկխոսության հարթակների (blog) միջոցով իրատեսական 
կդարձնի հանրային մասնակցության աստիճանի բարձրացումը խոշորացված 
համայնքներում՝ տարածքային պլանավորման, կազմակերպման և զարգացման 
նպատակով: 

• Գեոտեղեկատվական համակարգերի (GIS) կիրառմամբ կարելի է իրականացնել 
խոշորացված համայնքների կամ որոշակի այլ տարածքի քարտեզագրման և 
տարածական վերլուծության աշխատանքներ տնտեսական, աշխարհագրական, 
ժողովրդագրական, բնապահպանական ու այլ ռեսուրսների առումով՝ նպաստե-
լով թվային ցուցանիշների և տեսապատկերման միջոցով օպտիմալ որոշումների 
կայացմանը: 

 Այսինքն՝ տեխնոլոգիական գործիքակազմի կիրառումը և նորարարությունները մի 
կողմից կմեծացնեն մարդ-համակարգիչ գործակցությունը, մյուս կողմից՝ կբարձրացնեն 
տեղեկատվության մշակման արդյունավետությունը՝ նպաստելով տարածքային պլանա-
վորմանը և զարգացմանը: 

 

СОС ХАЧИКЯН 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РА С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Ключевые слова: региональное планирование, развитие, тех-
нологии, инновации, участие общественности, 
принятие решений 

 

В современных условиях развития региональная политика должна основываться на 
научно-технологических современных инструментах. Цифровые решения, научные и исследова-
тельские разработки, социальный и человеческий капитал должны быть современными фак-



714 

торами регионального развития - как особенности новой экономики. В этом смысле регионы 
имеют приоритеты, поскольку им предоставляется возможность проводить инновации, 
связанные с экологией, сельским хозяйством, муниципалитетом, экотуризмом и агротуризмом. 
Инновации могут быть связаны с участием общественности по местным вопросам, а также с 
визуализацией ресурсов для содействия оптимальному принятию решений. В этом контексте 
в статье обсуждаются два направления: (1) инвестирование принципов сети с помощью 
приложения смартфонов, веб-сайты и блоги и (2) применение геоинформационных систем (ГИС) 
для картографирования и анализа расширенных муниципалитетов или в другом регионе, чтобы 
повысить оптимальное принятие решений. 

 

SOS KHACHIKYAN 
 

THE FEATURES OF REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT OF THE RA 
THROUGH TECHNOLOGY TOOLS 

   

Key words: regional planning, development, technology, 
innovation, public participatory, decision making 

 

In recent conditions of development the regional policy should be based on scientific-
technological modern tools. The digital solutions, scientific and research evolutions, social and human 
capital should be contemporary factors for regional development – as features of new economy. In this 
sense the regions have priorities, as they are given the opportunity to carry innovations related to 
ecology, agriculture, community, ecotourism and agro-tourism. The innovations could be related to 
public participatory in local issues, as well as resources visualization to assist optimal decision making. 
In this context two directions are discussed in the article: (1) the investment of networking principles 
through smart phone applications, web sites and blogs, and (2) the application of geo-information 
systems (GIS) for mapping and analyzing consolidated communities or other region, in order to 
increase optimal decision making. 

 
 

 
ԱՍՏՂԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 
կրտսեր հետազոտող 

 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  արտագաղթ, արտագաղթին նպաստող գոր-
ծոններ, որակավորմանը համապատասխան 
աշխատանք, եկամտի մակարդակ, կոռելյա-
ցիայի գործակից, միգրացիոն քարտ 

 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են միգրանտների մասին տեղեկատվության հավաքա-
գրման առկա աղբյուրները, վեր են հանվել դրանց թերությունները, և կարևորվել է միգ-
րացիայի վարչական տեղեկատվական ամբողջացված աղբյուրների ստեղծման անհրա-
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ժեշտությունը: Առաջարկվել է սահմանային անցման կետերում ներդնել միգրացիոն քար-
տերի թվային համակարգ՝ ՄԱԿ-ի սահմանումներին համապատասխան միգրանտների 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար: Ուսումնասիրվել է նաև որակավորմանը 
համապատասխան աշխատանք չունենալու և եկամտի տարբեր մակարդակների ազդե-
ցությունը ՀՀ-ից արտագաղթողների թվաքանակի վրա:  

 

Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած ներկայիս գերխնդիրն արտա-
գաղթն է: Չնայած դրան` ՀՀ-ից արտագաղթող քաղաքացիների վերաբերյալ ստույգ տե-
ղեկատվությունը բացակայում է, քանի որ ՀՀ-ում դեռևս ձևավորված չեն միգրացիայի 
վարչական տեղեկատվական ամբողջացված աղբյուրներ: Միգրանտների թվաքանակի, 
գտնվելու վայրի և մեկնելու պատճառների վերաբերյալ համակարգված տեղեկատվու-
թյուն չի հավաքագրվում: ՀՀ-ում առկա սահմանային էլեկտրոնային կառավարման հա-
մակարգի միջոցով տեղեկություններ են ստացվում սահմանահատումների և դրանց մաս-
նակիցների վարչական գրանցումների (քաղաքացիության) վերաբերյալ, սակայն համա-
կարգը հնարավորություն չի ընձեռում այդ տեղեկությունները մշակել` ՄԱԿ-ի սահմանում-
ներին համապատասխան միգրանտների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու հա-
մար: Ուստի ՀՀ միգրացիոն պետական ծառայությունը տիրապետում է սահմանահա-
տումների, բայց ոչ միգրանտների թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվության: 

ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում տարվող բարեփոխումները կոչված են 
բնակչության նյութական և ոչ նյութական բարեկեցության շարունակական բարձրացմա-
նը: Ուստի երկարաժամկետում բնակչության բարեկացության ավելացմանը հասնելու հա-
մար ՀՀ 2014−2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի (ՀԶՌԾ) 
հիմնական նպատակ է սահմանվել զբաղվածության ընդլայնումը՝ որակյալ և բարձր ար-
տադրողականություն ապահովող աշխատատեղերի ստեղծման ճանապարհով:  

Վերլուծենք ՀՀ-ից արտագաղթի մեջ որակավորումից ցածր զբաղվածության և 
եկամտի մակարդակի դերը:  

ՀՀ տնային տնտեսությունների անդամների 16.6%-ը կատարում է որակավորումից 
ցածր աշխատանք1: Որակավորմանը համապատասխան աշխատանք չունենալը արտա-
գաղթը խթանող գործոն է, քանի որ աշխատելու նպատակով արտերկիր մեկնելու և որա-
կավորմանը համապատասխան աշխատանք չունեցող անձանց թվաքանակի միջև կապն 
ուժգին է: Հաշվարկված կոռելյացիայի գործակիցը կազմել է 0.6: 

Աշխատանք փնտրելու նպատակով արտերկիր մեկնելու պատրաստ անձանց թվա-
քանակի և նրանց եկամտի միջև կապն արտահայտող կոռելյացիայի գործակիցը կազմել 
է 0.99: Ըստ ստացված շատ ուժգին կապի` կարող ենք փաստել, որ յուրաքանչյուր 
եկամտային խմբում, անձանց թվաքանակի ավելացմանը զուգընթաց, անշեղորեն ավելա-

                                                            
1 «ՀՀ մարզերում զբաղված բնակչության անհամաչափ բաշխվածությունն ըստ որակավորման» վերլուծական 

ակնարկ, էջ 1, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, http://media.asue.am/upload/amberd/verlucakanner-
/Hovhannisyan_Astxik.pdf: 
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նում է նաև աշխատելու նպատակով արտերկիր մեկնելու ցանկություն ունեցողների թիվը: 
Սա,  ցավոք, վկայում  է, որ  մարդիկ պարզապես ցանկանում  են արտագաղթել` անկախ 
իրենց եկամտի ներկայիս մակարդակի: 

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 1-ից, արտերկրում աշխատել ցանկացող քաղա-
քացիների թվաքանակը գերակշռում է մայրաքաղաք Երևանում: Երևանի բնակչության 
34%-ը վստահորեն պատրաստ է մեկնել արտերկիր: Ամենացածր ցուցանիշը Սյունիքի 
մարզում է` 3.4%: Այս ցուցանիշը միանգամայն բացատրվում է աշխատանքի և որակա-
վորման համապատասխանության և արտագաղթի միջև հաշվարկված կապի ուժգնու-
թյամբ: Սյունիքը միակ մարզն է, որտեղ զբաղվածների 52%-ը կատարում է որակավո-
րումից բարձր աշխատանք, մինչդեռ ՀՀ մյուս բոլոր մարզերում որակավորումից բարձր 
աշխատանք ունեցողները առավելագույնը 0.1%-0.2%1 են: Հետևաբար՝ Սյունիքում զբաղ-
վածները չեն ցանկանա այլ աշխատանք փնտրել, մասնավորապես` արտերկրում:  

Ենթադրաբար, հարմար առիթի դեպքում արտերկիր կմեկնեն նաև ցանկացած այլ 
վայրում աշխատելու պատրաստ անձինք, ինչպես նաև նրանք, ովքեր դժվարացել են 
պատասխանել` կմեկնեն, թե` ոչ: Ուստի ստացվում է, որ ՀՀ քաղաքացիների միջինում 
35%-ը մտածում է արտերկրում աշխատելու մասին, այդ թվում` Գեղարքունիքի մարզի 
բնակչության 63%-ը, Երևանի և Արարատի մարզի բնակչության 48-ական %-ը: 

 

 
 

Գծապատկեր 1.  Աշխատանք (ավելի լավ աշխատանք) գտնելու նպատակով արտերկիր 
մեկնելու պատրաստ անձանց կշիռը (տոկոս) 

 

Ներկա դրությամբ միգրանտների թվաքանակի, մեկնելու պատճառների, արտերկ-
րում նրանց մնալու տևողության մասին տեղեկատվության հիմնականաղբյուրըԱզգային 

                                                            
1 ՀՀ մարզերում զբաղված բնակչության անհամաչափ բաշխվածությունն ըստ որակավորման վերլուծական 

ակնարկ, էջ 1, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, http://media.asue.am/upload/amberd /verlucakanner 
/Hovhannisyan_Astxik.pdf: 
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վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) կողմից կատարվող ամենամյա ընտրանքային հե-
տազոտությունն է1: 

Ըստ տվյալ հետազոտության արդյունքների՝ 2012−2015 թթ. ՌԴ և այլ երկրներ մեկ-
նած անձանց մեծամասնության համար մեկնելու հիմնական պատճառ եղել են աշխատե-
լը և աշխատանք փնտրելը, այդ թվում՝ սեզոնային: 

Հետազոտության արդյունքում առանձնացվել են միգրացիոն գործընթացներում 
ներգրավված և 2015 թ. դրությամբ մեկնումներից վերադարձած և չվերադարձած ան-
ձինք: 

Մեկնումներից վերադարձած անձանց 25.2%-ի բացակայության տևողությունը կազ-
մել է մեկ տարի և ավելի: Իսկ մնացած 74.8%-ի բացակայության տևողությունը եղել է 
մինչև 1 տարի: Սակայն, վերջիններիցս 4-11 ամսով բացակայածների 74.6%-ը և մինչև 3 
ամսով բացակայածների 30.2%-ը մեկնել են արտերկիր աշխատելու նպատակով, ուստի 
նրանք եղել են աշխատանքային միգրանտներ:  

Մեկնումներից չվերադարձած անձանց 37.2%-ի բացակայության տևողությունը 
կազմել է մեկ տարի և ավելի, իսկ մնացած 62.8%-ինը` մինչև 1 տարի: Սակայն, նրանց 
78.0%-ը ևս աշխատանքային միգրանտներ են:  

Տվյալ հետազոտության արդյունքները, սակայն, որոշ դեպքերում ունեն ցածր կամ 
ոչ բավարար ներկայացուցչականություն և կիրառելիության սահմանափակումներ՝ հե-
տևյալ հանգամանքներով պայմանավորված2.  

• Ընտրանքի սահմանափակ չափի պատճառով համեմատաբար քիչ տարածում 
ունեցող երևույթներն օբյեկտիվորեն ունեն ընտրանքում ընդգրկվելու փոքր հա-
վանականություն, ինչի հետևանքով մանրամասնեցման բարձր աստիճան ունե-
ցող տվյալները կարող են ունենալ ոչ բավարար ներկայացուցչականություն:  

• Ընտրանքի կիրառվող մեթոդը լիարժեք հնարավորություն չի ընձեռում նաև 
ապահովելու տնտեսական գործունեության կամ զբաղմունքի բոլոր տեսակների 
համարժեք ընդգրկվածություն, քանի որ ընտրանքը ստրատիֆիկացված չէ ըստ 
այդ փոփոխականների (օրինակ՝ թե ՀՀ յուրաքանչյուր մարզից տարբեր մաս-
նագիտություններ և կրթական աստիճան ունեցող մարդկանց քանի տոկոսն է 
արտագաղթում և այլն):  

Հաշվի առնելով տվյալ հետազոտության թերությունները, միաժամանակ, միգրա-
ցիոն խնդիրների սրությունը՝ գտնում ենք, որ ՀՀ-ում անհրաժեշտ են միգրացիայի վերա-
բերյալ համակարգված տեղեկատվության աղբյուրներ: Ըստ մի շարք երկրներում ներ-
դրված համակարգի՝ ուղևորները տվյալ երկիր մուտքի և ելքի ժամանակ սահմանային 
անցման կետերում լրացնում են միգրացիոն քարտեր: Միգրացիոն քարտը, սովորաբար, 
բաղկացած է 2 մասից՝ ժամանման քարտ (arrival card) և մեկնման քարտ (departure card, 

                                                            
1 Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) արդյունքները 

տե՛ս «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական զեկույցում, 
Երևան-2016, մաս 1, էջ 23-27, http://armstat.am/file/article/poverty_2016a_2.pdf:  

2 «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում» վիճակագրական ժողովածու, Եր., 2016, էջ 7: 
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outgoing passenger card or embarkation card): Երկրից մեկնելու դեպքում ուղևորը, սովո-
րաբար, նշում է իր զբաղմունքը, ուղևորության հիմնական նպատակը (հանգիստ, ուսում, 
աշխատանք և այլն), մնալու տևողությունը, ուղղությունը (հաջորդ կանգառը), հասցեն 
տվյալ երկրում: Նման քարտերը կարող են նախատեսված լինել և՛ տվյալ երկրի քաղաքա-
ցիների, և՛ օտարերկրացիների, միայն տվյալ երկրի քաղաքացիների կամ միայն օտար-
երկրացիների համար` ելնելով տվյալ երկրում դրանց ներդրման նպատակից: Եվ ելնելով 
համակարգի զարգացումից և արդյունավետության բարձրացումից՝ որոշ երկրներում այն 
թվայնացվել է: Նման համակարգով են աշխատում ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, ՌԴ-ն, Հարավ-
արևելյան Ասիայի ժողովուրդների ասոցիացիայի անդամ երկրները, Ավստրալիան, 
Հնդկաստանը, Բելառուսը, Ուկրաինան և այլ երկրներ:  

Գտնում ենք, որ ՀՀ-ում տվյալ համակարգի ներդրումը կլուծի մի շարք խնդիրներ, և 
մանրամասն ու ավելի ստույգ տեղեկատվություն կլինի միգրանտների թվաքանակի, 
նրանց որակավորման, մեկնելու նպատակի, ուղղությունների, մնալու տևողության մա-
սին, քան ընտրանքային հետազոտության արդյունքներն են: Ստացված տեղեկատվու-
թյունը հուսալի հիմք կծառայի նշված ոլորտներում բարեփոխումների ու պետական ար-
դյունավետ քաղաքականության մշակման համար: 

Իհարկե, կա ռիսկ, որ անձը կարող է հավաստի տեղեկատվություն չտալ մեկնելու 
նպատակի մասին (որպեսզի իրավական պատասխանատվության չենթարկվի անօրինա-
կան աշխատանք կատարելու համար կամ գուցե վստահ չէ, որ կգտնի աշխատանք): Այս 
դեպքում, եթե միգրացիոն քարտի «մեկնելու նպատակ» բաժնում որպես այլընտրանքա-
յին տարբերակներ լինեն «աշխատելը» և «աշխատանք փնտրելը», ապա երկրորդ տար-
բերակը նշելու դեպքում քաղաքացին կազատվի պատասխանատվության ենթարկվելու 
ռիսկից, իսկ պատկերը որոշակի առումով արդեն պարզ կդառնա: 

Փաստացի, ՀՀ սահմանային անցման կետերում ուղևորներին բանավոր կերպով 
հարցնում են ուղևորության նպատակի մասին: Ուստի անհրաժեշտ է միայն գրանցել 
ստացված տեղեկատվությունը: Կարծում ենք, որ ՀՀ-ում արդյունավետ կլինի տվյալ հա-
մակարգի թվայնացված ներդրումը, երբ սահմանապահն ինքը գրանցի ուղևորի պատաս-
խանը՝ այդպիսով լրացուցիչ չծանրաբեռնելով և անտեղի խուճապի չմատնելով ուղևորին: 

Այս մեթոդը տարիներ շարունակ գործում է շատ երկրներում, և հուսանք, դրա 
ներդրումը ՀՀ-ում ևս կտա դրական արդյունք: 

 

 
АСТХИК ОГАНЕСЯН 
 
 

ЗАНЯТОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭМИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ 

 
 

Ключевые слова: эмиграция, факторы, способствующие эмиг-
рации, работа, соответствующая квалифика-
ции, уровень дохода, коэффициент корреляции, 
миграционная карта 
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В статье рассмотрены существующие источники информации о мигрантах, выявлены 
их недостатки и необходимость обобщенной системы информационных источников миграции. 
Было предложено ввести цифровую систему миграционных карт в пунктах пересечения грани-
цы для сбора информации о мигрантах, соответствующей определениям ООН. Также изуча-
лось влияние различных уровней дохода и занятых работой ниже своей квалификации числа 
работников на число эмигрантов из Армении. 

 

ASTGHIK HOVHANNISYAN 
 
 

EMPLOYMENT AND ISSUES OF REGIONAL EMIGRATION IN THE REPUBLIC  
OF ARMENIA 

 

Key words:  emigration, factors contributing to emigration, 
qualification relevant work, income level, 
correlation coefficient, migration card 

 

The article has examined existing sources of information on migrants, their shortcomings have 
been revealed and the need for integrated sources of administrative information on migration has been 
highlighted. A suggestion has been made to invest a digital system of migration cards at border crossing 
points for getting information on migrants meeting the UN definitions. The impact of the quantity of 
employed in jobs lower than their qualificationand different levels of income on the number of 
emigrants from Armenia has also been studied. 

 
 
 
ԱՐՄԵՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, 
ՀՊՏՀ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԵՎ ՏՆՏԵՍԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. ՀՆԱ, ազգային տնտեսություն, արտահա-
նում, ներմուծում, զուտ արտահանում, ար-
տահանման հակվածություն, ներմուծման 
հակվածություն, տնտեսական աճ 

 
Ուսումնասիրվել են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության 

ՀՆԱ արտաքին առևտրի արդի զարգացումները (արտահանման և ներմուծման արդյունք-
ներով) և համեմատական առավելությունների գործակիցները (ՀԱԳ) 2011−2016 թթ.: Ինչ-
պես ՀՀ-ի, այնպես էլ ԱՀ-ի համար ՀԱԳ-երը ունեցել են դրական զարգացումներ.  
ՀՀ-ում 2011 թ. այն կազմել է -0.545, 2016 թ.՝ -0.520, իսկ ԱՀ-ում համապատասխա-
նաբար՝ -0.513 և -0.297: ՀՀ-ի և ԱՀ-ի միջև արտաքին համատեղ առևտրի կառուց-
վածքում ԱՀ բաժինը արտահանման մեջ կազմել է 2011 թ.՝ 1.6%, ներմուծումը՝ 5.1%, իսկ 
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2016 թ. համապատասխանաբար՝ 4.3% և 7.3%: Ինտենսիվացել է նաև ՀՀ-ի և ԱՀ-ի միջև 
արտաքին առևտրաշրջանառությունը՝ ՀՀ-ի հետ արտաքին առևտրաշրջանառություն՝ 
ԱՀ-ի բաժինը եթե 2001 թ. կազմել է՝ 64.1%, ապա 2016 թ.՝ 88.8%, արտահանումը հա-
մապատասխանաբար՝ 37.0% և 83.8%, իսկ ներմուծումը՝ 67.3% և 90.3%: Այսինքն՝ նշված 
ժամանակահատվածում արտաքին առևտրաշրջանառությունը երկու հանրապետություն-
ների միջև նկատելիորեն ավելացել է: Ինչը նշանակում է, որ նրանց միջև ստեղծվել է ար-
տաքին տնտեսական գործունեության արդյունավետ համակարգ, որը առաջիկա տարի-
ներին անհրաժեշտ է խորացնել և ընդլայնել: 

 

Ինչպես հայտնի է, համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ-ի)՝ որպես երկրի տնտե-
սական հզորության գնահատման հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշի մեծությունը 
ծախսային մեթոդով հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

ՀՆԱ = սպառում + ներդրումներ + պետական գնումներ + զուտ արտահանում:  

Բանաձևից հետևում է, որ զուտ արտահանման մեծությունը (որն իրենից ներկայաց-
նում է արտահանման և ներմուծման տարբերությունը) ուղղակիորեն ազդում է ՀՆԱ 
մեծության վրա, այսինքն՝ եթե այդ տարբերությունը դրական է, ապա ՀՆԱ մեծությունն 
ավելանում է և ընդհակառակը: Ուստի ցանկացած երկրի համար կենսականորեն ան-
հրաժեշտ է, որպեսզի զուտ արտահանումն ունենա դրական մեծություն, թեև, ինչպես 
ցույց է տալիս աշխարհի առանձին երկրների (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան) արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների վերլուծությունը, միշտ չէ, որ 
հաջողվում է ապահովել արտահանման գերազանցումը ներմուծման նկատմամբ: Ավելին, 
աշխարհում անհամեմատ քիչ են այն երկրները, որոնց զուտ արտահանման ցուցանիշը 
դրական մեծություն է: 

Յուրաքանչյուր երկիր, որն ընդունում է ազատ շուկայական տնտեսաձևը, առաջին 
հերթին, պարտավոր է որոշել, թե ինչ ապրանքներով և ծառայություններով կարող է 
մտնել համաշխարհային շուկա և ընդլայնել իր մասնակցությունը աշխատանքի միջազ-
գային բաժանման գործում, այսինքն՝ առանձնացնել իր տնտեսական հնարավորություն-
ները և արտահանման գերակայությունները: Տարբեր երկրներում արտաքին առևտրի վի-
ճակը բնավ նույնը չէ, սակայն այն երկրներում, որտեղ աշխատանքի միջազգային բա-
ժանմանը մասնակցելու հնարավորություններն օգտագործվում են ավելի ակտիվորեն, 
որպես կանոն, բարձր են նաև տնտեսական աճի տեմպերը:  

Արտաքին առևտրի վերաբերյալ գաղափար կազմելու և ճիշտ մակրոտնտեսական 
քաղաքականություն ընտրելու նպատակով յուրաքանչյուր պետության համար կարևոր է 
զուտ արտահանման (արտահանման և ներմուծման ծավալների տարբերության) հաշ-
վառումը: Կարելի է առանձնացնել զուտ արտահանման հաշվառման երկու մոտեցում. 

• զուտ արտահանման հաշվարկ՝ ըստ գործընկեր երկրների, 
• զուտ արտահանման հաշվարկ՝ ըստ ապրանքային խմբերի: 
ՀՀ-ի համար կարելի է առանձնացնել զուտ արտահանման հաշվառման ևս մեկ 

մոտեցում. զուտ արտահանման հաշվառումն ըստ առանձին մարզերի:  
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Արտահանման հիմնախնդիրը շարունակաբար գտնվել է ՀՀ կառավարության 
ուշադրության կենտրոնում և խնդիր է դրվել, որպեսզի արտահանման աճի տեմպերը գե-
րազանցեն ներմուծման աճի տեմպերը, այսինքն՝ ներմուծման համեմատությամբ ապա-
հովվի արտահանման առաջանցիկ աճ: Մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության ծրագրում 
(2017−2022 թթ.) նշվեց. «Առաջիկա հինգ տարվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսական 
աճը հիմնված կլինի տնտեսության ներքին ռեսուրսների արդյունավետ և խելացի օգտա-
գործման ու արտաքին աշխարհում մրցունակության բարձրացման վրա՝ ապահովելով 
արտահանման ծավալների աստիճանական ավելացումը, ինչը պետք է հանդիսանա 
տնտեսական աճի առանցքային շարժիչը»1: 

Զուտ արտահանման բարելավմանն ուղղված ճիշտ մակրոտնտեսական քաղաքա-
կանություն վարելու համար հարկավոր է պատկերացում կազմել վերջինիս վրա ազդող 
գործոնների վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանրապետության զուտ արտահանման դինամիկայի ուսումնասիրու-
թյան նպատակով դիտարկենք ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից հրապարակված պաշտոնական տվյալ-
ները ՀՀ հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 1995−2016 թվա-
կանների կտրվածքով: Այդ ցուցանիշները ներկայացված են գծապատկեր 1-ում: 

   

 
Գծապատկեր 1.  Զուտ արտահանման տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում, արտահանման և 

ներմուծման հակվածությունները և զուտ արտահանման 
հարաբերակցությունն արտաքին ապրանքաշրջանառությանը ՀՀ-ում 
1995−2016 թվականներին 

 

                                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր (2017−2022 թթ.), հաստատվել է ՀՀ կառա-

վարության 2017 թ. հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ:  



722 

Եթե ուսումնասիրենք զուտ արտահանման տեսակարար կշռի, արտահանման և ներ-
մուծման հակվածությունների դինամիկան 1995−2016 թվականներին, ապակնկատենք, 
որ զուտ արտահանման ցուցանիշը դիտարկվող ժամանակահատվածի բոլոր տարիներին 
բացասական մեծություն է եղել:  

Վերոնշյալ դիտարկումը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ՀՀ զուտ արտահանումն ա-
ռաջիկա տարիների ընթացքում կշարունակի մնալ բացասական մեծություն, ուստի հար-
կավոր են վճռական քայլեր իրավիճակը շտկելու համար: 

ՀՀ-ի և ԱՀ-ի միջև կայուն տնտեսական հարաբերությունների ձևավորման կարևոր 
ուղղություններից մեկը (ներդրումների, աշխատուժի և տեխնոլոգիաների հոսքերից և տե-
ղաշարժերից բացի) արտաքին ապրանքաշրջանառությունն է, որը իրականացվում է 
առևտուր անող երկրների բացարձակ և համեմատական առավելությունների միջոցով: 
Ըստ որում, վերջինս հաշվարկվում է համեմատական առավելությունների գործակիցների 
(ՀԱԳ) միջոցով՝ ըստ արտահանման և արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալների 
հարաբերության՝ համաձայն որի այդ գործակիցները տատանվում են [+1, −1] միջակայ-
քում: ՀԱԳ-երը բնութագրում են ինչպես երկրների մասնագիտացման աստիճանը (որքան 
դրանք մոտ են +1-ին, այնքան բարձր է երկրների մասնագիտացման աստիճանը, ինչից 
հետևում է, որ առավել նպատատակահարմար է այդ երկրի հետ առևտուր անել: Իսկ 
որքան ՀԱԳ-երի մեծությունները մոտ են −1-ին, այնքան ցածր է երկրների մասնագիտաց-
ման աստիճանը դրանից բխող հետևանքներով): 

Աղյուսակ 1-ում բերված տվյալներից հետևում է, որ 2016 թ. 2011 թ. համեմատ ՀՀ 
արտահանումն ավելացել է 133,6%-ով, ներմուծումը՝ 79,4-ով, արտաքին առևտրաշրջա-
նառությունը՝ 86,1%-ով, արտաքին առևտրաշրջանառության մնացորդը (սալդոն)՝  
75,3%-ով, ՀԱԳ-ը՝ 95,4%-ով: Այդ ցուցանիշները ԱՀ-ի համար կազմել են համապատաս-
խանաբար՝ 101,9%, 82,0%, 92,6%, 53,7%, 57,9%: Բերված ցուցանիշները կարելի է բնու-
թագրել որպես դրական: 

Աղյուսակ 2-ի տվյալները վկայում են, որ ՀՀ և ԱՀ ընդհանուր ՀՆԱ կազմում ԱՀ 
բաժինը, 2001 թ. 2,0%-ի փոխարեն, 2016 թ. ամենաբարձրն է՝ 4,3%, ընդ որում, ԱՀ ար-
տահանման բաժինը համապատասխանաբար կազմել է 1,6%,(4,3%), 4,3%, իսկ ներմուծու-
մը՝ 5,1%, (7,3%) 7,3%: 2001−2016 թթ. ընդամենի տվյալներովայդ ցուցանիշները ՀՆԱ-ում 
կազմել են 3,2%, արտահանումը՝ 4,6%, ներմուծումը՝ 6,2%: 2001−2016 թթ. ԱՀ բաժինը ՀՀ 
և ԱՀ ՀՆԱ-ում ավելացել է 2,3, արտահանումը՝ 2,7, իսկ ներմուծումը՝ 2,2 տոկոսային կե-
տով, այսինքն՝ ԱՀ արտահանումը 1,2 անգամ գերազանցել է ներմուծումը, ինչը կարելի է 
բնութագրել որպես դրական միտում: 

Բերված փաստերը վկայում են հայկական երկու հանրապետությունների միջև ՀՆԱ 
և արտաքին առևտրաշրջանառության ինտեգրման խորացման մասին: Այդ մասին են 
վկայում նաև աղյուսակ 3-ի տվյալները, որոնցից հետևում է, որ ԱՀ բաժինը ՀՀ արտաքին 
առևտրաշրջանառության մեջ 2001 թ. 64,1%-ից 2016 թ. կազմել է 88,8% (աճը կազմել է 
24,7% տոկոսային կետ):  
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ և ԱՀ արտաքին առևտրաշրջանառությունը և համեմատական առավելությունների գործակիցը 2011−2016 թթ. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 ՀՀ ԱՀ ՀՀ ԱՀ ՀՀ ԱՀ ՀՀ ԱՀ ՀՀ ԱՀ ՀՀ ԱՀ 
Արտահանում, 
հազ. դոլար 

1334338.8 79577.8 1380199.2 57765.7 1478748.6 59636.4 1547286.8 64663.6 1485331.9 62082.2 1782924.7 81106.3 

Ներմուծում,  
հազ. դոլար 

4145332.0 313129.1 4261232.7 291246.5 4385865.9 268833.2 4424424.3 301986.9 3239238.7 252474.9 3292425.3 256859.2

Արտաքին առևտրի 
սալդոն,  հազ. 
դոլար 

-233551.3 -2810993 -233480.8 -2881034 -209196.8 -2907117 -237323.3 -2877138 -190392.7 -1753907 -175752.9 -1509501 

Արտաքին առևտ-
րաշրջանառությու-
նը, հազ. դոլար 

392706.9 5479671 349012.1 5641432 328469.6 5864615 366650.5 5971711 314557.1 4724571 337965.5 5075350 

ՀԱԳ -0.545 -0.513 -0.669 -0.51 -0.637 -0.496 -0.647 -0.482 -0.605 -0.371 -0.520 -0.297 
 

Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ: 
Աղյուսակ 2 

Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2001−2016 թթ., մլն ԱՄՆ դոլար 
 ՀՀ ԱՀ ՀՀ և ԱՀ ԱՀ բաժինը ընդամենի մեջ, % 
 ՀՆԱ Արտա-

հանում 
Ներմու-

ծում ՀՆԱ Արտա-
հանում 

Ներմու-
ծում ՀՆԱ Արտա-

հանում 
Ներմու-

ծում ՀՆԱ Արտա-
հանում 

Ներմու-
ծում 

2001 2118 341.8 877.4 43.0 5.5 47.2 2161 347.3 924.6 2.0 1.6 5.1 
2002 2376 505.2 987.2 46.2 14.1 48.1 2422.2 519.3 1035.3 1.9 2.7 4.6 
2003 2807 685.6 1279.5 58.5 29.3 54.3 2865.5 714.9 1333.8 2.0 4.1 4.1 
2004 3577 722.9 1350.7 80.3 39.1 76.5 3657.3 762 1427.2 2.2 5.1 5.4 
2005 4900 973.9 1801.7 112.3 38.2 94.9 5012.3 1012.1 1896.6 2.2 3.8 5.0 
2006 6384 985.1 2191.6 148.7 45.3 113.2 6532.7 1030.4 2304.8 2.3 4.4 4.9 
2007 9206 1152.3 3267.8 206.9 72.5 204.8 9412.9 1224.8 3472.6 2.2 5.9 5.9 
2008 11662 1057.2 4426.1 284.8 55.1 250.0 11946.8 1112.3 4676.1 2.4 5.0 5.3 
2009 8648 710.2 3321.1 281.7 57.3 236.6 8929.7 767.5 3557.7 3.2 7.5 6.7 
2010 9260 1041.1 3748.9 316.2 74.8 273.4 9576.2 1115.9 4022.3 3.3 6.7 6.8 
2011 10142 1334.3 4145.3 363.8 79.6 313.1 10505.8 1413.9 4458.4 3.5 5.6 7.0 
2012 10619 1380.2 4261.2 373.5 57.8 291.2 10992.5 1438 4552.4 3.6 3.9 6.4 
2013 11121 1478.7 4385.9 411.5 59.6 268.8 11532.5 1538.3 4654.7 3.6 3.9 5.8 
2014 11610 1547.3 4424.4 454.0 64.7 302.0 12064 1612 4726.4 3.8 4.0 6.4 
2015 10529 1485.3 3239.2 438.0 62.1 252.5 10967 1547.4 3491.7 4.0 4.0 7.2 
2016 10547 1791.7 3273.5 478.0 81.1 256.9 11025 1872.8 3530.4 4.3 4.3 7.3 
Ընդամենը 125506 17192.8 46981.5 4097.4 836.1 3083.5 129603.4 18028.9 50065 3.2 4.6 6.2 

 

Աղբյուրը`  կազմվել և հաշվարկվել է ՀՀ ԱՎԾ և ԱՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա: 
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Աղյուսակ 3 
ՀՀ և ԱՀ արտաքին առևտրաշրջանառությունների ինտեգրումը 2001−2016 թթ. 

 

 ՀՀ (մլն դոլար) ԱՀ (մլն դոլար)  ԱՀ առևտուրը ՀՀ-ի հետ  
(մլն դոլար) 

ԱՀ բաժինը ՀՀ-ի հետ արտաքին 
առևտրշրջանառության մեջ (%) 

 Արտաքին 
առևտրա-
շրջանա-
ռությունը 

Արտահա-
նում 

Ներմու-
ծում 

Արտաքին 
առևտրա-
շրջանա-
ռությունը 

Արտա-
հանում 

Ներմու-
ծում 

Արտաքին 
առևտրա-
շրջանա-
ռությունը 

Արտա-
հանում 

Ներմու-
ծում 

Արտաքին 
առևտրա-
շրջանա-
ռությունը 

Արտա-
հանում 

Ներմու-
ծում 

2001 1219.2 341.8 877.4 52.7 5.5 47.2 33.8 2.0 31.8 64.1 37.0 67.3 
2002 1492.4 505.2 987.2 62.2 14.1 48.1 38.6 3.7 34.9 62.0 26.1 72.5 
2003 1965.1 685.6 1279.5 83.6 29.3 54.3 47.3 10.7 36.6 56.5 36.3 67.4 
2004 2073.6 722.9 1350.7 115.6 39.1 76.5 91.1 26.7 64.3 78.8 68.4 84.1 
2005 2775.6 973.9 1801.7 133.1 38.2 94.9 108.5 25.7 82.8 81.5 67.2 87.3 
2006 3176.7 985.1 2191.6 158.5 45.3 113.2 152.6 43.1 109.4 96.3 95.2 96.7 
2007 4420.1 1152.3 3267.8 277.3 72.5 204.8 257.7 70.3 187.4 92.9 97.0 91.5 
2008 5483.3 1057.2 4426.1 305.1 55.1 250 284.6 49.8 234.8 93.3 90.5 93.9 
2009 4031.3 710.2 3321.1 293.9 57.3 236.6 273.0 53.0 219.9 92.9 92.6 92.9 
2010 4790.1 1041.1 3749 348.2 74.8 273.4 326.6 69.0 257.6 93.8 92.2 94.2 
2011 5479.6 1334.3 4145.3 392.7 79.6 313.1 362.5 71.4 291.2 92.3 89.6 93.0 
2012 5694.9 1380.1 4261.2 349 57.8 291.2 317.4 47.1 270.3 90.9 81.4 92.8 
2013 5864.6 1478.7 4385.9 328.5 59.6 268.8 305.6 50.7 254.9 93.0 85.0 94.8 
2014 5971.7 1547.3 4424.4 366.7 64.7 302.0 338.2 57.1 281.1 92.2 88.2 93.0 
2015 4724.5 1485.3 3239.2 314.6 62.1 252.5 293.2 51.1 242.1 93.1 82.2 95.8 
2016 5070.2 1796.7 3273.5 338.0 81.1 256.9 300.2 68.0 232.2 88.8 83.8 90.3 

Ընդամենը 64232.9 17197.7 46981.6 3919.7 836.1 3083.5 3530.9 699.4 2831.3 90.0 83.6 91.8 
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Կատարված վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ-ի և ԱՀ-ի միջև տնտե-
սական համագործակցության և, մասնավորապես, արտաքին առևտրի զարգացումները 
2001−2016 թթ. ընթացել են ճիշտ ուղղությամբ (այսինքն՝ այդ հարաբերություններում 
ավելացել է ԱՀ կշիռը hատկապես արտահանման գծով): Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, 
որ ՀՀ-ԱՀ արտաքին առևտրաշրջանառությունը պետք է խորացնել, ավելացնելով նրանց 
միջև համագործակցության այն ուղիները, որոնք կապահովեն այդ ինտեգրման ավելի 
բարձր տեմպեր: 

 

АРМЕН МАРКОСЯН 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ И 
РЕСПУБЛИКОЙ АРЦАХА 

 

Ключевые слова: ВВП, национальная экономика, экспорт, 
импорт, чистый экспорт, склонность к экспор-
ту, склонность к импорту, экономический рост 

 

Автор рассмотрел текущие изменения внешней торговли Республики Армения и Рес-
публики Арцах по результатам экспорта и импорта в ВВП, а также коэффициенты срав-
нительных преимуществ (КСП) за 2011−2016 гг. Как для РА, так и для РА была зафиксирована 
положительная динамика КСП, в 2011 г. в Армении он составлял -0,545, в 2016 г. - 0,520, а в 
РА, соответственно, -0,513, -0,297. В структуре совместной внешней торговли между РА и 
РА доля РА в экспорте составила в 2011г. 1,6% в импорте – 5,1% а в 2016 г., соответственно, 
4,3% и 7,3%. Активизировался также внешний торговый оборот между РА и РА, если доля РА 
во внешнеторговом обороте с РА в 2001 г. составляла 64,1% то уже в 2016 г. – 88,8% экспорт, 
соответственно, 37,0% и 83,8% а импорт – 67,3% и 90,3%. То есть, за указанный период 
внешнеторговый оборот между двумя республиками значительно вырос. Что означает, что 
между ними сформировалась эффективная система экономической деятельности, которую 
необходимо углубить и расширить вближайшие годы․ 

 

ARMEN MARKOSYAN 
 

ECONOMIC ISSUES BETWEEN THE REPUBLIC OF ARMENIA AND THE 
REPUBLIC OF ARTSAKH 

 

Key words: GDP, national economy, exports, imports, net 
exports, propensity to export, propensity to import, 
economic growth 

 

The author has studied the current developments of export and import results in the foreign 
trade of GDP and Comparative Advantage Ratios (UMP) of the Republic of Armenia andNagorno-
Karabakh Republic for 2011-2016. For both Armenia and the NKR, the UMPhas had positive 
developments: in Armenia it was -0,545 in 2011, -0,520 in 2016, and in the NKR accorgindly-0,513 and 
– 0.297. Export rate in the foreign trade betweenRA and NKRwas 1.6% in 2011, import rate 5.1%, and 
in 2016 it was accordingly 4.3% and7.3%. The foreign trade turnover between the Republic of Armenia 
and NKR has also been intensified, in the foreign trade turnover the share of the NKR in Armenian 
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economy in 2001 was 64.1%, in 2016 - 88.8%, export - 37.0% and 83.8% respectively, and import -
67.3% and 90.3%. In other words, the foreign trade turnover between the two republics has 
significantly increased over the mentioned period. This means that an effective system of economic 
activity has been created between them which should deepen and expand in the coming years. 

 
 

 
ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀԱՄԱՇԽԱՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. հյուրանոցային ծառայությունների զարգաց-
ման միտումներ, զբոսաշրջային այցելու-
թյուններ, աշխարհագրական ինտեգրում, 
ռազմավարական ալյանսներ, ծառայություն-
ների գներ 

 

Հյուրանոցային ծառայությունների շուկան զբոսաշրջային շուկայի կարևորագույն 
ենթակառուցվածքային տարրերից է: Այն վերակառուցվում է արտաքին և ներքին միջա-
վայրի մի շարք գործոնների ազդեցությամբ: Համաշխարհային հյուրանոցային ծառայու-
թյունների շուկային բնորոշ են կառավարման գործընթացների կենտրոնացումը և ինտե-
գրումը: Այս գործընթացների արդյունքում ձևավորված հյուրանոցային շղթաներն ունեն 
իրենց ակնհայտ առավելությունները. ամրագրման միասնական համակարգ, միասնա-
կան բազա, նորագույն տեխնոլոգիաների հասանելիություն և յուրացման մատչելիություն, 
ընդհանուր մարքեթինգային քաղաքականություն, տեղեկատվական աջակցություն:  

 

Ներկայումս հյուրանոցային արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության 
ամենահաջող զարգացող ոլորտներից է, որի զարգացման մակարդակն ընդհանուր առ-
մամբ կախված է ինչպես երկրի զբոսաշրջային մուտքերից և պետության տնտեսական 
քաղաքականությունից, այնպես էլ հենց ոլորտին առնչվող գործունեության առանձնա-
հատկություններից: Ըստ աշխարհում առավել տարածված STR Global ընկերության 
Census տվյալների բազայի` ներկայումս համաշխարհային հյուրանոցային ֆոնդը ներա-
ռում է 14,5 մլն հյուրանոցային համարներ և ավելի քան 156000 հյուրանոցներ, իսկ կա-
ռուցվող կամ դեռևս պլանավորված զարգացումն ընդգրկում է 1,3 մլն հյուրանոցային 
համարներ1:   

Համաշխարհային հյուրանոցային ծառայությունների շուկան վերակառուցվում է 
արտաքին և ներքին միջավայրի մի շարք գործոնների ազդեցությամբ: Այլ կերպ ասած, 
                                                            
1  STR Global Global Hotel Development Pipeline Report update for February 2016 
 http://www.hotelnewsresource.com/modules.php?pageNum_Listings=0&totalRows_Listings=571&op=modload&na

me=HNR&file=companyid&coid=11490 



 727

հյուրանոցային ծառայությունների ոլորտում զարգացման միտումները պայմանավորված 
են ոչ միայն ներճյուղային գործընթացներով, այլև մի շարք արտաքին գործոններով:  

Համաշխարհային հյուրանոցային ծառայությունների շուկայի զարգացման միտում-
ների ուսումնասիրությունը մենք կիրականացնենք ըստ մի քանի ուղղությունների, որոնք 
ընդհանուր կերպով ներկայացված են գծապատկեր 1-ում: 

 
Գծապատկեր 1. Համաշխարհային հյուրանոցային ծառայությունների շուկայի 

զարգացման միտումներն ըստ 5 հիմնական ուղղությունների 
 
Միջազգային զբոսաշրջային այցելություններն անընդհատ աճի միտում ունեն, 

որոնք, բնականաբար, իրենց ազդեցությունն են ունենում նաև հյուրանոցային արդյունա-
բերության ձեռնարկությունների գործունեության վրա: Զբոսաշրջային այցելությունների 
բաշխվածությունն ըստ մայրցամաքների 2015 թվականի տվյալներով հետևյալն է. զբո-
սաշրջային այցելությունների գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Եվրոպային (52,5%), որին 
հաջորդում են Ասիան և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը (22,5%), Ամերիկան 
(16%), Աֆրիկան (5,1%), և Միջին Ասիան (4,9%)1: Թեև զբոսաշրջային այցելությունների 
ճնշող մեծամասնությունը բաժին է ընկնում Եվրոպային, այնուհանդերձ աճի տեմպն ամե-
նաբարձրն է Ասիա և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում: Վերջին չորս տարիների 
ընթացքում համաշխարհային զբոսաշրջային այցելությունների միջին տարեկան աճը 
կազմել է 7,8%:  

Հյուրանոցային ծառայությունների շուկայի զարգացման միտումները, կառավար-
մանն առնչվող զարգացումներով պայմանավորված, կարելի է դիտարկել հյուրանոցների 
զարգացման մի քանի հայեցակարգերով, որոնք ենթադրում են հյուրանոցների գործու-
նեության ընդլայնում թե՛ աշխարհագրական, թե՛ ծառայությունների տեսականու առում-
ներով, ինչն էլ, իրենց հերթին, պահանջում է կառավարման առավել արդյունավետ ուղի-
ների որոնում և ներդրում: Զարգացման այդ հայեցակարգերի շարքն են դասվում աշ-
խարհագրական և հորիզոնական ընդլայնումը, մասնագիտացումը, ուղղահայաց և աշ-
խարհագրական միասնացումը: Աշխարհագրական ընդլայնումը ռազմավարություն է, որի 

                                                            
1 UNWTO World Tourism barometer, 2016. UNWTO World Tourism highlights, 2015. 
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դեպքում ընկերությունը տարբեր աշխարհագրական տարածաշրջաններում ավելացնում է 
իր կողմից կառավարվող օբյեկտների քանակը: Այսպես՝ Hilton Worldwide խոշորագույն 
հյուրանոցային շղթայի պատմությունը սկսվում է 40 համար պարունակող մի փոքր հյու-
րանոցից, մինչդեռ ներկայումս այն համաշխարհային հյուրանոցային արդյունաբերության 
առաջատար ընկերություներից մեկն է, որն ընդգրկում է 10 հիմնական բրենդներ՝ աշ-
խարհի 88 երկրում՝ ավելի քան 3800 հյուրանոցներով և 630000 հյուրանոցային համար-
ներով, որոնք կառավարվում են հիմնականում ֆրանչայզինգային պայմանագրի հիման 
վրա:  

Հյուրանոցային ընկերությունների զարգացումը, ըստ հորիզոնական ընդլայնման, 
տեղի է ունենում հետաքրքրությունների ոլորտի մեծացմամբ գործունեության այնպիսի 
ոլորտներում, ինչպիսիք են տրանսպորտը, սնունդը և այլն: Այսպես՝ Accor ընկերությունը, 
բացի հյուրանոցներից, ունի նաև հյուրանոցային գործակալությունների և սննդի ընկերու-
թյունների, մեքենաների վարձակալության ընկերությունների ցանցեր, իսկ Hilton 
International-ն ակտիվ կերպով զբաղվում է ոչ միայն հյուրանոցային բիզնեսով, այլև խա-
ղատների արդյունաբերությամբ:  

Շատ ընկերություններ, որպես զարգացման ուղղություն, օգտագործում են մասնա-
գիտացումը` սկսած շուկայի որոշակի հատվածին կողմնորոշումից մինչև առաջարկվող 
ծառայությունների տեսականու սահմանափակումը: Այսպես օրինակ` B&B տիպի հյուրա-
նոցներն առաջարկում են միայն տեղաբաշխում և նախաճաշ:  

Ինտեգրումը զարգացման ուղղություններից մյուսն է, որը թույլ է տալիս կազմակեր-
պությունների միջև որոշակի փոխհարաբերությունների հաստատման արդյունքում նվա-
զեցնել անորոշության մակարդակը սպառման և մատակարարման ոլորտներում, ներ-
գրավել լրացուցիչ ռեսուրսներ, իսկ շատ կազմակերպությունների համար՝ գոյատևելու 
անհրաժեշտ պայման: Հյուրանոցային շղթաները տնտեսական արդյունք են ստանում 
կենտրոնացված կառավարման և հատկապես համատեղ մարքեթինգային ջանքերի 
շնորհիվ` ներառյալ ընդհանուր իրացման ուղիների ձևավորումը: Իսկ ուղղահայաց ին-
տեգրման դեպքում հյուրանոցային ընկերությունները ներթափանցում են հասարակական 
սննդի հատված և այլ ոլորտներ: Վերջին ժամանակներում լայն տարածում է ստացել 
միավորման մեկ այլ տեսակ` ռազմավարական ալյանսները, որոնց գլխավոր առանձնա-
հատկությունն այն է, որ միավորումը ենթադրում է գործընկերային հարաբերություններ 
միայն որոշակի ոլորտում (օրինակ` մարքեթինգային գործունեություն) և չի շոշափում 
կազմակերպությունների սեփականությանն առնչվող հարաբերություններ: Նման ռազմա-
վարական ալյանսներ են ձևավորվել հյուրանոցային շղթաների և ավիաուղիների միջև 
(աղյուսակ 1):  

Զարգացման միտումների հաջորդ ուղղությունը վերաբերում է ոլորտում իրակա-
նացվող ներդրումներին: 2017 թ. համար կանխատեսվում է մոտավորապես 50 միլիարդ 
ԱՄՆ դոլարի ներդրումներ համաշխարհային հյուրանոցային ծառայությունների շուկա-
յում, ինչը 5-10%-ով ավելի է 2016 թ. համեմատությամբ: Ներդրումների կազմում ԱՄՆ-ի 
մասնաբաժինը 27,6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է, Եվրոպայինը և Միջին Արևելքինը՝ 16 մի-
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լիարդ դոլար, Ասիա և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանինը՝ 6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: 
Հյուրանոցային տնտեսության ոլորտում կատարված ներդրումների հետգնման ժամանա-
կահատված է համարվում 10-15 տարին, իսկ հյուրանոցային ծառայությունների շուկայում 
ստացվող եկամտի 70%-ը բաժին է ընկնում համարային ֆոնդին, 20-30%-ը՝ հյուրանոցնե-
րի ռեստորաններին և 5-10%-ը՝ լրացուցիչ ծառայությունների հատվածին:  

Աղյուսակ 1 
Հյուրանոցային շղթաների և ավիաուղիների միջև ձևավորված ռազմավարական ալյանսներ 

 

Ավիաընկերություն Հյուրանոցային շղթաներ 
Etihad Rendezvous Hotels & Resorts 
British Airways Pan pacific Hotels 
Singapore Airlines Quantas Jumeirah Hotels 
Quantas Accor 
Emirates Airlines Taj Group of Hotels 
United Airlines Westin Hotels & Resorts 

 

Բացի այդ, ինտեգրման գործընթացների արդյունքում ձևավորվել են 10 խոշոր հյու-
րանոցային շղթաներ (աղյուսակ 2). 

 

Աղյուսակ 2  
Աշխարհի 10 խոշորագույն հյուրանոցային շղթաները 

 
 

Հյուրանոցային շղթայի 
անվանումը 

Երկիրը Հյուրանոցների 
թիվը (2015 թ.) 

Հյուրանոցային համար-
ների քանակը (2015 թ.) 

Marriott International ԱՄՆ 3600 625000 
Hilton Worlwide ԱՄՆ 3800 630000 
Accor Ֆրանսիա 4100 500000 
Intercontinental Hotels Group Մեծ Բրիտանիա 4480 658348 
Choice Hotels International ԱՄՆ 6100 490000 
Best Western ԱՄՆ 4000 309487 
Starwood Hotels and Resorts 
Worldwide ԱՄՆ 1089 322300 

Windham Worldwide ԱՄՆ 7200 615000 
Carlson Hospitality Worldwide ԱՄՆ 1319 208548 
Hyatt Worldwide ԱՄՆ 483 132,727 
Ընդամենը 36371 4491410 

 

Մարդկային ռեսուրսների տեսանկյունից, համաշխարհային հյուրանոցային ծառա-
յությունների շուկայի հիմնական միտումներից է օտարերկրյա աշխատուժի ավելացումն 
այլ երկրների ու տարածաշրջանների հյուրանոցային արդյունաբերության ձեռնարկու-
թյուններում, ինչը ենթադրում է լեզվի և մշակութային արժեքների փոխանակում:  

Տեխնոլոգիական զարգացման միտումներից նախ և առաջ կարելի է նշել գլոբալ 
բաշխման համակարգերի (GDS) և ինտերնետ բաշխման համակարգերի (IDS) լայնորեն 
տարածումը, որոնք սկսեցին գործածվել ավիաընկերությունների կողմից՝ տոմսերի ամ-
րագրման համար, սակայն հետագայում դրանց միջոցով իրենց ծառայությունները սկսե-
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ցին վաճառել նաև հյուրանոցները, մեքենաների վարձակալության ծառայություններ մա-
տուցող կազմակերպությունները, ստեղծվեց նաև երկաթգծի և ավտոբուսի տոմսերի 
ամրագրման հնարավորություն:  

Բացի այդ, նոր միտումներ են հյուրանոցների կողմից էլեկտրոնային նվեր-քարտերի 
և հյուրանոցային համարների նոր տեսակի «բանալիների» կիրառումը: Վերջինս ենթադ-
րում է բջջային հեռախոսներով ճկուն ծրագրի կիրառում հյուրանոցային համարի սենյակ-
ները բացելու համար, որն ավտոմատ կերպով արգելափակվում է կացության ավարտին:  

Կարևորում ենք նաև համաշխարհային հյուրանոցային ծառայությունների շուկայի 
ևս մեկ կարևոր կատեգորիայի՝ ծառայությունների գների ուսումնասիրությունը: 2013− 
2016 թթ. ընթացքում գների աճ է գրանցվել1: Մեկ հյուրանոցային համարի միջին գինն 
աշխարհում բարձրացել է 3%-ով՝ 2016 թ. ընթացքում, համեմատած 2015 թ. հետ, կազմե-
լով միջինը 110 ԱՄՆ դոլար:  

Ընդհանրացնելով կարող ենք փաստել, որ 2016 թ. ընթացքում համաշխարհային 
հյուրանոցային ծառայությունների շուկայի զարգացման հեռանկարները պահպանել են 
իրենց դինամիկ բնույթը: Համաշխարհային հյուրանոցային ծառայությունների շուկային 
բնորոշ են եղել աճող պահանջարկը և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների բարե-
լավման միտումները:  

Նկատվում են նաև մի շարք այլ միտումներ. հյուրանոցները ձգտում են ընդլայնել 
իրենց գործունեության շրջանակները` ներթափանցելով զբոսաշրջության և հյուրընկալու-
թյան արդյունաբերության հետ փոխկապված ոլորտներ: Զբոսաշրջության այլընտրան-
քային ձևերի զարգացումը, իր հերթին, երկրների առջև խնդիր է դնում՝ ունենալու այն-
պիսի հյուրանոցային արդյունաբերություն, որը կարող է առաջարկել զանգվածային 
զբոսաշրջության պահանջների բավարարմանն ուղղված մատչելի տեղաբաշխման միջոց-
ներ և հյուրընկալ սպասարկում:  

 

ТАТЕВИК МКРТЧЯН 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

Ключевые слова: тенденции развития гостиничных услуг, 
туристические визиты, географическая ин-
теграция, стратегические альянсы, цены на 
услуги 

 

Рынок гостиничных услуг является важным инфраструктурным элементом рынка ту-
ризма. Он восстанавливается под воздействием целого ряда факторов внешней и внутренней 
среды. Мировому рынку гостиничных услуг типична интеграция и централизация процессов 
управления. Сети отелей, образовавшиеся в результате этих процессов, имеют свои преи-
мущества: единая система бронирования, единая база данных, доступ и овладение к новым 
технологиям, общая маркетинговая политика и информационная поддержка.  

                                                            
1 Hotel Price Index 2016, Global Price Changes, http://www.hotel-price-index.com/2016/spring/#p9 
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TATEVIK MKRTCHYAN 
 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF WORLD MARKET OF HOTEL 
SERVICES 

 

Key words: trends in the development of hotel services, tourist 
visits, geographical integration, strategic alliances, 
prices for services 

 

The market of hotel services is an important infrastructure the tourism market. It is being 
reshaped under the influence of a number of factors of external and internal environment. The global 
market for hotel services is characterized by integration and centralization of management processes. 
The hotel chains that have emerged as a result of these processes have their advantages: a single 
booking system, a single database, accessibility of new technologies, general marketing policy and 
information support.  

 
 
 

ԼԻՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ,ՀՊՏՀ 

 

ԿՅԱՆՔԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՏՀԶԿ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. կյանքի որակ, կյանքից բավարարվածության 
մակարդակ, առողջական վիճակի սուբյեկ-
տիվ գնահատական, զբաղվածության մա-
կարդակ 

 

«Կյանքից բավարարվածություն» հասկացությունը սերտորեն փոխառնչվում է կյան-
քի որակի հետ։ Զբաղվածության մակարդակը, առողջական վիճակի սուբյեկտիվ գնա-
հատականը կյանքից բավարարվածության մակարդակի վրա ամենամեծ ազդեցություն 
ունեցող գործոններն են. զբաղվածության մակարդակի 1 տոկոսային կետով աճը հան-
գեցնում է կյանքից բավարարվածության մակարդակի 0,07, իսկ առողջության սուբյեկ-
տիվ գնահատականի 1 միավորով աճը՝ 0,03 միավորով աճի: 

 

«Կյանքից բավարարվածություն» հասկացությունը դեռևս 1961 թ. շրջանառվում էր, 
և ամերիկացի հոգեբան Ն. Նեուգարթեն այն բնութագրում էր որպես հաջող ծերացման 
գործառնական սահմանում։ Սամները կյանքից բավարարվածությունը 1966 թ. սահմանել 
է հետևյալ կերպ. «Կենսապայմանների դրական գնահատական կամ սուբյեկտիվ դատո-
ղություն, որը նվազագույն չափով հավասարակշռում է անձի սպասումները և արժեհամա-
կարգը»։  

1970-ականներից սկսած՝ ամերիկյան սոցիալական հետազոտությունների մեծա-
մասնությունը վերաբերում էր հենց կյանքից բավարարվածությանը։ 
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«Կյանքից բավարարվածությունը տվյալ պահի դրությամբ սուբյեկտի բացասական, 
դրական կամ չեզոք վերաբերմունքն է իր կյանքի նկատմամբ։ Կյանքից բավարարվածու-
թյունը բարեկեցության երեք հիմնական բաղադրիչներից մեկն է» (Է. Դիեներ (1984 թ.))։ 
Կյանքից բավարարվածությունը նաև ներառում է սուբյեկտի կյանքը փոխելու ցանկությու-
նը, բավարարվածությունն իր անցյալից և ապագայի սպասումները1: 

«Կյանքից բավարարվածություն» հասկացության շրջանառումը 19-րդ դարում հիմք 
հանդիսացավ սոցիալական պետության հայեցակարգի զարգացման համար։ 1990-ա-
կաններին արդեն իսկ ուշադրության կենտրոնում էր սուբյեկտի՝ կյանքից բավարարվա-
ծության և եկամտի միջև գոյություն ունեցող կապը։  

Սուբյեկտի կենսագործունեության տարբեր տեսանկյունների գնահատականները 
սերտորեն կապակցված են նրա կյանքից բավարարվածության մակարդակի հետ2: 

Դեռևս 1999 թ. սկսած՝ մի շարք գիտնականներ կյանքից բավարարվածության մա-
կարդակի և սուբյեկտի գործունեության տարբեր տեսանկյունների միջև կապի հիմնա-
վորման նպատակով կիրառեցին մաթեմատիկական մոդելավորումը։ 1999-ին Ջանեթ դը 
Նեալը կառուցեց մաթեմատիկական մոդել՝ հիմնվելով հետևյալ հայեցակարգի վրա. 
«Կյանքից բավարարվածության մակարդակի և սուբյեկտի գործունեության բոլոր ոլորտ-
ների միջև առկա է ֆունկցիոնալ կապ»։ 2004 թ. վերջինս, Ջ.Մ. Սիրգիի հետ միասին, վա-
վերացրին մոդելը, լրացնելով, որ կյանքից և ազատ ժամանակի տնօրինումից բավարար-
վածության մակարդակները միջկոռելացված գործոններ են։ 2010 թվականից հետո կյան-
քից բավարարվածության մակարդակի վերաբերյալ հետազոտությունները հիմնականում 
ուղղված են առանձին սոցիալական ևսեռատարիքային խմբերի։ 

Հաշվի առնելով կյանքի որակի գնահատման լավագույն միջազգային փորձը՝ սույն 
հոդվածը նպատակ ունի բացահայտելու, թե կյանքի որակի գնահատման որ ասպեկտ-
ներն են առավել առնչվում կյանքից բավարարվածության մակարդակի հետ։ 

«Ինչպե՞ս է ընթանում կյանքը», 2011 թվականից սկսած, ՏՀԶԿ-ի կողմից իրակա-
նացվող կյանքի որակի գնահատման ամենամյա հետազոտություն է։ Դրա հիմնական 
նպատակն է ապահովել ավելի արդյունավետ քաղաքականությունների կիրարկում, 
որոնք կհամապատասխանեն ՏՀԶԿ ռազմավարական նպատակների իրագործմանը և 
կյանքի որակի բարելավմանը։ Հետազոտության շրջանակներում կյանքի որակի գնահա-
տումն իրականացվում է բնակչության գործունեության 11 ուղղություններով. կենցաղային 
պայմաններ, եկամուտներ, զբաղվածություն, համայնք (սոցիալական աջակցող ցանցի 
կողմից իրականացվող գործունեության արդյունավետության գնահատական), կրթու-
թյուն, արտաքին միջավայր, քաղաքացիական ներգրավվածություն, առողջություն, կյան-
քից բավարարվածություն, անվտանգություն, աշխատանք-կյանք կապի հավասարա-

                                                            
1 Buetell N., (2006). Life satisfaction, a Sloan Work and Family Encyclopedia entry. Retrieved May 10, 2007, 

Sloan Work and Family Research Network: http://wfnetwork.bc.edu/encyclopedia_entry.php?id=3283&area 
=academics. 

2 Ateca-Amestoy, Serrano-del-Rosal, & Vera-Toscano, 2008; Lloyd & Auld, 2002; Van Praag & Ferrer-i-Carbonell, 
2004: Van Praag et al, 2003. 
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կշռություն։ Նշված ուղղություններից յուրաքանչյուրը ներառում է մինչև 4 ցուցանիշ, 
որոնց արժեքները ստացվել են Եվրոպական միության կողմից հրապարակվող վիճակա-
գրական տվյալներից, ՏՀԶԿ անդամ երկրների ազգային վիճակագրական ծառայություն-
ներից, ՏՀԶԿ տվյալների բազաներից, իսկ սուբյեկտիվ ցուցանիշները, ինչպիսիք են կյան-
քից բավարարվածությունը, քաղաքացիական ներգրավվածությունը՝ հարցումների ար-
դյունքում։ 2011 թ. սկսած՝ կյանքի որակի գնահատման 11 ուղղություններում ներառված 
ցուցանիշներում էական փոփոխություններ չեն գրանցվել, և ՏՀԶԿ-ն իր պաշտոնական 
հրապարակումներում1 նշում է, որ նյութական կենսապայմանները և կյանքի որակը բնու-
թագրող ցուցանիշների ցանկը հետագայում կհամալրվի ժամանակի ընթացքում բարեկե-
ցության կայունությունը բնութագրող ցուցանիշով։ Հետազոտության շրջանակներում լռել-
յայն ՏՀԶԿ-ն չի իրականացնում երկրների վարկանշավորում, փոխարենը՝ պաշտոնական 
կայքի համապատասխան գործիքի միջոցով թույլ է տալիս սահմանել գնահատման ուղ-
ղության կարևորությունը (0-5 կշռային սանդղակով) և արդյունքում ստանալ ինդեքսի ար-
ժեքը։ Բոլոր սուբյեկտիվ գնահատականները հավաքագրվում են ՏՀԶԿ-ի կողմից վարվող 
տվյալների բազաներում, ինչը թույլ կտա ժամանակի ընթացքում կատարելագործել հե-
տազոտության մեթոդաբանությունը։ 

Ըստ ՏՀԶԿ հետազոտությունների արդյունքների՝ 2014−2016 թթ. ընթացքում կյան-
քից բավարարվածության մակարդակի ամենաբարձր արդյունքները արտավոլված են 
գծապատկեր 1-ում. 

 
Գծապատկեր 1. 2016 թ. կյանքից բավարարվածության մակարդակի ամենաբարձր 

գնահատական ունեցող ՏՀԶԿ երկրները 
 
2015 թ. զարգացած երկրներում կյանքից բավարարվածության ամենաբարձր մա-

կարդակը գրանցվել է Իսլանդիայում և Շվեյցարիայում՝ 7.50՝ հնարավոր 10-ից, այնուհետ՝ 
                                                            
1 http://www.oecdbetterlifeindex.org/about/better-life-initiative/#question2 
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Ֆինլանդիայում և Նորվեգիայում (7.40), Ավստրալիայում և Շվեդիայում (7.30)։ 2014 թ. 
կյանքից բավարարվածության ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է Շվեյցարիայում՝ 
7,50՝ հնարավոր 10-ից, այնուհետև՝ Նորվեգիայում (7.70), Կանդայում և Դանիայում 
(7.60),Իսլանդիայում և Ավստրալիայում (7.50), Մեքսիկայում և Նիդեռլանդներում (7.40)։ 
2013թ. կյանքից բավարարվածության ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է Շվեյցա-
րիայում՝ 7,80՝ հնարավոր 10-ից, այնուհետև Նորվեգիայում (7.70), Շվեդիայում (7.60), 
Նիդեռլանդներում և Դանիայում (7.50), Ֆինլանդիայում և Ավստրալիայում (7.40)։ Կյան-
քից բավարարվածության ամենացածր մակարդակները գրանցվել են 2016 թ. Պորտու-
գալիայում (5.10), 2015 թ.՝ Հունաստանում (4.80), 2014 թ.՝ Հունաստանում (4.70), 2013 թ.՝ 
Հունգարիայում (4.70)։ 

Կյանքի որակի և կյանքից բավարարվածության մակարդակների փոխառնչություն-
ների բացահայտման նպատակով դիտարկվել են ՏՀԶԿ 2013−2016 թթ. վիճակագրական 
տվյալները, որոնց հիման վրա էլ հենց կառուցվել է մաթեմատիկական մոդելը։ 

Կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքում ակնհայտ է, որկյանքից ընդհանուր բավա-
րարվածության մակարդակը, որպես բացատրվող փոփոխական, առավել մեծ կախվա-
ծության մեջ է գտնվում մարդկանց առողջական վիճակի վերաբերյալ գնահատականից 
(r=0.63) և երկրում զբաղվածության մակարդակից (r=0.71)։ Վերոնշյալ բացատրող փո-
փոխականները կոլինեար չեն և չեն գտնվում գծային կախվածության մեջ: 

Ռեգրեսիոն մոդելի լուծման արդյունքում դետերմինացիայի գործակիցը 0.99 է, ինչը 
նշանակում է, որ կյանքից բավարարվածության մակարդակի 99% փոփոխությունը բա-
ցատրվում էզբաղվածության մակարդակի, առողջական վիճակի վերաբերյալ սուբյեկտիվ 
գնահատականի փոփոխությամբ։ Իսկ կյանքից բավարարվածության մակարդակի 98% 
փոփոխությունը բացատրվում էզբաղվածության մակարդակի, առողջական վիճակի վե-
րաբերյալ սուբյեկտիվ գնահատականի փոփոխությամբ՝ հաշվի առնելով ընտրանքի ծա-
վալը և անկախ փոփոխականների թիվը: Մոդելն ունի հետևյալ տեսքը. 

 
Մոդելը ցույց է տալիս որ զբաղվածության մակարդակի 1 տոկոսային կետով աճը 

բերում է կյանքից բավարարվածության մակարդակի 0,07, իսկ առողջության սուբյեկտիվ 
գնահատականի 1 միավորով աճը՝ 0,03 միավորով աճի: Զբաղվածության մակարդակը և 
առողջական վիճակի վերաբերյալ գնահատականը նշանակալի են, քանի որ դրանց դեպ-
քում զրոյական հիպոթեզը հերքվում է՝ (templ_փաստ=27,87, thealth_փաստ=12.11)։ Ե՛վ ճշգրտված 
դետերմինացիայի գործակիցը, և՛ F նշանակալիության գործակիցը (Significance F= 5E-
171), և՛ առանձին ցուցանիշների P նշանակալիության արժեքները (P-valueempl=1.88E-59, 
P-valuehealth=1.2E-23) վկայում են, որ, ըստ մոդելի, 95 տոկոս նշանակալիության մակար-
դակում հիպոթեզն ապահովում է կախյալ փոփոխականի վարիացիայի բարձր բացատրե-
լիություն անկախ փոփոխականների կողմից։ 

Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ բնակչության կյանքից բավարարվածության 
մակարդակի վրա զբաղվածության մակարդակը առավել մեծ ազդեցություն ունի, քան 
առողջական վիճակի սուբյեկտիվ գնահատականը։ Այս փաստը կարելի է բացատրել այն 
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հանգամանքով, որ զբաղվածության մակարդակն ուղղակիորեն առնչվում է կյանքի որա-
կի վրա ազդող տարբեր ուղղությունների. որքան բարձր է երկրում զբաղվածության մա-
կարդակը, այնքան մարդիկ ավելի բավարարված են արտաքին միջավայրի վիճակից, 
մասնավորապես՝ ջրի որակից (r=0,67), աջակցող ցանցի գործունեությունից1 (r=0,56), 
միջին տարեկան անվանական աշխատավարձից (r=0,52)։ 

Անդրադառնալով առողջության սուբյեկտիվ ընկալման և կյանքից բավարարվա-
ծության, ինչպես նաև կյանքի որակի վրա ազդող այլ ուղղությունների կապին՝ կարող ենք 
ասել, որ որքան բարձր է առողջական վիճակի վերաբերյալ սուբյեկտիվ գնահատականը, 
այնքան ավելի բարենպաստ են կենցաղային պայմանները, մասնավորապես՝ այնքան 
ավելի շատ է մեկ անձի առկա սենյակների քանակը (r=0,55), և մյուս կողմից՝ այնքան 
ավելի ցածր է բնակչության մասնաբաժինը, ովքեր ապրում են այնպիսի բնակարանային 
պայմաններում, որոնք զուրկ են նվազագույն կենցաղային հարմարանքներից (r=-0,55), 
ավելի բարձր է միջին տարեկան անվանական աշխատավարձը (r=0,5)։ 

Իսկ ինչպիսի՞ն է կյանքից բավարարվածության մակարդակը Հայաստանի Հանրա-
պետությունում: «Կյանքն անցումային շրջանում». այսպես է կոչվում Զարգացման և վե-
րակառուցման եվրոպական բանկի կողմից 2006 թ-ից իրականացվող հետազոտությունը, 
որի շրջանակներում, Համաշխարհային բանկի հետ համատեղ, աշխարհի 34 անցումային 
երկրների շուրջ 30000 տնային տնտեսություններում կատարվում է հարցում և հավա-
քագրվում բնակչության կենսագործունեության բոլոր ոլորտների վերաբերյալ տեղեկա-
տվություն։ Հետազոտությունը իրականացվել է նաև 2010 թ. և 2016 թ.։ Հետազոտության 
հարցաթերթիկը ներառում է հետևյալ բաժինները. առաջնային տեղեկատվություն հարց-
վողի վերաբերյալ, բնակարանային պայմաններ և ծախսեր, անձի արժեհամակարգ, բնա-
կլիմայական պայմաններ, կրթություն, աշխատանքային պայմաններ և ձեռնարկատիրա-
կան գործունեություն, հանրային կառավարում, ճգնաժամի ազդեցությունը տնային 
տնտեսության վրա։ 

Ըստ 2016 թ. կատարված հարցման արդյունքների՝ կյանքից բավարարվածության 
ամենացածր մակարդակները գրանցվել են Մոլդովայում, Ուկրաինայում և այնուհետև 
Հայաստանում։ Կանանց շրջանում միջինում կյանքից բավարարվածության ավելի բարձր 
մակարդակ է գրանցվել անցումային տնտեսությամբ 25 երկրում, իսկ Հայաստանում, 
Ադրբեջանում, Կիպրոսում, Մակեդոնիայում, Հունաստանում, Ղազախստանում և Տաջի-
կստանում տղամարդկանց շրջանում գրանցվել է կյանքից բավարարվածության ավելի 
բարձր գնահատական։ Հայաստանում, Հունաստանում, Վրաստանում և Մոլդովայում 
հարցվողների միայն 30 տոկոսն է բավարարված իր աշխատանքային պայմաններով։ 
Ըստ 2016 թ. հարցման արդյունքների՝ Հայաստանում հարցվողների 30 տոկոսը նշել է, որ 
հաշվի առնելով առկա կենսապայմանները՝ տվյալ պահին բավարարված է իր կյանքից։ 

                                                            
1 Սուբյեկտիվ գնահատականներ են՝ ըստ ՏՀԶԿ անդամ երկրների բնակիչների հաղորդումների։ Հարցը ձևա-

կերպվել էլ հետևյալ կերպ․ «Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելու պարագայում արդյո՞ք կան ան-
ձինք, որոնց կարող եք վստահել իրավիճակից ելք գտնելու համար»։ 
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2010 թ. նույնկերպ պատասխանողների մասնաբաժինը 26 տոկոս էր, իսկ 2006 թ.՝ 23 
տոկոս։ 

Այսպիսով՝ կյանքի որակի գնահատման տեսանկյունից զարգացած երկրում զբաղ-
վածության մակարդակը և առողջական վիճակի սուբյեկտիվ գնահատականները մարդ-
կանց կյանքից բավարարվածության մակարդակի վրա ամենամեծ ազդեցություն ունեցող 
գործոններն են.զբաղվածության մակարդակի 1 տոկոսային կետով աճը բերում է կյանքից 
բավարարվածության մակարդակի 0,07, իսկ առողջության սուբյեկտիվ գնահատականի 1 
միավորով աճը՝ 0,03 միավորով աճի: Զբաղվածության մակարդակի աճն իր հերթին 
հանգեցնում է մարդկանց՝ արտաքին միջավայրից, սոցիալական կապերի և աջակցող 
ցանցի գործունեությունից, միջին տարեկան անվանական աշխատավարձից և կյանքից 
ընդհանուր բավարարվածության մակարդակի աճին։ Առողջական սուբյեկտիվ գնահա-
տականի աճը հանգեցնում է ավելի բարենպաստ կենցաղային պայմանների, միջին տա-
րեկան անվանական աշխատավարձի և կյանքից ընդհանուր բավարարվածության մա-
կարդակի աճի։ Այսօր ՀՀ-ում զբաղվածության մակարդակի աճը համարվում է գերակա 
խնդիրներից մեկը և, ըստ Հայաստանի Հանրապետության 2014−2025 թթ. հեռանկարա-
յին զարգացման ռազմավարական ծրագրի, զբաղվածության մակարդակի 2025 թ. նպա-
տակային արժեքը պետք է լինի 70 տոկոս:  

 

ЛИННА САРГСЯН 
 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ В СТРАНАХ ОЭСР 
 

Ключевые слова: качество жизни, уровень удовлетворен-
ности жизнью, субъективная оценка состояния 
здоровья, уровень занятости 

 

Концепция «удовлетворения жизни» распространена в разных областях науки и тесно 
связана с качеством жизни. В странах ОЭСР уровень занятости и субъективные оценки сос-
тояния здоровья являются наиболее значимыми факторами, влияющими на уровень удовле-
творенности жизнью. 1 процентный пункт увеличения занятости приводит к увеличению 
удовлетворенности жизнью на 0,07%, а увеличение субъетивной оценки здоровья на 1 балл 
приводит к увеличению удовлетворенности жизнью на 0,03. 

 

LINNA SARGSYAN 
 

EVALUATION OF LIFE SATISFACTION IN OECD COUNTRIES 
 

Key words:  quality of life, level of life satisfaction, self-
perceived health, employment level 

 

"Life satisfaction" is widespreaded in various fields and also closely related to quality of life. In 
OECD countries employment and self-perceived health are the most significant factors affecting level of 
life satisfaction. 1 percentage point increase in employment leads to increase in life satisfaction by 
0.07%, and same for self-perceived health leads to an increase in life satisfaction by 0.03. 
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ՍՊԱՐՏԱԿ ՍԱՐԱՏԻԿՅԱՆ  
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

  
ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմնաբառեր.  փիլիսոփայություն, փիլիսոփայության օրենք-
ներ, ապրանքագիտություն, ապրանքների 
սպառողական արժեք, որակ, քանակ, տեսա-
կանի, նորաձևություն, փիլիսոփայական 
օրենքների դրսևորում ապրանքագիտության 
մեջ  

 

Հիմնավորվում է փիլիսոփայական գիտելիքների դերի բարձրացումը և ժամանա-
կակից ապրանքագիտության մեջ դրանց գործադրման անհրաժեշտությունը։ Ներկայաց-
վում են ապրանքագիտության հիմնական կատեգորիաների, հասկացությունների մեջ 
փիլիսոփայության օրենքների դրսևորման օրինակներ։ 

 

Ինչպես հայտնի է, ապրանքագիտությունը գիտություն է ապրանքների մասին, որն 
ուսումնասիրում է ապրանքների սպառողական արժեքը։ Չնայած այն բանին, որ պաշ-
տոնապես ապրանքագիտության, որպես գիտության հատուկ բնագավառի, ծնունդը 
վերագրվում է 16-րդ դարի սկզբին, սակայն ապրանքագիտական գիտելիքների ձևավո-
րումը ըստ էության սկսվել է մարդու, որպես բանական էակի ձևավորման հետ միասին։ 
Երբ մարդը սկսել է շփվել նյութական աշխարհի հետ և այն հարմարեցնել իրեն, պատր-
աստել առաջին պարզագույն իրերն ու առարկաները, արդեն իսկ նա ստեղծել և «գնա-
հատել է» դրանց սպառողական արժեքը։ Հետևաբար, ապրանքագիտության, որպես 
ապրանքի սպառողական արժեքն ուսումնասիրող գիտության, վերը նշված, և ժամա-
նակակից լայն տարածում ստացած, ձևակերպման մեջ արդարացիորեն շեշտադրված է 
հենց սպառողական արժեքը, որը բնորոշ է ոչ միայն ապրանքին, այլ նաև իրերին, 
առարկաներին, և, ընդհանրապես, բնության բարիքներին։ 

Ուսումնասիրելով ապրանքի սպառողական արժեքը, ապրանքագիտությունն այս 
կամ այն չափով առնչվում է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտների հետ։ Որպես 
գիտակարգ, այն լայնորեն հենվում է բնական, տեխնիկական, հասարակական գիտու-
թյունների տարբեր բնագավառների, այդ թվում` փիլիսոփայական գիտելիքների վրա։ 
Սակայն փիլիսոփայության և ապրանքագիտության միջև առնչությունների անբավարար 
լուսաբանվածության հետևանքով ինչպես կենցաղային, այնպես էլ ուսումնակրթական և 
գիտական մակարդակներում հաճախ նվազարկվում, երբեմն նաև անտեսվում են այդ 
առնչությունները՝ «Ապրանքագետն ուր, փիլիսոփայությունն ուր»։  

Փիլիսոփայության և ապրանքագիտության փոխադարձ կապի և փոխազդեցության 
ուսումնասիրման գործնական նշանակությունը, կարծում ենք, պայմանավորված է 
առնվազն երկու կարևոր հանգամանքով կամ խնդիրներով. 
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• մի կողմից, ապրանքի սպառողական արժեքի նպատակաուղղված ուսումնասիր-
ման, ձևավորման ու իրացման գործընթացներում փիլիսոփայության հիմնական 
օրենքների իմացության և կիրառման անհրաժեշտությամբ, 

• մյուս կողմից, հասարակական գիտակցության և աշխարհընկալման, ժամանա-
կակից արժեհամակարգերի ձևավորման վրա ապրանքագիտական գիտելիք-
ների ու փորձի ազդեցությունը հաշվի առնելու անհրաժեշտությամբ  

Նշված խնդիրների լուծումը, համապատասխանաբար, ենթադրում է. 
• ապրանքագիտության մեջ փիլիսոփայության դերի բացահայտում, դրա հիմնա-

կան օրենքների դրսևորումների վերհանում,  
• փիլիսոփայական մտքի զարգացման և փիլիսոփայության հիմնական օրենքների 

ձևակերպման մեջ ապրանքագիտության դերի բացահայտում։  
Այս հոդվածում կփորձենք որպես զուտ տեղեկատվություն ներկայացնել ապրանքա-

գիտության մեջ փիլիսոփայության դերի, դրա օրենքների դրսևորման ընդամենը մի քանի 
մասնակի դեպքեր։ 

Ամենից առաջ հարկ է նշել, որ փիլիսոփայության և ապրանքագիտության փոխա-
դարձ կապը և փոխազդեցությունը առկա են ապրանքի կենսացիկլի բոլոր փուլերում /նա-
խագծում, արտադրություն, շրջանառություն, սպառում, օգտահանում/։ Դրանք դրսևոր-
վում են մարդու` իր և շրջակա միջավայրի, մասնավորապես, նյութական աշխարհի, և, 
հատկապես աշխատանքի արդյունքների /ապրանքների/ նկատմամբ վերաբերմունքի, 
վարքի մեջ։ Կենցաղում այդ կապը ամենուրեք է, բազմաբնույթ և այնքան օրգանական, 
որ հաճախ դժվար է իրերի, երևույթների, այդ թվում՝ ապրանքների աշխարհում տարան-
ջատել փիլիսոփայականն ու ապրանքագիտականը։ Սակայն, օգտվելով գիտությունների 
տարբերակման ընդունված չափանիշներից /ուսումնասիրման առարկան, շրջանակները, 
հասկացությունները, մեթոդները և այլն/, կարելի է նշել ապրանքագիտության մեջ փիլի-
սոփայության դերի, դրա հիմնական օրենքների դրսևորման մի քանի օրինակներ։  

Նախ, փիլիսոփայությունը հանդիսանում է ապրանքագիտության մեջ գիտական 
ճանաչողության մեթոդաբանական հիմքը, որը թույլ է տալիս հասկանալու վերջինիս կա-
տեգորիաների /հասկացությունների/ էությունը, բացահայտելու դրանց, ինչպես նաև 
առանձին երևույթների ու դեպքերի դրսևորման օրինաչափությունները և հակասականու-
թյունները։ Այսպես. 

1. Ապրանքների սպառողական արժեքը դրսևորվում է դրանց ոչ միայն որակի, այլ 
նաև քանակի ու տեսականու մեջ։ Հայտնի է, որ որակի՝ որպես պահանջներին ապրանքի 
առկա հատկությունների համապատասխանության աստիճանի, գնահատումը ենթադ-
րում է նաև տեսականու բազմազանություն։ Բացի այդ, հայտնի է նաև, որ ապրանքի 
որակի բարձրացումը, ըստ էության հավասարազոր է քանակի ավելացման։  

Հետևաբար, սպառողական արժեքի մեջ ապրանքների որակի, քանակի և տեսա-
կանու այս օրգանական կապը կարող ենք դիտել որպես իրի, առարկայի որակական և 
քանակական որոշակիության փիլիսոփայական դրույթի դրսևորում։ Ինչպես գերմանացի 
հայտնի փիլիսոփա Հեգելն է ժամանակին նշել. «Որակը առաջին հերթին կեցության հետ 
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նույնականության որոշակիություն է, այնպես որ, երբ ինչ-որ բան կորցնում է իր որակը, 
ապա այն դադարում է գոյություն ունենալ որպես այդպիսին»։ 

2. Ապրանքների սպառողական արժեքը ստեղծվում է որոշակի սահմանափակ 
տարբերակներով, «միջին վիճակագրական սպառողի» կամ սպառողների որոշակի 
խմբերի հաշվարկով, սակայն իրացվում է իրականում առավել տարողունակ, բազմազան 
և բազմաբնույթ պահանջմունքներ ունեցող սպառողների կողմից։ Այլ խոսքով, առկա է 
մշտական անհամապատասխանություն սպառողական արժեքների արտադրության 
զանգվածային բնույթի և դրանց օգտագործման անհատական բնույթի միջև, ինչը՝ ապ-
րանքների սպառողական հատկությունների կատարելագործման, որակի բարձրացման, 
տեսականու ընդլայնման մշտական խթան է հանդիսանում։ Այս դեպքում, կարծում ենք 
առկա է հակադրությունների միասնության և պայքարի փիլիսոփայական օրենքի դրսևո-
րումը, 

3. Նորաձևությունը, որպես տվալ հասարակության մեջ այս կամ այն ճաշակի ժա-
մանակավոր գերիշխանություն, հաստատվում է՝ ապրանքի սպառողական հատկություն-
ների քանակական փոփոխությունների կամ որակական ձևափոխությունների հետևան-
քով. օրինակ հագուստի քանակական չափերի՝ /կարճ, միջին, երկար/ հերթագայման 
կամ որակապես նոր հումքատեսակի, մոդելի կիրառման շնորհիվ։ Հետևաբար, նորա-
ձևության մեջ դրսևորվում է քանակական փոփոխություններից որակականին /և հակա-
ռակը/ անցման փիլիսոփայական դրույթը, 

4. Միտված լինելով մարդկանց, հասարակության հարաճուն պահանջմունք-ների 
բավարարմանը, արտադրության մեջ տեղի է ունենում արտադրանքների /ապրանքների/ 
կառուցվածքի, սպառողական հատկությունների և տեսականու մշտական կատարելա-
գործում, հնի որոշակի տարրերի պահպանմամբ նորի ստեղծում, ինչը՝ բացասման բա-
ցասումի օրենքի դրսևորման օրինակ է։ 

5. Մի կողմից, թողարկվող ապրանքների հատկությունների անընդհատ բարելա-
վումը, մյուս կողմից, սկզբունքորեն նոր հատկություններով ապրանքների ստեղծումը, 
ինչն արմատական փոփոխություններ է առաջացնում համապատասխան շուկայում, կա-
րելի է ընդունել որպես աստիճանական և թռիչքային զարգացման /հայտնի է նաև էվոլյու-
ցիա և ռևոլյուցիա անվանմամբ/ փիլիսոփայական օրենքի դրսևորման օրինակ և այլն։ 

Երկրորդ, որպես համալրային գիտակարգ, ապրանքագիտությունը հիմնվում է ճա-
նաչման դիալեկտիկական մեթոդի վրա, որն օբյեկտները, տվյալ դեպքում՝ ապրանքների 
սպառողական արժեքի ձևավորման, փոփոխման և պահպանման գործընթացները դի-
տարկում և ուսումնասիրում է որպես զարգացող համակարգ։  

Ապրանքի համակարգային հետազոտությունը թույլ է տալիս բացահայտել դրա ամ-
բողջականությունը, վեր հանել կապերի տիպերի բազմազանությունը և համակցել դրանք 
միասնական ամբողջական պատկերի մեջ։ Համակարգային մեթոդի առավելությունն այն 
է, որ նման մոտեցումը չի գործում խիստ գիտական համադրույթի տեսքով, այլ կատարում 
է ճանաչողական դեր և չի բացառում կոնկրետ հետազոտությունների համապատասխան 
կողմնորոշվածությունը։ Դրա շնորհիվ, ապրանքագիտության մեջ հետազոտման ավան-
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դական մեթոդների փոխարեն առավել լայն տարածում են ստացել փորձնական կրման, 
համտեսի, փորձի պլանավորման մեթոդները։ 

Երրորդ, ապրանքագիտության մեջ ապրանքների սպառողական հատկություն-
ների, որակի, դասակարգման, տեսականու, և այլ հետազոտություններում լայնորեն օգտ-
վում են փիլիսոփայական հենքի վրա մշակված բազմաթիվ գիտական հնարքներից և 
սկզբունքներից, ինչպիսիք են գիտական վերացարկումը, վերլուծությունը և համադրումը, 
քանակական և որակական վերլուծությունը, արտածումը և ներածումը, տրամաբանակա-
նի և պատմականի միասնությունը, փորձարկման մեթոդը, հասարակական պրակտիկայի 
տեսության ստուգումը և այլն, որոնք իրենց հերթին բաժանվում են բազմաթիվ տարա-
տեսակների։  

Բնականաբար, ապրանքագիտության մեջ փիլիսոփայության դերը, այսքանով չի 
սահմանափակվում։ 

Ինչ վերաբերում է փիլիսոփայության մեջ ապրանքագիտության դերին, ապա այն 
բացահայտելու համար կարծում ենք, հարկ կլինի իրականացնել առավել խոր և համա-
կողմանի հետազոտություններ, առայժմ կարող ենք արձանագրել միայն հետևյալը. հաշ-
վի առնելով այն հանգամանքը, որ ապրանքագիտությունը հանդիսանում է, նախ, նյութա-
կան աշխարհի վերաբերյալ մարդու վաղ նախնական պատկերացումների, և ապա հետա-
գայում, ապրանքի մասին համակարգված գիտելիքների ամբողջություն, կարելի է են-
թադրել, որ այն, իր հերթին, նպաստել է մարդու աշխարհընկալման, ճանաչողության, 
փիլիսոփայական մտքի ձևավորմանը և զարգացմանը, այդ թվում՝ հիմնական կատեգո-
րիաների, օրենքների ձևակերպմանը։  

   

СПАРТАК САРАТИКЯН 
 

О ФИЛОСОФСКОМ ОБОСНОВАНИИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
 

Ключевые слова: философия, философские законы, това-
роведение, потребительная стоимость, 
качество, количество, ассортимент това-
ров, мода, проявления философских зако-
нов в товароведении.   

Обосновываются повышение роли философских знаний и необходимость их 
применения в совремменном товароведении. Приводятся примеры проявления фило-
софских законов в основных категориах и понятиях товароведении. 

  

SPARTAK SARATIKYAN  
 

ON THE PHILOSOPHICAL JUSTIFICATION OF MODERN MERCHANDISING 
/SCIENCE IN GOOD/ 

 

Key words:  philosophy, philosophical laws, merchandising, 
science in good, commodity`s use value, commodity 
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quality, quantity, assortment, mode, the 
manifestation of philosophical,laws in commodity 
science . 

 

The rising role and necessity of application of philosophical knowledges in modern 
merchandising /science in good/ are substantiated. It also provides examples of the 
philosophical laws in the basic categories and concepts of merchandising. 

 
 
 

ԶՈՅԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ  
Դասախոս,ՀՊՏՀ  
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԸ ՈՐՊԵՍ  
ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԵԶՎԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔ 

 

«Հայ ազգն իսկապես յուրահատուկ է: Հա-
յերն ունեն իրենց սեփական լեզուն, որը բոլո-
րովին տարբեր է հնդեվրոպական խմբի բոլոր 
մյուս լեզուներից,  որը որևէ այլ լեզվի ճյուղ չէ»:  

ԱՆՏՈՒԱՆ ՄԵՅԵ 
 

Հիմնաբառեր. լեզու, հայրենիք, լեզվաբաններ, լեզվաբանու-
թյուն, լազվաընտանիք, փիլիսոփայություն 

 

Չնայած հնդեվրոպացիների նախահայրենիքի՝ Եվրոպայում գտնվելու տեսակետի 
բացարձակ գերիշխանությանը, զգալի թվով գիտնականներ ժամանակ առ ժամանակ 
վերադարձել են հնդեվրոպացիների նախահայրենիքի՝ Առաջավոր Ասիայում գտնվելու 
տեսակետին: 

Եվրոպան որպես հնդեվրոպական լեզվի հայրենիք վարկածի հիմքերը խարխլվեցին 
հատկապես այն ժամանակ, երբ հետազոտությունները ցույց տվեցին,որ հնդեվրոպական 
լեզուն կրողների սկզբնական բնակավայրը՝ հայրենիքը, եղել է լեռնային երկիր՝ իր բոլոր 
հատկություններով, ինչը բնավ չի համապատասխանում եվրոպական այն տարածքին, որ 
փորձում էին ներկայացնել իբրև այդ լեզվի ծագման վայր: 

Իրոք, հազարամյակների խորքն է գնում հնդեվրոպական մայր ժողովրդի ու լեզվի 
գոյության ժամանկաշրջանը: Իսկ ե՞րբ է սկսվել տրոհումը: Որոշ գիտնականների կարծի-
քով ամենավաղ տրոհումը պետք է սկսած լինի մ.թ.ա. VI-V հազարամյակներում, ոմանց 
կարծիքով՝ IV հազարամյակում: Ուրեմն՝ հայոց լեզվի և հայերի ծագումը պետք է վերա-
բերի մ.թ.ա. VI-IV հազարամյակներին, այսինքն՝ մեզանից 5-6 հազար տարի առաջ: 

 
Հնդեվրոպական լեզվի հայրենիքի փնտրտուքների արդյունքում Արևմուտքի գիտ-

նականներից ոմանք այն իբր գտան Բալթիկ և Սև ծովերի միջև ընկած տարածքներում: 
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Սա գիտական շրջանակներում սկզբնական շրջանում մեծ ընդունելության արժանացավ, 
և նույնիսկ հայ գիտնականներից ոմանք էլ հարեցին այդ տեսությանը: 

«1862 թ. Ռ. Լաթամի կողմից առաջ է քաշվում այն կարծիքը, որ հնդեվրոպացիների 
նախահայրենիքը գտնվել է Եվրոպայում: Լաթամի կարծիքը երկար ժամանակ իշխում էր 
գիտության մեջ և այժմ էլ շատ կողմնակիցներ ունի: Այս դեպքում էլ տարակարծություննե-
րը պտտվում են այն հարցի շուրջը, թե Եվրոպայի ո՞ր մասում պետք է այն փնտրել: Ամե-
նից ավելի հավանական է համարվում, որ այն գտնվել է հարավարևելյան Եվրոպայում՝ 
Բալթիկ և Սև ծովերի միջև ընկած տարածքում»1: 

Իրենց աշխատություններում այս տեսակետը պաշտպանել են Եվրոպական հայա-
գետներից Հ. Հյուբշմանը, Ա. Մեյեն, հայ հայագետներից Հ. Աճառյանը, Ն. Ադոնցը, Հ. 
Մանանդյանը և շատ ուրիշներ: 

Չնայած հնդեվրոպացիների նախահայրենիքի՝ Եվրոպայում գտնվելու տեսակետի 
բացարձակ գերիշխանությանը զգալի թվով գիտնականներ ժամանակ առ ժամանակ վե-
րադարձել են հնդեվրոպացիների նախահայրենիքի՝ Առաջավոր Ասիայում գտնվելու 
տեսակետին: 

19-րդ դարի 90-ական թվականներին գերմանացի գիտնական Ի. Շմիդտը վերա-
դառնում է հնդեվրոպական նախահայրենիքի ասիական վարկածին: 

XX դարում ասիական նախահայրենիքի գաղափարն աջակցություն է գտնում այն-
պիսի լեզվաբանների գործում, ինչպիսիք են Թ. Գամկրելիձեն Վրաստանից, Վ. Իվանովը 
Ռուսաստանից (1984 թ.), Ա. Դոլգոպոլսկին (1987 թ.) Իսրայելից և այլն: 

1967 թ. լույս է տեսել Գ. Ջահուկյանի «Հայոց լեզվի նախագրային շրջանի պատմու-
թյան ակնարկներ» գիրքը: Նա նույնպես համամիտ է հնդեվրոպական նախահայրենիքի 
Առաջավոր Ասիայում գտնվելու կարծիքին: Սակայն վերը նշված գրքում նա առաջ է քաշել 
հնդեվրոպական նախահայրենիքի տեղադրության վերաբերյալ երեք հիմնական դրույթ. 

1. Հնդեվրոպացիների զբաղեցրած տարածքը ժամանակի ընթացքում փոփոխվել է, և 
նրա սահմանները մ.թ.ա. 5-րդ հազարամյակում ուրիշ են եղել, քան 4-րդ հազար-
ամյակում; 

2. Հնդեվրոպացիների կյանքում մեծ դեր են խաղացել անասնապահությունը և որսոր-
դությունը, հնդեվրոպացիները նոր են սկսել անցնել երկրագործության. Սա նշանա-
կում է, որ ենդեվրոպան ցեղերը սկզբնապես շատ շարժուն են եղել, և նրանց նախա-
հայրենիքի մասին խոսելիս պետք է որպես քիչ թե շատ կայուն տարածք նկատի առ-
նել՝ տրոհման անմիջական նախօրյակին եղած վիճակը: 

3. Թեև չի կարելի լիովին ապացուցված համարել հնդեվրոպացիների ցեղակցությունը 
սեմիտների, այլ կովկասյան, թուրքական և այլ ժողովուրդների հետ, բայց բառա-
պաշարի ակնհայտ զուգադիպումները խոսում են նրանց շփումների մասին: 
Այսպիսով, կարելի է ենթադրել, որ հնդեվրոպացիները մի ժամանակ բնակվել են մի 

տարածքում, որ հարևան է եղել սեմիտների բնակության տարածքին: Հասկանալի է, որ 
այստեղ նկատի է առնվում Առաջավոր Ասիան: 
                                                            
1 Գ. Բ. Ջահուկյան, «Զրույցներ հայոց լեզվի մասին», 1992:  
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Եվրոպան որպես հնդեվրոպական լեզվի հայրենիք վարկածի հիմքերը խարխլվեցին 
հատկապես այն ժամանակ, երբ հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ հնդեվրոպական 
լեզուն կրողների սկզբնական բնակավայրը, հայրենիքը եղել է լեռնային երկիր՝ իր բոլոր 
յուրահատկություններով, ինչը բնավ չի համապատասխանում եվրոպական այն տարած-
քին, որ փորձում էին ներկայացնել իբրև այդ լեզվաընտանիքի ծագման վայր: 

«.... Ամենից առաջ մենք եկանք այն եզրահանգման, որ հնդեվրոպական նախահայ-
րենիքը եղել է լեռնային բնապատկերով տարածք: Այդ մասին են խոսում բազմաթիվ 
բարձր լեռների, ժայռերի ու բարձունքների նշանները, լեռնային կաղնու, ինչպես նաև լեռ-
ներում աճող այլ ծառերի և թփերի անունները: Առասպելաբանական տեքստերում 
պատմվում են լեռնային լճերի և արագասլաց գետերի մասին, որ սկիզբ են առնում լեռնե-
րից: Այդպիսի բնապատկերը հատուկ չէ Եվրոպայի հարթավայրային շրջաններին՝ հատ-
կապես Արևելյան Եվրոպայի՝ Հյուսիսային Մերձսևծովյան շրջաններին»:  

(Վ. Իվանով, Թ. Գամկրելիձե) 
 

Հետևապես, Թ. Գամկրելիձեն և Վ. Իվանովը հնդեվրոպական նախահայրենիքը 
տեղադրում են Հյուսիսային Իրանում և Հայկական բարձրավանդակում: 

Այնուամենայնիվ,նրանք, ովքեր մերժում են եվրոպական տարբերակը և ընդունում 
ասիականը, ի տարբերություն եվրոպական հայրենիքի կողմնակիցների, ավելի ուշ շրջա-
նի մասնագետներ են և, արդեն ուսումնասիրելով վաղ շրջանի եվրոպամետ գիտնական-
ների աշխատությունները, կարողացել են հերքել և ավելի հիմնավոր տարբերակ առա-
ջարկել, որն ասիականն է: 

Ասիական տարբերակի կողմնակիցների մոտ էլ ամեն բան հարթ չէր, քանզի 
նրանք, միակարծիք լինելով ասիական տարբերակին, միակարծիք չէին, թե այն հատկա-
պես Ասիայի որ՞ մասում պետք է փնտրել: Ոմանք կարծիք են հայտնել, թե այն գտնվել է 
Հիմալայներից մինչև Կասպից ծով ընկած տարածքներում, ոմանք այն տեղադրել են 
Փոքր Ասիայից մինչ Միջին Ասիա եղած տարածքներում, իսկ ոմանք էլ այնտեղ, ուր ցույց 
է տալիս Սուրբ Գիրքը՝ Հայկական լեռնաշխարհում: 

Իրոք, հազարամյակների խորքն է գնում հնդեվրոպական մայր ժողովրդի ու լեզվի 
գոյության ժամանակաշրջանը: Իսկ ե՞րբ է սկսվել տրոհումը: Հայոց լեզուն ամբողջու-
թյամբ բառապաշարային և քերականական այնպիսի տարբերություններ ունի հնդեվրո-
պական հարևան  և ոչ հարևան լեզուների համեմատ, որ նրա անջատումը մայր հնդեվրո- 
պականից պետք է կատարված լինի ամենավաղ ժամանակներում: 

Որոշ հնդեվրոպաբանների կարծիքով ամենավաղ տրոհումը պետք է սկսած լինի 
մ.թ.ա. VI-V հազարամյակներում, ոմանց կարծիքով՝ IV հազարամյակում: 

Ուրեմն հայոց լեզվի և հայերի ծագումը պետք է վերաբերի մ.թ.ա. շուրջ V-IV հա-
զարամյակներին, այսինքն՝ մեզանից 5-6 հազար տարի առաջ: 

Շրջադարձային եղավ 1964 թ. կատարված մի հայտնագործություն, որ ուղղակի 
ապացուցեց հնդեվրոպական և սեմական մայր ժողովուրդների երկարամյա հարևանու-
թյունն ու շփումը վաղընջական ժամանակներում, և որը հիմք դարձավ հնդեվրոպա-
ցիների հին հայրենիքը Փոքր Ասիան համարելու համար: 
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Փաստորեն սեմական և հնդեվրոպական լեզուների հայրենիքն ի սկզբանե, մինչև 
այդ լեզուների՝ աշխարհով մեկ սփռվելը, գտնվել է միևնույն վայրում, ինչը լիովին համա-
հունչ է Սուրբ Գրքին. 

«Խոսքն, իհարկե հայկական լեռնաշխարհի ամենաանգին հնագիտական նյութի՝ 
հայոց լեզվի մասին է, որը չնայած հազարամյակների հնամենության՝ արիական արմա-
տական համակարգով ամուր պահպանված է: 

Աշխարհի ուրիշ ոչ մի հնդեվրոպական լեզու չի բերել արիական ցեղի այդքան ֆուն-
դամենտալ, նախակուտակումից: Ինչե՜ր արժե միայն «արիացեք» բառը: Միայն այն, որ 
սա պահպանվել է հայոց լեզվում և առհավետ մնացել է նրանում, շատ բաների մասին է 
ասում: Առաջին հերթին՝ ազգի խիզախության մասին: Եթե սրան ավելացնենք նաև 
«Արարիչ» բառը,ապա պարզ կդառնա, որ պեղումները պետք է կատարել ոչ թե հողում, 
այլ հայկական հոգում… 

Արարիչ, արիացեք, արարել՝ այս շարքը հայոց լեզվում անվերջանալի է, ահա 
դրանք՝ մինչհնդեվրոպական մարդկության առաջին բառերը, ինչն ավելորդ անգամ խո-
սում է այն մասին, որ հնդեվրոպացիների նախահայրենիքը պետք է փնտրել Հայկական 
լեռնաշխարհում»1: 

Աշխարհի գիտնականներին մի քանի դար էր հարկավոր, որպեսզի իրենց աշխա-
տանքներով անտեսեին Սուրբգրային տեղեկությունները և փոքր Ասիայի տարածքից 
հնդեվրոպական լեզվի հայրենիքը հեռացնեին՝ հասցնելով մինչև Եվրոպա: 

 Ապա դեգերումներից հետո Եվրոպայից վերադառնային այն նույն վայրը, որտեղ եղել 
է առաջին մայր լեզուն՝ Հայկական լեռնաշխարհը և նրա շրջակա տարածքները, որտեղից 
ադամական լեզուն՝ տրոհվելով տարբեր լեզվախմբերի, տարածվել է աշխարհով մեկ: 

Այսպիսով շատերը Հայաստանի տարածքն սկսեցին համարել հնդեվրոպական լե-
զուների հայրենիք: 

Հայոց լեզուն լեզվաբանների համար այնքան գաղտնախորհուրդ է, որ տարիներ 
շարունակ ուսումնասիրելով՝ նրանք չէին կարողանում նույնիսկ հասկանալ, թե ո՞ր լեզվա-
խմբին է այն պատկանում: 

Հարցն այն է, որ հայոց լեզուն, ունենալով բազմաթիվ ընդհանրություններ հնդեվրո-
պական լեզվաընտանիքին պատկանող լեզուների հետ, միևնույն ժամանակ պարունա-
կում է բազմաթիվ տարրեր նաև մյուս լեզվախմբերից: Կրելով իր մեջ բոլորինը՝ միևնույն 
ժամանակ այն հստակորեն տարբերվում, առանձնանում է բոլորից: 

Հայերենի՝ համընդհանուր լեզուների խառնարան հանդիսանալը հայտնի էր շատ 
վաղուց: 

Եղիշեն դեռևս 5-րդ դարում ներկայացնելով տարբեր լեզուների հատկությունները՝ 
ասում է այս մասին՝ շեշտը դնելով հայոց լեզվի այդ առանձնահատկության վրա. 

«Հունարենը մեղմ է, հռոմեական լեզուն՝ հզոր, հոներենը՝ ահաբեկող, ասորերենը՝ 
աղերսական, պարսկերենը՝ պերճ, ալաներենը՝ գեղեցկազարդ, գոթերենը՝ հեգնական, 

                                                            
1 Ն. Սահակյան, Հայերը, Եր., 1977: 
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եգիպտերենը՝ տափակախոս ու խավարաձայն, հնդկերենը՝ ճռվողական, հայերենը՝ քաղ-
ցր, որ միաժամանակ կարող է մյուս բոլոր լեզուների հատկություններն ամփոփել իր մեջ»: 

                                                   (Եղիշե «Մեկնություն Արարծոց, Մատենագիրք Հայոց») 
 

Հայերենի՝ բոլոր լեզուների հատկություններն իր մեջ ամփոփելը՝լեզուն տիրապե-
տողին թույլ է տալիս առանց մեծ դժվարության սովորել ցանկացած լեզու: Իսկ այլալեզու 
անձանց համար հայերենին կատարելապես տիրապետելը չափազանց դժվար է, քանի 
որ, ըստ Գրիգոր Տաթևացու, մասնավոր է նրանց լեզուն: 

Մխիթարյան հայրերից շատերն էլ այն համոզման են, որ այլալեզու մարդկանց հա-
մար ոչ միայն հայոց, այլև աշխարհի տարբեր լեզուները սովորելը դժվար է՝ ի տարբերու-
թյուն հայալեզու մարդկանց: Դրա պատճառը համարում են հայոց լեզվի՝ մայր լեզու լինե-
լը: «Մեր լեզվի ընդհանուր կազմության մեջ պերճությունը գտնում ենք ոչ թե արվեստի 
միջոցով, այլ՝ բնական. Դա նախ հնչյունների հարստությունն է, որը վայել է առաջին լեզ-
վին, որ սփռվեց աշխարհի բոլոր կողմերում, քանզի ունենալով 36 տառ (36 հնչյուն). մեր 
հայերը այժմ աշխարհի որ ծայրում էլ գտնվեն, կարողանում են հեշտությամբ օտար լեզու-
ներով խոսել՝ որքան հնարավոր է և հարմար Ադամի և Նոյի լեզվին»:  

(Ղուկաս Ինճիճյան «Հնախոսություն աշխարհագրական Հայաստանյաց աշխարհի») 
 

«Քանի որ հայրենի տարբերությունը հնդեվրոպական մյուս լեզուներից մեծ է, 
հայտնվում է այն կարծիքը, թե հայերենի անջատումն ընդհանուր հնդեվրոպականից 
առաջնածին է»:                                                               (Ըստ՝ Միցոս Ալեքսանդրոպուլոսի) 

 

Շատ հեղինակավոր գիտնականներ, ինչպես տեսանք, ապացուցել են, որ Հայաս-
տանն է հնդեվրոպական լեզուների հայրենիքը, սակայն դա նույնպես մասամբ է ճշմա-
րիտ, քանզի որտեղ եղել է ծառի բունը, այդ վայրը ոչ թե մեկ ճյուղի, այլ՝ ողջ ծառապսա-
կի, բոլոր ճյուղերի հայրենիքն է: Այլ կերպ՝ հայկական լեռնաշխարհը ոչ միայն հնդեվրո-
պականի, այլև բոլոր լեզուների նախահայրենիքն է, նաև համայն մարդկության հայրե-
նիքը… 

«Նախալեզվի հետնորդը դարձավ նախահայրենիքում մնացած ժողովրդի լեզուն՝ 
հայերենը, որով պետք է որոնել աշխարհի լեզուների նախահիմքը և սաղմերը, որով և նա 
մայր /կամ՝ տատ/ է բոլոր լեզունների: Ուստի՝ ամփոփելով կարող ենք ասել, որ հայերենն 
ընդհանրական լեզվի սկզբունքային համակարգը պահպանած ժամանակակից լեզու է և 
կարող է ընդհանրական լեզվի ուսումնասիրության հիմնական առարկան լինել»:  

(Վարդան Ասատրյան) 
 

Հետաքրքիր է ևս մի փաստ, ինչն ակամայից խոսում է ի նպաստ հայոց լեզվի՝ 
առաջին լեզու լինելո: Երբ 20-րդ դարի 60-ական թվականներին աշխատանքներ էին 
տարվում միջազգային լեզու ընտրելու կամ ստեղծելու ուղղությամբ, Ֆրեդերիկ Ֆեյդին և 
մի խումբ այլ Արևմտյան հայագետներ առաջարկեցին՝ հայոց լեզուն դարձնել միջազ-
գային լեզու: Սակայն գերտերություններն ընդդիմացան և ի վերջո որոշեցին արհեստա-
կան լեզու ստեղծել՝ «էսպերանտո»: 
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«Մենք վստահ ենք, որ եթե կա բառերի ճշգրիտ իմաստը արտահայտող մի լեզու, 
ապա դա հայերենն է. առաջարկում ենք, որ նրան տրվի նախապատվություն էսպերան-
տոյի փոխարեն»:                                                                                   (Ֆրեդերիկ Ֆեյդի) 

 

Իսկ եթե համաձայնության գային, և հայերենը դառնար միջազգային լեզու, մարդ-
կությունը կրկին կսկսեր խոսել այն միակ լեզվով, որով խոսել էր մինչ բաբելոնյան խառ-
նակումը: 

Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի արխիվում պահպանվել է մի 
հետաքրքիր ձեռագիր նամակ, որ գրել է հնդկահայ՝ մադրասցի Շահամիր Շահամիրյանը՝ 
Մադրասում բնակվող անգլիացի բժիշկ Ջիմ Անդերսենին. 

«Մխիթարություն ունեմ այժմ քեզ մի հոդված ուղարկել Իսպանիայի աշխարհագրա-
կան պատմությունից վերցված, որը թարգմանել եմ անգլերեն, այն վերաբերում է հայոց 
լեզվին առ այն, որ դա հաստատ եղել է մեր նախահոր՝ Ադամի լեզուն: Այդ գրքի հեղինա-
կը սրբակրոն Պետր Մուլիոն Մեքսիկացին է, գրքից հանած այդ հատվածը 1852 թ. տպա-
գրեցի Մադրասում. «Հայն է Հայաստանի բնիկը, որտեղ Արարատ կոչված լեռան վրա 
իջավ Նոյյան տապանը, որտեղից էլ մարդիկ, և ընդհանրապես բոլոր ազգերը տարած-
վեցին աշխարհի չորս կողմերը, ինչը պետք է հռչակել և խոստովանել, քանիզի մենք որդի 
և սերունդ ենք այդպիսի երջանիկ ազգի, որի լեզուն ավելի մեծ և հարուստ է, քան աշ-
խարհի մեջ բոլոր եղածները, ինչը ոչ ոք չի կարող հերքել, քանզի սա է առաջինը, որ եղել 
է երկրի վրա, որ գործածվում էր մեր նախահայր Ադամի կողմից: Քանզի ջրհեղեղից հե-
տո ոչ ոք չմնաց բացի Նոյից և նրա ընտանիքից, նրանք էին, որ տապանի մեջ գործածում 
էին այդ լեզուն, որ նրանց հայրերը ուսուցանել էին իրենց: Եվ Աստծու հրամանով իջնելով 
Նախիջևան՝ նրանք խոսում էի այդ նույն բարբառով»1: 

Տեսնում ենք, որ իսպանացի հոգևորականը վստահորեն համարում է, որ հայոց լե-
զուն եղել է ադամական լեզուն և կարծես հպարտանում է, որ իրենք սերում են հայ ազ-
գից՝ հավանաբար նկատի ունենալով, որ իրենց նախահայրենիքն Արարատյան երկիրն է, 
որի բնիկները հայերն են, որ ի սկզբանե ապրել են այստեղ և մյուս ազգերի պես չեն հե-
ռացել Հայկական լեռնաշխարհից: Այս հոգևորականի մոտեցումը տվյալ հարցին միան-
գամայն համահունչ է գիտական աշխարհի բազմաթիվ ներկայացուցիչների եզրահան-
գումներին: 

«Հայկական լեռնաշխարհի էթնիկական կազմը համապատասխանում է հին բնակ-
չության թողած նյութական մշակույթին: Առաջավոր Ասիայում և Հայկական լեռնաշխար-
հում արմենոիդ տիպի ծագումն ավելի վաղ է կատարվել, քան արիական ու սեմական ցե-
ղերի ներխուժումը: Արմենոիդների տարածման սկզբնական ժամանակաշրջանը Առաջա-
վոր Ասիայի տերիտորիայում նախորդել է հնդեվրոպական լեզուների տարածմանը: Այս 
բանը հաստատվում է նաև մեր պեղումների գտնված նոր քարե դարի և պղնձի դարի 
մարդաբանական նյութերով, ուր արմենոդի առանձնահատկությունները երևան են գալիս 
լիովին պարզորոշ… Այս ժողովրդին՝ իր մարդաբանական տիպով, քաղաքակրթության և 

                                                            
1 Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվանի արխիվ, թղթապանակ N70: 
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լեզվական մնացորդներով, կարող ենք հետևել անընդմեջ բոլոր դարերում՝ հասնելով մին-
չև մեր օրեր… Ժողովրդական այդ խավը, Հայկական լեռնաշխարհի նախասկզբնական 
հիմնական խավը լինելով, հազարավոր տարիների ընթացքում պահպանեց իր մարդա-
բանական, մշակութային առանձնահատկությունները, որն այսօր վերապրում է հայերի 
մեջ»1: 

Այլազգի շատ գիտնականներ ուսումնասիրել են հայերենը, հմայվել նրա խորհրդա-
վորությամբ և ջանացել խորամուխ լինել այդ առեղծվածային ադամական լեզվի յուրա-
հատկությունների մեջ. «Սողոմոն Կեսար Մալանը Զմյուռնիայում եղած ժամանակ սկսեց 
հայերեն սովորել, որովհետև շատ սիրեց և հիացավ այդ լեզվով և այլևսչուզեց ետ կանգ-
նել դրա ուսանումից»2: 

Ապացուցված է, որ հայերենը հնդեվրոպական ծագում ունի, այսինքն պատկանում է 
այն լեզվաընտանիքին, որ պայմանականորեն կոչվում է հնդեվրոպական: Հնդեվրոպա-
կան լեզուները հնում տարածված էին Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա: Հնդեվրոպական 
լեզվաընտանիքը խիստ բազմանդամ է: Նրա մեջ մտնում են մեծ քանակությամբ կենդա-
նի և մեռած լեզուներ, որոնց թիվը հասնում է մեկուկես տասնյակի՝ 

1.Հնդկական 
2. թոխարական(մ.),  
3. հայկական,  
4. խեթալուվական(մ.), 
5. սլավոնական,  
6. բալթիական,  
7. փռյուգական(մ.),  
8. թրակյան(մ.),  
9. հունական,  
10.ալբանական,  
11. իլիբական(մ.), 
12. վենետական(մ.),  
13. իտալյան,1 
14. կելտական,  
15. գերմանական: 
Թոխարական, խեթալուվական, փռյուգական, թրակյան, իլիրական, վենետական 

ճյուղերը ներկայացված են միայն մեռած լեզուներով: Մյուս ճյուղերի լեզուները հիմնակա-
նում կենդանի են, թեև նրանց մեջ նույնպես կան մեռած լեզուներ, օրինակ, իրանական 
լեզուների մեջ՝ սկյութերենը, մարերենը, բալթիականի մեջ պրուսերենը, իտալյանի մեջ՝ 
օսկերենը, գերմանականի մեջ գոթերենը, վանդալերենը և այլն: 

Նշենք, որ «մեռած լեզուներ» անվանումն օգտագործվում են նաև այն հին գրավոր 
լեզուների համար, որոնք փոփոխված ձևով պահպանվել են նաև մեր օրերում. այդպիսիք 
                                                            
1 Ս. Ա. Սարդարյան, Հայաստանի նախնադարյան հասարակությունը, Եր., 1967: 
2 Ադոլֆ Գուստավ, Ուսումնասիրություններ հայ լեզվի, 1895, Վենետիկ: 
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են հին հնդկերենը՝ սանսկրիտը, հին հայերենը՝ գրաբարը, հին հունարենը, իտալյան ճյու-
ղի մեջ՝ լատիներենը, սլավոնականի մեջ՝ հին սլավոներենը և այլն: 

Խոսքս ավարտում եմ հետևյալ ասույթներով. 
«Որպես լեզվաբան՝ ես փորձել եմ թափանցել հայոց լեզվի գաղտնարանները, նրա 

հոգու խորքերը, պարզել եմ, թե ինչպիսի մասնավոր շնորհ ունի այդ լեզուն, որ կարո-
ղանում է այդքան գերազանցորեն արտահայտել գիտական, փիլիսոփայական ամենա-
ճշգրիտ գաղափարները, ինչպես նաև բանաստեղծական ամենանրբին զգացումները: 
Հայոց լեզվի մեջ ես գտա այդ բոլոր գեղեցկությունները, սիրահարվեցի և իմ կյանքի 
ամեն մի վայրկյանը նվիրեցի այդ լեզվի ուսումնասիրությանը»:               (Ֆրեդերիկ Ֆեյդի) 

 

«Այդ լեզուն մայրենի» կոչելը մեծպատիվ է: Այդ լեզվով խոսելն ու մտածելը մեծ 
բախտ է: Գալով անհիշելի ժամանակներից, անցնելով բազում դարերի միջով, շփվելով 
բազմաթիվ ազգերի լեզուներին՝ հայոց լեզուն մի յուրահատուկ հանրագիտարան է ան-
հիշելի ժամանակների, բազում դարերի և բազմաթիվ այլ ազգերի: Այսպես դատելով, մեր 
լեզուն միայն մեզ չի պատկանում, այլև ամբողջ աշխարհին, նա միայն մեր սրբությունը չէ, 
այլև մասունքը հանուր մարդկության: Այդ պատճառով էլ նա ուսումնասիրվում է ոչ միայն 
մեր պետական համալսարանում, այլև աշխարհի շատ համալսարաններում»:  

(Պարույր Սևակ) 
 

ЗОЯ СТЕПАНЯН 
 

АРМЯНСКОЕ НАГОРЬЕ - КАК РОДИНА ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Ключевые слова: язык, родина, лингвисты, лингвистика, 
философия 

 

Несмотря на преобладающее мнение, что первоначальная родина индоевропейской куль-
туры находится на территории нынешней Европы, значительное число ученых склонны 
считать, что индоевропейская родина находилась на Ближнем Востоке. 

Основы гипотезы европейской родины индоевропейского языка - были подорваны, особен-
но когда исследования показали, что родиной индоевропейского языка являлась горная страна 
со всеми ее свойствами, что не в коей мере не вписывается в европейскую местность, кото-
рую пыталась представить как место возникновения этого языка. 

Действительно, существование индоевропейского этноса и языка уходят своими 
корнями к тысячелетнему периоду.  

А когда начался раскол? Некоторые ученые считают, что самый ранний период раз-
деления был в VI-V тысячелетии до нашей эры, другие считают - в IV тысячелетии до нашей 
эры. Таким образом, происхождение армянского языка и армян восходит к VI-IV тысячелетиям 
до нашей эры, то есть 5-6 тысяч лет до нас. 
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ZOYA STEPANYAN 
 

ARMENIAN HIGHLANDS AS THE HOMELAND OF THE INDO-EUROPEAN 
LANGUAGE 

 

Key words: anguage, homeland, linguists, linguistics, 
philosophy 

 

Though there is a predominating opinion that the original homeland of the Indo –European 
people was in Europe, most scientists have occasionally referred to the Advanced Asia as their original 
homeland. 

The basis of the European version of the original homeland of the Indo-European language 
collapsed when the studies showed that the original settlement of the bearers of the Indo-European 
language was a mountainous country. This doesn’t correspond to the European territory that scientists 
tried to introduce as the homeland of the language. 

In fact, the epoch of the existence of the Indo-European original population goes back to the 
ancient times. 

And when did the disconnection start? Some of the scientists think that the earliest separation 
must have begun since VI-V millenniums BC, others think in the IV millennium. Thus the origin of the 
Armenian language and the Armenians goes back to VI-IV millenniums. 

 
 
 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՊՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
 

ՆԱՆԱ ՊԱՊՈՅԱՆ  
Ասիստենտ, ՀԱԱՀ  
 

ԼՈԳԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

 

Հիմնաբառեր. մատակարարման-արտադրական-բաշխման 
համակարգեր, լոգիստիկական համակարգ, 
գործառնությունների և նյութական հոսքերի 
կառավարում, լոգիստիկական ստորաբա-
ժանումներ, տեղեկատվական լոգիստիկա, 
բաշխման լոգիստիկա, շուկայի իրավիճակ, 
լոգիստիկական համակարգի օղակ, 
ուղղակի կապեր, պաշարների կառավարում: 

 
Հոդվածում նշվում է մատակարարման-արտադրական-բաշխման համակարգերի 

ինտեգրման անհրաժեշտության և այդ խնդրի լուծման գործում լոգիստիկ մոտեցման 
դերի ու նշանակության մասին: Վերջինիս արդյունավետ գործունեության ուղղություննե-
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րից առանձնացվել են. ապրանքներն արտադրողներից և մատակարարներից սպառման 
վայրեր հասցնելու հետ կապված գործառնությունների կառավարումը, պահանջարկի և 
առաջարկի կոորդինացումը, անհրաժեշտ մարքեթինգային հետազոտությունների իրա-
կանացումը, լոգիստիկ շղթայի օղակների միջև անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխա-
նակումը և տեղակատվական հոսքերի կոորդինացումը, մատակարարումների անխա-
փան իրականացումը համապատասխան տրանսպորտային միջոցներով, ապրանքանյու-
թական պաշարների պահպանման ծախսերի կրճատումը և այլն:  

 
Եվրոպական մի շարք երկրներում դեռևս 1925-30-ական թվականներին, հատկա-

պես տնտեսական ճգնաժամի տարիներին, ոլորտի մասնագետների մոտ մտահղացում 
առաջացավ ինտեգրել մատակարարման-արտադրական-բաշխման համակարգերը, 
որոնցում պետք է փոխկապակցվեին հումքի և նյութերի մատակարարման, արտադրան-
քի թողարկման, դրա պահպանման և բաշխման գործառույթները: Սակայն գործնակա-
նում նշված մտահղացման իրականացումը դարձավ շատ դժվար՝ կապված բազում 
խնդիրների և դժվարությունների հետ: Հետագայում այն հնարավոր դարձավ միայն 
լոգիստիկ մոտեցման շնորհիվ, երբ վերը նշված համակարգերը հանդիսացան լոգիստիկ 
շղթայի օղակներ:  

Լոգիստիկական համակարգում կարելի է առանձնացնել գործունեության երկու 
հիմնական ուղղություններ: Դրանցից մեկը վերաբերում է ապրանքներն արտադրող-
ներից և մատակարարներից սպառման շրջաններ հասցնելու հետ կապված բոլոր գոր-
ծառույթների կառավարմանը, իսկ մյուսը ներառում է շուկայի վերլուծությունը, ապրանք-
ների ու ծառայությունների պահանջարկի և առաջարկի կոորդինացումը, ինչպես նաև 
ապրանքաշարժի գործընթացի մասնակիցների շահերի ներդաշնակեցումը: Քանի որ 
լոգիստիկան կառավարում է նյութական հոսքերը դրանց սկզբնաղբյուրներից մինչև 
վերջնական սպառողներ՝ նվազագույն ծախսերով իրականացնելով ապրանքաշարժը և 
դրան առնչվող տեղեկատվական հոսքը, ուստի դժվար չէ ենթադրել, որ լոգիստիկական 
շղթայի գործունեությունը պետք է ուղղված լինի շուկայի պահանջների առավել լրիվ 
բավարարմանը: Դրա համար մեծ կարևորություն է ձեռք բերում շուկայի պահանջների և 
բնակչության պահանջարկի ուսումնասիրումն ու կանխատեսումը, որոնք հանդիսանում 
են մարքեթինգի հիմնական գործառույթներ: Լոգիստիկան, լինելով սերտ կապի մեջ 
մարքեթինգի հետ, իրականացնում է ավելի շատ գործառույթներ, լուծում ավելի շատ 
խնդիրներ, քան մարքեթինգը: Պատահական չէ, որ տարբեր երկրների շատ ֆիրմաներ 
վերջին տարիներին մարքեթինգի ծառայության բազայի վրա ստեղծում են լոգիստիկա-
կան ստորաբաժանումներ: Լոգիստիկ շղթայի կողմից իրականացվող աշխատանքների 
շարքում առաջին հերթին պետք է նշել լոգիստիկ շղթայի օղակ հանդիսացող կազմա-
կերպությունների միջև անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանցման տեղեկատվական 
հոսքերի կոորդինացման մասին, որի արդյունքում դրանք միավորվում են միասնական 
նպատակների և խնդիրների համակարգի մեջ՝ նպատակ հետապնդելով նվազագույնի 
հասցնել կատարված ծախսերը: Որպեսզի տեղեկատվական գործունեության վերլու-
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ծությունը լոգիստիկ շղթայում լինի արդյունավետ, անհրաժեշտ է լոգիստիկական համա-
կարգը դիտարկել որպես լոգիստիկական ենթահամակարգերի համակցություն, որը 
տեղեկատվական լոգիստիկան դարձնում է որպես մեկ ամբողջություն: Տեղեկատվական 
լոգիստիկական համակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ է կառուցել այնպիսի 
համակարգի մոդել, որտեղ լոգիստիկական կառուցվածքի էական բաղադրիչ է հանդի-
սանում առաքումներին, արտադրությանը, իրացմանը և պաշաներին, ինչպես նաև 
դրանց համակցությանն ու կոորդինացմանը վերաբերող տեղեկատվական համակարգը: 
Լոգիստիկայի տեղեկատվական ապահովումը պահանջում է նաև համապատասխան 
ծրագրային ապահովում, որի օգնությամբ ամբողջ լոգիստիկական համակարգը կաշ-
խատի որպես մեկ ամբողջություն: Տվյալ պարագայում գլխավոր խնդիր է համարվում 
բոլոր ստորաբաժանումների միավորումը ստեղծվող ենթակառուցվածքի միջոցով, որը 
հնարավորություն է ընձեռում պատշաճ մակարդակի կապ ապահովել կառավարման 
գործընթացի մասնակիցների միջև: Լոգիստիկական համակարգի գործունեության 
արդյունավետությունը մեծ չափով կախված է շուկայի պահանջներին համապատասխան 
թողարկված արտադրանքի իրացման կազմակերպման մակարդակից, որն ապահովում է 
լոգիստիկական ընդհանուր համակարգի մաս հանդիսացող բաշխման լոգիստիկան: Այն 
որպես համակարգ ձևավորվել և սկսել է գործել 20-րդ դարի վերջերին՝ կապված ար-
տադրության ընդլայնման, նոր պահանջմունքների բավարարման անհրաժեշտության, 
ներքին և արտաքին տնտեսական կապերի բարդացման հետ: Նշված գործոնների ազ-
դեցության մեծացումը նոր պահանջներ ներկայացրեց բաշխման լոգիստիկայի կատա-
րելագործմանը: Այն պետք է դառնար արտադրության համակարգի բաղկացուցիչ մաս և 
ուղղված լիներ սպասարկվող գոտու սպառողների բազմազան պահանջմունքների ու 
ցանկությունների առավել լրիվ բավարարմանը: Դրա համար կապերի զարգացումը 
լոգիստիկական համակարգի մյուս տարրերի հետ դարձավ բաշխման լոգիստիկայի առջև 
ծառացած հիմնական խնդիրներից մեկը: Դրա լուծման գործում իր ուրույն տեղն ուներ 
մարքեթինգը և պատահական չէր, որ 21-րդ դարի սկզբներին սկսեցին մեծ ուշադրություն 
հատկացնել լոգիստիկայի և մարքեթինգի սերտաճմանը: Բաշխման լոգիստիկայի 
ամբողջական ռազմավարության մեջ կարելի է առանձնացել երկու հիմնական խնդիրներ. 

• շուկայի պահանջների և բնակչության պահանջարկի ուսումնասիրում ու կանխա-
տեսում, որն, ի դեպ, հանդիսանում է մարքեթինգի հիմնական գործառույթներից 
մեկը, 

• միջացառումների ձեռնարկում ու համապատասխան մեթոդների ընտրություն՝ 
միտված շուկայի պահանջների և բնակչության պահանջարկի առավել լրիվ բա-
վարարմանը: Քանի որ ժամանակի ընթացքում բավականին արագ է փոփոխ-
վում շուկայի իրավիճակը, ուստի դրանք մշակվող պլաններում արտացոլելու 
համար պետք է կատարել համապատասխան կանխատեսումներ տարբեր 
մեթոդների և մոդելների օգնությամբ: 

Շուկայի իրավիճակի թեկուզ աննշան փոփոխությունների հաշվառումը և անհրա-
ժեշտ միջոցառումների իրականացումը լոգիստիկ շղթայի արդյունավետ գործունեության 
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ապահովման հիմնական խնդիրներից մեկն է: Դրա լուծումը հնարավոր է դառնում միայն 
տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ կազմակերպման և տեղակատվական լոգիս-
տիկայի համակարգի անխափան գործելու դեպքում: Արտադրական ֆիրմաների գործու-
նեությունը (հատկապես լոգիստիկական համակարգում) ապրանքների իրացման շու-
կաների ուսումնասիրման գծով հիմնվում է ոչ միայն արդեն թողարկվող ապրանքների 
իրացման վերլուծության, այլև նոր արտադրատեսակների ստեղծման հիմնախնդրի 
արդյունավետ լուծման վրա, որոնց շուկա դուրս բերման շնորհիվ հնարավոր կդառնա 
շուկայի պահանջների առավել լրիվ բավարարումն ու առավելագույն շահույթի ստացումը: 
Մյուս կողմից, պետք է բացահայտել, թե շուկա նոր դուրս բերված ապրանքներն ինչպիսի 
փոփոխություններ կառաջացնեն մինչ այդ թողարկվող ապրանքների (հատկապես նմա-
նատիպ սպառողական հատկանիշներ ունեցող) նկատմամբ ձևավորված պահանջար-
կում: Լոգիստիկական համակարգի օղակ հանդիսացող արդյունաբերական ֆիրմայի 
տնտեսական քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում արտադրության տեխ-
նոլոգիական բազայի զարգացման ռազմավարության համապատասխանեցումն իրաց-
ման արդյունքների հետ, որը հնարավորություն կտա արտադրությունը համապատաս-
խանեցնել շուկայի արագ փոփոխվող պահանջներին: Խոսքը մասնավորապես վերա-
բերում է իրենց կենսապարբերաշրջանի անկման փուլում հայտնված արտադրատեսակ-
ներին, որոնք արտադրությունից և վաճառքից հանելուց հետո պետք է շուկա դուրս 
բերվեն ավելի կատարյալ սպառողական հատկանիշներ ունեցող ապրանքներ: Նշված 
խնդրի լուծման գործում մեծ է նաև լոգիստիկ շղթայի օղակ հանդիսացող մանրածախ 
առևտրական կազմակերպությունների դերը, որոնք համապատասխան տեղեկատվու-
թյուն պետք է փոխանցեն իրենց գործընկեր հանդիսացող արտադրական ֆիրմային: 
Թողարկված ապրանքները սպառման շրջաններ հասցնելու ուղիների ընտրությունը 
հանդիսանում է բաշխման լոգիստիկայի հիմնական խնդիրներից մեկը, որի լուծման 
ժամանակ պետք է որոշել բաշխման ուղիների մակարդակների թիվը: Վերջինս որոշվում 
է արտադրողի և սպառողի միջև գործող միջնորդ կազմակերպությունների թվով: Շատ 
դեպքերում լոգիստիկական համակարգերում օգտագործվում է բաշխման ուղղահայաց 
ուղիները, որոնք բաղկացած են արտադրողից և մեկ կամ մի քանի միջնորդներից, որոնք 
գործում են որպես մեկ միասնական համակարգ: Լոգիստիկական շղթայում խափա-
նումների առաջացումն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում լոգիստիկական ամ-
բողջ համակարգի վրա: Խոսքը հատկապես վերաբերում է ապրանքանյութական ար-
ժեքների մատակարարումների խափանումներին, ուստի դրանց շարժի վրա հսկողու-
թյունը պետք է հանդիսանա խիստ ուշադրության հիմնական օբյեկտ: Հետազոտություն-
ները ցույց են տալիս, որ մատակարարումների անխափան իրականացման գործում մեծ է 
տրանսպորտի դերը, որը կարևոր օղակ է հանդիսանում լոգիստիկական համակարգում: 
Տրանսպորտը պետք է բավականին ճկուն լինի, որպեսզի ապահովի փոխադրումների 
իրականացումը, որոնք նույնիսկ կարճ ժամանակահատվածում ենթակա են փոփոխու-
թյունների՝ կապված շուկայի իրավիճակի փոփոխության հետ: Այլ կերպ ասած, լոգիստիկ 
շղթայի օղակ հանդիսացող տրանսպորտային կազմակերպությունը ցանկացած պահի 
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պետք է իր գործունեությունը լիովին և արագ համապատասխանեցնի փոփոխվող պայ-
մաններին: Նշված պահանջներին համապատասխանող կազմակերպություններ դարձան 
բեռների հավաքագրման և բաշխման ռեգիոնալ տրանսպորտային ընկերությունները, 
որոնք ունակ էին հավաքագրման կետերում բեռները կոմպլեկտավորել և կարճ ժամա-
նակամիջոցում առաքել հասցեատիրոջը: Տվյալների փոխանակության շնորհիվ հնա-
րավոր է փոփոխվեն բեռների ծավալը և առաքման ժամկետները, երթուղին, բեռների 
խմբաքանակը և այլ պայմաններ: Բեռների հավաքագրման և բաշխման առավել կատա-
րելագործված միջոցներին են վերաբերում խառը կոնտեյներային երթուղային փոխադ-
րումները տարբեր ուղիներով, ինչպես նաև բեռների միջռեգիոնալ փոխադրումներն 
ավտոմոբիլային տրանսպորտով մոտ հազար կիլոմետր հեռավորության վրա: Ավտո-
տրանսպորտային ընկերությունները, որոնք իրականացնում են բեռների միջռեգիոնալ 
փոխադրումներ խոշոր խմբաքանակներով, նախապես համախմբում են բեռները հավա-
քագրման կետերում, դրանք բաշխման տեղերում բաժանում են փոքր խմբաքանակների 
և հասցնում սպառողներին: Նշված միջոցի հիմնական առավելությունն այն է, որ մատա-
կարարումները համապատասխանեցվում են տվյալ պահին ներկայացված պահանջ-
ներին, քանի որ ավտոտրանսպորտային ընկերությունները հսկում են մեքենաների աշ-
խատանքը և դրանք շահագործում «ճիշտ ժամանակին» համակարգով: Վերը նշված 
միջոցի թերությունը կայանում է նրանում, որ ավտոտրանսպորտային ընկերությունների 
մեծ մասն ունի մեքենաների սահմանափակ քանակ (50 և ավելի քիչ մեքենաներ), որի 
հետևանքով նրանք կախվածության մեջ են ընկնում խոշոր գործընկերներից: Այս հան-
գամանքը պետք է հաշվի առնել լոգիստիկական համակարգեր ձևավորելիս, քանի որ 
«ճիշտ ժամանակին» համակարգով շահագործման ողջ պատասխանատվությունը լոգիս-
տիկական շղթայում ընկնում է նրանց վրա, ինչով էլ, ըստ էության, մեծ չափով պայմա-
նավորված է լոգիստիկական համակարգի արդյունավետ գործունեությունը: Ներկա 
պայմաններում լոգիստիկական համակարգում գործող օղակների անմիջական կապերն 
էլեկտրոնային միջոցների օգնությամբ բազմազան են: Ուղղակի կապը կողմերի միջև ոչ 
միայն արագացնում և օպտիմալացնում է պաշարների շարժը, պատվերների կատարման 
ժամանակը, այլև հեշտացնում է ապրանքանյութական պաշարների կառավարումը՝ 
կրճատելով ու նվազեցնելով պատվերների կատարման և պաշարների պահպանման 
ծախսերը, որով էլ մեծ չափով պայմանավորված է լոգիստիկական համակարգերի 
արդյունավետությունը: Լուրջ հիմնախնդիր է հանդիսանում ժամանակի միավորի ընթաց-
քում ստեղծված (առաջացած) շահույթի բաշխումը լոգիստիկ շղթայի օղակ հանդիսացող 
կազմակերպությունների միջև: 

Լոգիստիկայի զարգացումը տարբեր երկրներում և ֆիրմաներում գտնվում է տար-
բեր մակարդակներում: Գոյություն ունեն առանձին սկզբնական փուլեր, որոնցով պետք է 
անցնի լոգիստիկան, որպեսզի այն հասնի զարգացման բարձր մակարդակի: Լոգիստի-
կայի զարգացման առաջին փուլի համար հատուկ են մի շարք գործառույթների իրակա-
նացում՝ պատրաստի արտադրանքի պահպանման կազմակերպում, առաքումների իրա-
կանացում և տրանսպորտավորում, ապրանքաշարժի ռացիոնալ ուղիների ընտրություն և 
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այլն, առանց որոնց հնարավոր չէ լոգիստիկաի զարգացման հետագա փուլերի իրակա-
նացումը: Այս առումով պետք է նշել, որ ՀՀ-ում առկա են լոգիստիկ համակարգերի 
ձևավորման ու հետագա զարգացման բոլոր նախադրյալները: Լոգիստիկական համա-
կարգերի ձևավորումը հանրապետությունում կհանգեցնի ոչ միայն տեղի լոկալ խնդիր-
ների արդյունավետ լուծմանն, այլև կնպաստի տարբեր ինտեգրացիոն միություններում 
գործող ֆիրմաների հետ գլոբալ լոգիստիկ շղթաների ձևավորմանն ու առկա տնտեսա-
կան կապերի /գործունեության/ արդյունավետության բարձրացմանը: Խոսքը մասնավո-
րապես վերաբերում է ԵՏՄ անդամ երկրների միջև նման համակարգերի ձևավորմանն ու 
զարգացմանը: Դրան նպաստում են քաղաքական համակարգերի, բնակչության կենսա-
ձևի, ավանդույթների նմանությունը, պատմական արմատների մոտիկությունը, էներգե-
տիկ և հումքային ռեսուրսների միասնական աղբյուրներից օգտվելու պրակտիկան, հա-
ղորդակցության ուղիների փոխադարձ կապը, առևտրական և մաքսային խոչընդոտների 
բացակայությունը և այլն: Դրա հետ մեկտեղ աճի նոր ռեզերվների ի հայտ բերումը և 
մրցակցության սրումն անհրաժեշտություն են առաջացնում ձեռք բերել իրացման նոր 
շուկաներ, հումքի էժան աղբյուրներ, աշխատանքային ռեսուրսներ՝ իրենց երկրի սահ-
մաններից դուրս: Պատահական չէ, որ աշխատանքի միջազգային բաժանումը և կոոպե-
րացումը բերեցին մեծ թվով վերազգային ընկերությունների ստեղծմանը, որոնք իրենց 
բիզնեսում օգտագործում են գլոբալ լոգիստիկական շղթաներ և ուղիներ: 
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В статье указывается о необходимости интеграции системы “снабжение-производство-
распределение” и в связи решением этой задачи о роли и значений логистического подхода. Для 
эффективной деятельности такого подхода указаны следующие направления: управление 
функции, связанные с передвижением товаров от производителей и снабженцев на места их 
потребления, координация спроса и предложения, проведение необходимых маркетинговых 
исследований, обьмен необходимой информации между звеньями логистической системы и 
координации информационных потоков, организация бесперебойных снабжений соответствую-
щими транспортными средствами, сокращение расходов содержания товарных запасов и т.д. 
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The article notes the need for the integration of production-supply-distribution systems and the 
role and importance of logistics approach to sloving that problem. The effective functioning of the 
priorities identified are: consumer goods manufactueres and supplies to the places associated with the 
management operations, coordination of supply and demand, marketing researches, the transfer of 
information between the logisties chain rings and coordination of information flow, the organization of 
uninterrupted supply of appropriate vehicles, stockholding costs reduction ect. 
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ПУТИ ВЫРАВНИВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В ОПЛАТЕ 
ТРУДА В РА 
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Анализ уровня бедности по административно-территориальному делению РА и 
г. Еревану за последнее пятилетие показал, что он более высок в марзах, что яв-
ляется следствием более низкой реальной заработной платы. Это привело к дефор-
мации распределения производительных сил РА. 

Для решения указанных проблем предлагается ввести в республике для бюд-
жетных организаций районные коэффиценты совместно с коэффицентом за работу в 
высокогорных местностях. Практическое применение предлагаемых мер позволит пре-
дотвратить негативный процесс урбанизации в Армении. 

 

Проблемы рационального распределения производительных сил всегда находятся в 
центре внимания правительств любых стран. Рыночные механизмы не всегда своевре-
менно реагируют на эти процессы, порой имеющие стратегическое значение для раз-
вития страны в целом. С этих позиций трудно переоценить роль государственного регу-
лирования, поскольку рациональное распределение производительных сил, наряду с 
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проблемами экономического характера, решает также вопросы обеспечения обороно-
способности страны. 

За годы рыночных преобразований эта проблема, существующая в Армении и в 
период административно-командной системы управления экономикой, еще более 
обострилась, приведя к деформации территориального развития экономики республики. 

Так, на 1 января 2016 г. в столице Республики Армения - г. Ереване проживало 
35.8% постоянного населения республики, производилось 42.1% промышленной про-
дукции, приходилось 53.9% обьема строительства, 82.6% обьема розничной торговли и 
85.5% обьема услуг в целом по стране1. Столь высокий уровень урбанизации вызван 
целым рядом причин. В первую очередь это связано с различным уровнем жизни насе-
ления, что, в основном, является следствием диспропорций в оплате труда работников, 
работающих в различных районах республики. 

Как видно из данных таблицы 1. в 2010 г. во всех марзах РА уровень бедности зна-
чительно превышал её уровень в г. Ереване. Исключение составляли лишь два марза: 
Сюникский и Тавушский, где уровень бедности был незначительно ниже уровня столицы 
республики. Причём в первом случае это объясняется преобладанием в экономике марза 
горнодобывающей промышленности, где традиционно высок уровень заработной платы. 

 

Таблица 1 
Уровни бедности по административно-территориальному делению РА и в г. Ереван в 

2010 г. и 2015 г., в %2. 
 

Уровень бедности в  
2010 г. 2015 г. 

Удельный вес экономически активного 
сельского населения в 2015г. 

Республика Армения,  
в том числе: 35.8 29.8 58.2 

г. Ереван 27.1 25.0 - 
Арагацотн 28.9 16.1 80.2 
Арарат 42.4 27.3 76.0 
Армавир 33.0 29.6 77.8 
Гегаркуник 43.6 32.1 65.3 
Лори 45.9 36.2 48.0 
Котайк 46.8 35.9 47.5 
Ширак 48.3 45.3 53.2 
Сюник 26.8 24.5 38.3 
Вайоц дзор 37.1 16.9 64.2 
Тавуш 26.1 35.3 59.1 

                                                            
1 Статистический ежегодник Армении 2016. Ер., НССРА, с. 10. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 

Երևան քաղաքը թվերով 2010-2014: Վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ, Եր., 2015, էջ 233: 
2 Составлена и рассчитана на основе: Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակա-

գրական-վերլուծական զեկույց, ՀՀ ԱՎԾ և Համաշխարհային բանկ, Եր., 2016, էջ 222: Հայաստանի 
սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, ՀՀ ԱՎԾ և Հա-
մաշխարհային բանկ, Եր., 2011, էջ 219:Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում: Վիճակա-
գրական ժողովածու, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016, էջ 22:  
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Эта диспропорция сохранилась и в 2015 г.: Тавушский марз уступил своё место 
марзу Вайоц дзор и сравнительно низкий уровень бедности был достигнут в Арагацот-
нийском марзе с очень высоким удельным весом сельского населения. Как видим, 
диспропорция между уровнями жизни населения г. Еревана и марзов не только не ослаб-
ляется, но и углубляется. Более того, эта диспропорция начинает, носить устойчивый, 
стабильный характер. Для выяснения причин указанной порочной тенденции проана-
лизируем динамику среднемесячной реальной заработной платы в г. Ереване и в марзах 
РА, поскольку основным источником денежных доходов населения республики является 
оплата по труду. 

Как видно из данных таблицы 2. цены на потребительские товары в 2010 г. во всех 
марзах РА кроме Армавирского росли более ускоренными темпами, чем в г. Ереване, а в 
2015 г. - уже во всех марзах. Что касается среднемесячной номинальной заработной 
платы, то в марзах она существенно уступает заработной плате в г. Ереване. 

Таблица 2 
Динамика среднемесячной номинальной заработной платы и индекса потребительских 

цен в марзах РА и в г. Ереване в 2010 и в 2015 гг.1 
 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата в марзах по 

сравнению с г. Ереваном, %  

ИПЦ по сравнению с предыдущим 
годом, % 

Марзы 

2010г. 2015г. 2010г. 2015г. 
г. Ереван 
1. Арагацотн 
2. Арарат 
3. Армавир 
4. Гекаркуник 
5. Лори 
6. Котайк 
7. Ширак 
8. Сюник 
9. Вайоц дзор 
10. Тавуш 

100.0 
64.1 
71.6 
83.2 
73.8 
69.4 
83.1 
67.9 
105.9 
66.3 
65.2 

100.0 
66.2 
75.3 
81.0 
75.8 
78.0 
81.1 
69.0 
109.8 
71.0 
71.2 

107.8 
111.7 
109.3 
106.9 
107.8 
109.2 
107.9 
109.5 
109.5 
108.3 
108.8 

102.4 
103.1 
103.5 
104.2 
104.3 
103.7 
103.9 
103.5 
103.5 
103.6 
105.8 

 
 

Так, в 2010 г. среднемесячная номинальная заработная плата в марзах (кроме 
Сюникского по уже отмеченным причинам) составляла от 64.1% до 83.2% среднемесячной 
заработной платы в столице республики. В 2015 г. среднемесячная номинальная зара-
ботная плата в марзах составила от 66.2% до 81.1% её уровня в г. Ереване. 

Следовательно, указанные отрицательные диспропорции носят стабильный харак-
тер, что служит благодатной почвой для сохранения и углубления диспропорций в уровне 
жизни населения республики и деформации распределения производительных сил.  
                                                            
1 Составлена и рассчитана на основе: Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 

2010-2014: Վիճակագրական ժողովածու, ՀՀԱՎԾ, Եր., 2015, էջ 67: Աշխատանքի շուկան Հայաստանի 
Հանրապետությունում: Վիճակագրական ժողովածու, ՀՀԱՎԾ, Եր., 2012, էջ 166: Աշխատանքի շուկան 
Հայաստանի Հանրապետությունում: Վիճակագրական ժողովածու, ՀՀԱՎԾ, Եր., 2016, էջ 190: 
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В период административно-командной системы управления экономикой эта проб-
лема довольно удачно решалась с помощью межрайонного регулирования заработной 
платы по стране в целом, в том числе и в Армении. В результате этого, с одной стороны, 
выравнивались условия воспроизводства рабочей силы в различных регионах, а с другой 
– создавалась материальная заинтересованность для привлечения кадров в отдаленные 
районы. Такой механизм дифференциации в оплате труда, наряду с имеющимися 
недостатками, тем не менее позволил в свое время решить многие проблемы развития 
отдаленных районов республики. Однако, после приобретения независимости, в Армении 
межрайонное регулирование было предано забвению, в результате чего в немалой 
степени произошла, как указывалось, деформация региональной экономики республики. 
Это обстоятельство сказалось, как показал вышепроведенный анализ, и на уровне жизни 
населения, проживающего в регионах. 

В период административно-камандной системы управления экономикой в Армении 
применялись коэффициенты за работу в высокогорной местности с 1.15 - 1.4 при работе 
на высоте от 1500 м до 3000 м над уровнем моря. Географическая характеристика РА 
такова, что ее территория колеблется с 375 м до 4090 м над уровнем моря. Более того, 
при средней температуре в январе месяце минус 5-60С, в отдельных районах она 
достигает минус 400С. 

Учитывая вышесказанное, представляется вполне правомерным применять в Арме-
нии дифференциацию тарифных ставок и должностных окладов за работу в суровых 
природно-климатических и в высокогорных условиях, а также в отдаленных от цент-
ральных районов республики местностях, включая и приграничные районы.  

При работе в суровых природно-климатических и ввысокогорных условиях требует-
ся больше материальных затрат на воспроизводство рабочей силы, чем при работе в 
благоприятных условиях. 

С другой стороны, цены на товары широкого потребления в отдаленных от эконо-
мически развитых районов местностях в связи с дополнительными транспортными расхо-
дами, как показал проведённый анализ, выше. 

В связи с этим возникает необходимость применения в Армении районных коэффи-
циентов совместно со специальным коэффициентом за работу в высокогорных местно-
стях. В этом отношении правительством РА проводится политика лишь предоставления 
приграничным населенным пунктам некоторых льгот (освобождение от оплаты земельно-
го налога, за пользование водой и т.д), которые носят субъективный и разовый характер. 

Представляется, что предлагаемый механизм районирования территорий РА позво-
лит стабилизировать процесс стихийной миграции населения. Для этого правительству 
республики необходимо предлагаемый механизм ввести в обязательном порядке для 
бюджетных организаций, что, благодаря повышению минимальной заработной платы в 
этих районах, повлияет на рост заработной платы и в негосударственном секторе эконо-
мики. 
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Таким образом, практическое применение предлагаемых элементов государствен-
ного регулирования позволит предотвратить негативный процесс урбанизации и обеспе-
чить стабильный экономический рост в Армении. 

 
 

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ԱՆՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. տարածաշրջանային անհամամասնություններ, 
աշխատանքի վարձատրություն, աղքատության 
մակարդակ, աշխատավարձ, շրջանային գոր-
ծակից 

 

Աղքատության մակարդակի վերլուծությունը վերջին հինգ տարիների կտրվածքով, ըստ ՀՀ 
վարչատարածքային բաժանման և Երևան քաղաքի, ցույց տվեց, որ այն առավել բարձր է մարզե-
րում, ինչը ավելի ցածր իրական աշխատավարձի հետևանք է: Դա հանգեցրել է ՀՀ արտադրո-
ղական ուժերի բաշխման աղճատման:  

Նշյալ հիմնախնդիրների լուծման նպատակով առաջարկվում է հանրապետության բյուջե-
տային կազմակերպությունների համար կիրառել շրջանային գործակիցներ՝ բարձրադիր գոտինե-
րում աշխատանքի համար գործակցի հետ միասին: Առաջարկվող միջոցառումների գործնականում 
կիրառումը հնարավորություն կտա կանխելու ուրբանիզացիայի բացասական գործընթացը Հայաս-
տանում: 

MARTIROS PETROSYAN 
 

WAYS OF EQUALIZATION OF REGIONAL DISPOSITIONS IN WAGES IN ARMENIA 
 

Key words: regional disproportion, labor remuneration, 
poverty level, salary, regional coefficient 

 

An analysis of the level of poverty in the administrative-territorial subjects of the Republic of 
Armenia and Yerevan over the past five years revealed that poverty is much higher in marzes, which is 
a consequence of lower real wages there. This led to a deformation of the distribution of the productive 
forces of the Republic of Armenia. 

To solve these problems, it is proposed to use the district coefficients for budget organizations 
together with the coefficient for work in high-altitude areas. The practical application of the proposed 
district coefficients will prevent a negative process of urbanization in Armenia. 
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ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,  
ՀՊՏՀ ԳՄ 
 

ՂԱՐԻԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դասախոս,  
ՀՊՏՀ ԳՄ  

 

ԳՅՈՒՄՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. ներդրումային միջավայր, գործոնային վեր-
լուծություն, ոլորտի կարևորություն, գործա-
րար հատված, ենթակառուցվածքներ, ինտե-
գրալային ցուցանիշ  

 

Հոդվածի հեղինակները, հիմնվելով ներդրումային միջավայրի գնահատման միջազ-
գային փորձի և փորձագիտական գնահատականների վրա, մշակել են քաղաքների ներ-
դրումային միջավայրը բնութագրող 22 որակական և 42 քանակական ցուցանիշներից 
կազմված համակարգ: Ընտրված մեթոդաբանությամբ, որակական և քանակական ցու-
ցանիշների միջոցով, իրականացվել է ներդրումային միջավայրի ոլորտների և բոլոր ցու-
ցանիշների կարևորության գնահատում: Կատարվել է Երևան և Գյումրի քաղաքների ներ-
դրումային միջավայրերի գնահատում 7 ոլորտներում: Ներդրումային միջավայրը բնութա-
գրող 64 ցուցանիշների համադրմամբ հաշվարկվել է ինտեգրալային ցուցանիշ և կատար-
վել 2 քաղաքների համեմատական վերլուծություն՝ ըստ այդ ցուցանիշի: 

 

Հիմնվելով ներդրումային միջավայրի գնահատման միջազգային փորձի և փորձա-
գետների գնահատականների վրա, մեր կողմից մշակվել է ՀՀ 2 քաղաքների ներդրու-
մային միջավայրը բնութագրող ցուցանիշների համակարգ: Ներդրումային միջավայրի 
գնահատման համար ընտրված ցուցանիշների բաժանվում են երկու խմբի` 22 որակական 
և 42 քանակական: 

Որակական ցուցանիշների գնահատման համար ընտրվել է փորձագիտական-բա-
լային մեթոդը. ընտրված 15 փորձագետներ1 10 բալայինսանդղակով գնահատել են ներ-
դրումային միջավայրին վերաբերող ցուցանիշները Գյումրի և Երևան քաղաքների հա-
մար, ինչպես նաև Հայաստանի ներդրումային միջավայրը գնահատող 22 ցուցանիշներ: 
Փորձագետները, բացի որակական ցուցանիշների գնահատումից, իրականացրել են նաև 
ներդրումային միջավայրը գնահատող՝ ընտրված ոլորտների և բոլոր ցուցանիշների կա-
                                                            
1 Փորձագետների ընտրությունն իրականացվել է բիզնես ոլորտի նեկայացուցչականություն ապահովելու 

սկզբունքի հիման վրա՝ 1 ներկայացուցիչ գործող փոքր, 1 ներկայացուցիչ՝ խոշոր բիզնեսից, 1-ական ներկա-
յացուցիչներ Գյումրու քաղաքապետարանից և Շիրակի մարզպետարանից, 1 ներկայացուցիչ Գյումրու 
տեխնոլոգիական կենտրոնից, 3 ներկայացուցիչ բիզնես աջակցությամբ զբաղվող կազմակերպություն-
ներից, 3 ներկայացուցիչ բիզնես խորհրդատվությամբ զբաղվող կազմակերպությունից, 4 ներկայացուցիչ 
ակադեմիական հատվածից՝ 3 տնտեսագիտության թեկնածու և մեկ ասպիրանտ:  
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րևորության գնահատում. նախ՝ գնահատվել է վերը նշված բաժինների մեջ ցուցանիշների 
կարևորությունը միմյանց նկատմամբ, այնուհետև գնահատվել է բաժինների կարևորու-
թյան աստիճանը միմյանց նկատմամբ:  

Աղյուսակ 1 
Փորձագիտական խմբի կողմից ոլորտների կարևորության գնահատման  

միջինացված ցուցանիշներ 
 

Ոլորտ Կարևորություն 
Տնտեսություն 8.357 
Ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ 8.5 
Գիտություն, տեխնոլոգիա, նորարարություն 8.285 
Գործարար հատված 8.928 
Ժողովրդագրություն, աշխատանքային ռեսուրսներ, կրթություն 7.785 
Առողջապահություն, անվտանգություն և պաշտպանություն 7.142 
Բնական ռեսուրսներ, շրջակա միջավայր 6 
Կենսամակարդակ և սոցիալական պաշտպանություն 7.071 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, փորձագետները միջինացված ցուցանիշներով ներ-
դրումային միջավայրի գնահատման առումով ամենամեծ կարևորությունը տվել են գոր-
ծարար հատվածին, որի մեջ մտնում են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են՝ գրասեն-
յակների վարձակալական վճար, ԱՁ-ների թվաքանակ, մեկ բնակչի հաշվով ընկերություն-
ների կողմից վճարվող շահութահարկի և շրջանառության հարկի մեծություն, ՓՄՁ աջակ-
ցության խորհրդատվական և կրթական ծառայություններով բավարարվածություն, պե-
տություն-մասնավոր հատված համագործակցությունից բավարարվածություն, ՓՄՁ-նե-
րին ռեսուրսների հասանելիություն և այլն:  

Փորձագետների կողմից կարևորությամբ երկրորդ՝ 8.5 միավոր ստացել է «Ենթա-
կառուցվածքներ և ինստիտուտներ» բաժինը, որի մեջ մտնում են այնպիսի կարևոր ցու-
ցանիշներ, ինչպիսիք են՝ օդանավականի բեռնափոխադրումներ, ուղևորափոխադրում-
ներ, մայրուղիների առկայություն, մանրածախ առևտրի օբյեկտներ, տուրիստական ընկե-
րութուններ (հարկ է նշել, որ մեկ բնակչի հաշվով տուրիստական կազմակերպությունների 
Գյումրու ցուցանիշը էապես զիջում է Երևանի համանուն ցուցանիշին): 

Հատկանշական է, որ ներդրումների ներգրավման տեսանկյունից փորձագետները 
գրեթե հավասար կարևորություն են տվել «տնտեսություն» և «գիտություն, տեխնոլոգիա 
և նորարարություն» բաժիններին: Այս առումով՝ նշենք, որ չնայած պետությունը մեկ շնչի 
հաշվով Գյումրու ՏՏ ոլորտի համար միքանի անգամ ավելի միջոցներ է ծախսել, քան 
Երևանում, սակայն, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, մեկ շնչի հաշվով Գյումրիում 
ՏՏ ընկերությունների քանակը 2.5 անգամ քիչ է Երևանում գործող ընկերությունների քա-
նակից, ՏՏ ոլորտում զբաղվածների թիվը մեկ շնչի հաշվով Գյումրիում Երևանից քիչ է 
5.52 անգամ, իսկ մեկ շնչի հաշվով ծրագրավորման և ծառայությունների ոլորտի շրջանա-
ռությունը՝ 10,73 անգամ: 

Փորձագետների կողմից կարևորության ամենացածր գնահատականը ստացել է 
«Բնական ռեսուրսներ և շրջակա միջավայր» բաժինը, որի մեջ ներառվում են «Աղտոտող 
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նյութերի արտանետումներ», «Օդի աղտոտման մակարդակ» և «Տարածքի սեյսմիկ կա-
յունություն» ցուցանիշները:  

Բաժնի կարևորությունից փորձագետների կողմից գնահատվել է նաև տվյալ բաժնի 
ցուցանիշիների կարևորությունը միմյանց նկատմամբ: Ինչպես արդեն նշել ենք, ներդրու-
մային միջավայրի գնահատման համար միջազգային տարբեր կազմակերպություններ 
օգտագործում են ցուցանիշերի տարբեր համախումբ: Մեր կողմից ընտրված ցուցանիշ-
ների միջոցով հետազոտական թիմը փորձ է արել համեմատել Գյումրու և Երևանի ներ-
դրումային միջավայրերը ըստ վերը նշված ցուցանիշների: Համեմատության համար 
կազմվել է ինտեգրալային ցուցանիշ, որը հաշվարկվում է Երևան և Գյումրի քաղաքների 
համար և դրանց հարաբերության միջոցով որոշվում է, թե մի քաղաքի ներդրումային 
գրավչությունը քանի անգամ է տարբերվում մյուսից, այսինքն՝ մեր կողմից փորձ է արվում 
հասկանալ, թե վերը նշված 64 ցուցանիշների համադրման արդյունքում որ քաղաքի ներ-
դրումային միջավայրն է ավելի գրավիչ և ինչքանով: Դրա համար հետազոտական թիմի 
կողմից կազմվել է երկու քաղաքների ներդրումային միջավայրը բնութագրող ցուցանիշ-
ների հարաբերության շարք, որից հետո իրականացվել է ցուցանիշների նորմավորում, 
նորմավորումից հետո Երևան քաղաքի առավելություն ունեցող ցուցանիշների հանրագու-
մարը հարաբերվել է Գյումրի քաղաքի առավելություն ունեցող ցուցանիշների հանրագու-
մարին: Մեր կողմից իրականացվել է նաև տվյալ ցուցանիշների ճշգրտում՝ հաշվի առնե-
լով բաժնի և դրա ներսում առանձին ցուցանիշների կարևորության գնահատականները՝ 
տրված փորձագետների կողմից, այսինքն՝ փորձագետների երկու գնահատականների 
հիման վրա յուրաքանչյուր ցուցանիշ ճշգրտվել է համապատասխան գործակցով, որից 
հետո կատարվել է վերը նշված ցուցանիշների հարաբերություն: Հատկանշական է, որ 
դիտարկված 64 ցուցանիշից 52-ում Երևան քաղաքնունիառավելություն, իսկ 12-ում՝ հա-
կառակը: Բացի կշռված ցուցանիշից, մեր կողմից իրականացվել է ևս մեկ ճշգրտում՝ 
առանձնացվել են միջինից կրկնակի շեղում ունեցող ցուցանիշները և կատարվել լրացու-
ցիչ վերլուծություն (աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2 
Միջինից կրկնակի շեղում ունեցող ցուցանիշներ 

 
 

N Ցուցանիշի անվանում Միջին ցուցանիշից կրկնակի շեղում
1 Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումների 

քանակ 
16.45412844 
 

2 Օդանավակայանից բեռնափոխադրումների քանակ (տոննա) 32.61621235 
3 Լիցենզավորվածտաքսիների քանակ  9.269714536 
4 Ծրագրավորման և ծառայությունների ոլորտի շրջանառություն 10.72637352 
5 Գրանցված գործազուրկների քանակ 6.716868799 

 

«Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումների քանակ» ցուցանիշը 
վերաբերում էծագման սերտիֆիկատ պահանջող երկրներին: Քանի որ Հայաստանը 
ԵԱՏՄ անդամ է, խիստ կարևորվում է այլ երկրներ արտահանումների քանակը, ուստի 
այս ցուցանիշը մեր կողմից փոփոխության չի ենթարկվել: 
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Հաջորդ ցուցանիշը՝ «Օդանավակայանից բեռնափոխադրումների քանակ», 64 ցու-
ցանիշի մեջ ամենամեծ տարբերությունն ունի և միջին տարբերությունից շեղված է մոտ 
13 անգամ: Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ցուցա-նի-
շի մեծ լինելը մեծապես պայմանավորված է Գյումրու օդանավակայանի բեռնատար ինք-
նաթիռների սպասարկման անհնարինությամբ: Հաշվի առնելով այս երկու հանգամանքը՝ 
այս գործոնը գնահատման ճշտված ցուցանիշի մեջ չի ներառվել: 

Քանի որ մեր դիտարկումները և ուսումնասիրությունները փաստում են, որ Գյում-
րիում բազմաթիվ անհատներ տաքսի ծառայություն են մատուցում առանց լիցենզավոր-
ման առկայության, ուստի «լիցենզավորված տաքսիների քանակ» ցուցանիշի արժանա-
հավատության և ոլորտի բնորոշման աստիճանը խիստ ցածր է և վերանայման կարիք 
ունի: Այլընտրանքային ցուցանիշ կարող է լինել տաքսի ծառայության մեկ կիլոմետրի ար-
ժեքը, քանի որ այս ցուցանիշը Գյումրիում և Երևանում համադրելի է, որոշվել է այս ցու-
ցանիշների ազդեցությունը ևս չդիտարկել:  

«Ծրագրավորման ծառայությունների ոլորտի և շրջանառության», «Գրանցված գոր-
ծազուրկների» ցուցանիշները, լինելով ոլորտը բնութագրող բազային ցուցանիշներ, մեր 
կողմից ճշգրտման չեն ենթարկվել: Ի տարբերություն սկզբնական ցուցանիշի, ճշտված 
ինտեգրալային ցուցանիշը 64-ի փոխարենկազմված է 62 ցուցանիշի հիման վրա, քանի 
որ հանվել է վերը նշված երկու ցուցանիշը:  

Այսպիսով՝ մեր կողմից երկու քաղաքների ներդրումային միջավայրերը բնութագրող 
ինտեգրալային ցուցանիշների հարաբերությունը հաշվարկվել է չորս տարբերակով. 
առաջին՝ հիմնվելով 64 ընտրված ցուցանիշների վրա, երկրորդ՝ 64 ցուցանիշում կա-
տարելով փորձագետների կողմից տրված կարևորության ճշգրտումը, երրորդ՝ ճշգրտված 
62 ցուցանիշով (առանձնացնելով ամենամեծ շեղում գրանցած ցուցանիշները) և չորրորդ՝ 
ճշգրտված ցուցանիշի և փորձագետների կողմից սահմանած կարևորությունը հաշվի 
առնելով: Հետազոտական թիմի կողմից, որպես հետազոտության հիմնական արդյունք, 
դիտարկվում է չորրորդ սկզբունքով հաշվարկված ցուցանիշը: Արդյունքներն արտացոլվել 
են աղյուսակ 3-ում:  

Ինչպես երևում է աղյուսակից, Երևանի ներդրումային միջավայրը բնութագրող 64 
ցուցանիշով հաշվարկված ինտեգրալային ցուցանիշը 2.71 անգամ գերազանցում է Գյում-
րի քաղաքի ինտեգրալային ցուցանիշը: Հատկանշական է, որ միայն 42 քանակական 
ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված Գյումրու ներդրումային գրավչության ինտեգրա-
լային ցուցանիշը Երևանին զիջում է 3.35 անգամ, իսկ միայն 22 որակական ցուցանիշնե-
րով ինտեգրալային ցուցանիշը՝ 1.37 անգամ: Սա նշանակում է, որ փորձագետների կող-
մից ներդրումային միջավայրը բնութագրող ցուցանիշների հարաբերությունը Գյումրի և 
Երևան քաղաքներում էապես զիջում է նույն քաղաքներում ներդրումային միջավայրը 
բնութագրող քանակական ցուցանիշների հարաբերությանը: Աղյուսակից նաև երևում է, 
որ ներդրումային միջավայրի հարաբերական գնահատականը Երևան և Գյումրի քաղաք-
ներում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ցուցանիշի՝ փորձագետների կողմից տրված կշիռ-
ները, նույնպես տարբերվում է դրա պարզ միջին ցուցանիշից՝ 2.679՝ 2.71-ի փոխարեն: 
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Աղյուսակ 3 
Երևան և Գյումրի քաղաքների ներդրումային միջավայրը բնութագրող ինտեգրալային 

ցուցանիշների հարաբերություն 
 

 Ներդրումային 
միջավայրերի 

հարաբերական 
ցուցանիշ 

Ներդրումային 
միջավայրերի 

հարաբերական 
ցուցանիշ՝ 42 
քանակական 

ցուցանիշներով 
հաշվարկված 

Ներդրումային 
միջավայրի 

համեմատական 
ցուցանիշ՝ 22 
որակական 

ցուցանիշներով 
հաշվարկված 

Երևանի և Գյումրու 
միջին 

առավելությունների 
հարաբերություն 

Պարզ միջին  
64 ցուցանիշ 

2.710028615 
 

3.346070365 
 

1.366251 
 

2.430695827 
 

Կշռված միջին 
64 ցուցանիշ 

2.679535814 3.232349143 
 

1.538707 
 

2.52636984 
 

Պարզ միջին 
62 ցուցանիշ 

2.161503298 2.55484013 1.366251 1.917928133 
 

Կշռված միջին 
62 ցուցանիշ 2.201820182 

2.546828104 1.521714 2.060301375 

 

Հարկ է նշել, որ ամենամեծ տարբերությունն առաջացել է ցուցանիշների ճշգրտման 
ժամանակ. 2.71, 2.68 ցուցանիշների փոխարեն՝ ճշգրտված ցուցանիշները համապատաս-
խանաբար կազմել են 2.16, 2.2: Հետազոտական թիմի կողմից երկու քաղաքների ներ-
դրումային միջավայրերի համեմատական վերջնական ցուցանիշ ընտրվել է փորձա-
գետների կողմից ցուցանիշների կարևորությամբվերանայված ցուցանիշներով ճշգրտված 
ցուցանիշը՝ 2.2: Սա նշանակում է, որ Երևանի ներդրումային միջավայրը 2.2 անգամ 
ավելի բարվոք է, քան Գյումրի քաղաքում, միայն քանակական ցուցանիշներով այն կազ-
մում է 2.55, իսկ միայն որակական ցուցանիշներով՝ 1.5:  

Մեր կողմից նաև գնահատվել է Գյումրու՝ Երևանի նկատմամբ առավելություն 
ունեցող 12 և Երևանի՝ Գյումրու նկատմամբ առավելություն ունեցող 52 ցուցանիշների 
միջին առավելության ցունանիշներ, որոնք համապատասխանաբար կազմում են 1.28, 
2.64: Սա նշանակում է, որ Երևանի ցուցանիշների առավելությունը Գյումրու համանման 
ցուցանիշների նկատմամբ 2.06 անգամ ավելի է Երևանի ցուցանիշների նկատմամբ 
Գյումրու ցուցանիշների առավելությունից:  

Բացի վերոնշյալ միջին առավելությունը բնութագրող ցուցանիշից, ներդրումային 
միջավայրի համեմատումը Երևան և Գյումրի քաղաքներում մեր կողմից իրականացվել է 
նաև ըստ յուրաքանչյուր բաժնի, այսինքն՝ հաշվարկվել է, թե յուրաքանչյուր բաժնում 
քանի անգամ է ներդրումային միջավայրը Երևան քաղաքում բարվոք Գյումրուց, կամ 
հակառակը (աղյուսակ 4): Այս ցուցանիշների հաշվարկը նույնպես կատարվել է բազային 
ցուցանիշներով և ճշգրտումներով:  

Հարկ է նշել, որ ճշգրտված երկու ցուցանիշներն էլ «Ենթակառուցվածքներ և ինս-
տիտուտներ» ոլորտից են, որի պատճառով ոլորտի ճշգրտված ցուցանիշը մոտ երկու ան-
գամ տարբերվում է բազային միջին ցուցանիշից: Այդուհանդերձ, ինչպես ընդհանուր, 
այնպես էլ ոլորտային գնահատման մեջ հետազոտական թիմի կողմից որոշում է կայաց-
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վել հետազոտության համար հիմք ընդունել վերջնական ճշգրտված ցուցանիշը՝ վերանայ-
ված ցուցանիշներով և փորձագետների կարևորության գնահատականով: 

Աղյուսակ 4 
Ըստ բաժինների՝ Երևան և Գյումրի քաղաքների ներդրումային միջավայրը բնութագրող 

ինտեգրալային ցուցանիշների հարաբերություն 
 

N Ոլորտ Միջին Միջին 
կշռված 

Ճշգրտված 62 
ցուցանիշ 

Ճշգրտված 
կշռված 

1 Տնտեսություն 3.467950567 3.552439172 3.467950567 3.555356069 

2 Ենթակառուցվածքներ և 
ինստիտուտներ 3.848257465 3.697850381 1.738739048 1.840474051 

3 Գիտություն, տեխնոլոգիա, 
նորարարություն 3.255720937 3.258430246 3.255720937 3.260943026 

4 Գործարար հատված 1.215273999 1.233019749 1.215273999 1.233531872 

5 Ժողովրդագրություն, աշխատան-
քային ռեսուրսներ, կրթություն 2.505508608 2.368847711 2.505508608 2.370002417 

6 Առողջապահություն, անվտան-
գություն և պաշտպանություն 1.018539088 1.086189133 1.018539088 1.085927044 

7 Բնական ռեսուրսներ, շրջակա 
միջավայր 0.948352307 0.886421903 0.948352307 0.886645945 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, Գյումրու ներդրումային միջավայրն ամենաշատը 
3.55 անգամ զիջում է Երևանին«Տնտեսություն» բաժնի ցուցանիշներով, որն ընդհանուր 
միջին ցուցանիշից բարձր է 1.73 անգամ: Հատկանշական է, որ չնայած Գյումրին տեխնո-
լոգիական և գիտատար քաղաք դարձնելը համարվում է ՀՀ կառավարության առաջնա-
հերթություններից մեկը, սակայն այս ոլորտում ներդրումային միջավայրը գնահատող 
միջին ցուցանիշը Երևանին զիջում է 3.26 անգամ: «Գործարար հատված» բաժինն ընդ-
հանուր միջինիցպակաս է 1.67 անգամ, ավելին՝ այս բաժնի ցուցանիշները Գյումրի և 
Երևան քաղաքներում իրար շատ մոտ են, որը, մեր կարծիքով, հիմնականում պայմանա-
վորված է մարդկային գործոնով՝ Գյումրի քաղաքում գործարար հատվածի ակտիվ գոր-
ծունեությամբ: Ներդրումային միջավայրի գրեթե հավասար ցուցանիշներ են արձանա-
գրվել «Առողջապահություն, անվտանգություն և պաշտպանություն» բաժնում: Միակ ոլոր-
տը, որտեղ Գյումրու ներդրումային միջավայրն ավելի բարվոք է, «Բնական ռեսուրսներ, 
շրջակա միջավայր» բաժինն է` 1.12 անգամ: 

 

КАРЕН ПЕТРОСЯН  
ГАРИБ АРУТЮНЯН  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В ГЮМРИ И ЕРЕВАНЕ 
 

Ключевые слова: инвестиционная среда, факторный анализ, важ-
ности показателей, бизнес-сектор, инфраструк-
тура, интегральный показатель 

 

Авторы статьи, основываясь на международном опыте оценки инвестиционной среды и 
экспертной оценки, разработали систему, состоящую из 22 качественных и 42 количествен-
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ных показателей, описывающих инвестиционную среду городов. Посредством данной методо-
логии, с помощью оценки качественных и количественных показателей, была осуществлена 
оценка инвестиционной среды и важности всех показателей. Была проведена оценка инвести-
ционной среды в 7 сферах городов Гюмри и Еревана. В сопоставлении 64 показателей, на их ос-
нове был рассчитан интегральный показатель и проведен сравнительный анализ на основании 
данного показателя. 

KAREN PETROSYAN  
GHARIB HARUTYUNYAN 
 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF INVESTMENT CLIMATE IN GYUMRI AND 
YEREVAN 

 

Key words: investment climate, factor analyze, significance of sector, 
business field, infrastructures, integral indicator  

 

Based on the international experience of investment climate assessment and expert assessments, 
the authors developed a system of 22 qualitative and 42 quantitative indicators characterizing city 
investment climate. Assessment of the significance of sectors and all the indicators ofthe investment 
climate through qualitative and quantitative indicators by selected methodology was realized. 
Assessment of investment climates in Yerevan and Gyumri cities has been implemented in 7 spheres. 
Compared to the 64 indicators characterizing the investment climate, 64 indicators were calculated 
using an integral indicator and a comparative analysis of 2 cities was realized according to that 
indicator. 

 
 
 

 
ԱՇՈՏ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ  
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի  
կրտսեր հետազոտող, 
տնտեսագիտության թեկնածու 
 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. հիփոթեքային շուկա, բանկային համակարգ, 
առևտրային բանկեր, տնտեսական աճ, 
ծրագրային վարկեր, կանխավճար 

 

Հիփոթեքային շուկան ամբողջ աշխարհում ունի իր ուրույն դերը երկիր տնտեսու-
թյան զարգացման մեջ: Այս շուկան մշտապես գտնվում է հետազոտողների ուշադրության 
կենտրոնում, և այդ է պատճառը, որ այս շուկայում օրեցօր ավելանում են նոր գործիքներ 
և մեխանիզմներ, որոնք դյուրացնում են հիփոթեքի տրամադրումը: Հիփոթեքային շու-
կայի զարգացումը կնպաստի անշարժ գույքի շուկայի առաջընթացին, շինարարության 
ծավալների ընդլայմանը, տնտեսական աճի կայունացմանն ու բարձրացմանը և, իհարկե, 
նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը: 
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Ցանկացած երկրում տնային տնտեսությունների բոլոր ժամանակների առանցքային 
խնդիրներից մեկը համարվել է սեփական կացարան (տուն, բնակարան) ունենալը: Բան-
կային համակարգի և տարաժամկետ վճարման մեխանիզմների զարգացմանը զուգահեռ, 
այդ խնդիրը լուծվել է հիփոթեքային վարկավորման միջոցով: Զարգացած տնտեսություն-
ներով երկրներում հիփոթեքային վարկերի սպառողներ համարվում են միջին խավի ներ-
կայացուցիչները, որոնք ունեն միջին կայուն եկամուտ: ՀՀ բանկային համակարգում էլ 
հիփոթեքային վարկավորումն իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում: Հայաստանում առաջին 
անգամ հիփոթեքային վարկ տրամադրվել է 2002 թվականին հետևյալ պայմաներով՝ 5 
տարի մարման ժակետ, 19−24 տարեկան տոկոսադրույք և 50% կանխավճար: Հետագա 
15 տարիների ընթացքում այս պայմանները բարելավվել են՝ հասնելով 15-20 տարի մար-
ման ժամկետի, 12−14 տարեկան տոկոսադրույքի և 30% կանխավճարի: Ներկայումս Հա-
յաստանում հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են առևտրային բանկերի և ունիվեր-
սալ վարկային կազմակերպությունների կողմից սեփական միջոցների հաշվին կամ հա-
տուկ ծրագրերի միջոցով: Պետք է նշել, որ ծրագրային վարկերն ավելի էժան են, սակայն 
դրանք ունեն իրենց խիստ պահանջները և սահմանափակումները: ՀՀ-ում բնակարան 
ձեռք բերելու համար գոյություն ունի 2 հատուկ ծրագիր՝ Ազգային հիփոթեքային ընկերու-
թյուն (ԱՀԸ) ՎՎԿ-ի և «Բնակարան երտասարդներին» ՎՎԿ-ի ծրագրերը, որոնք շուկա-
յում տեղայնացվում են առևտրային բանկերի և ՈւՎԿ-ների կողմից:  

ԱՀԸ-ն մուտք է գործել շուկա 2009 թ. կեսերից և աշխատում է երկրորդային շուկայի 
վրա: Մինչ օրս ընկերության վերաֆինասավորած վարկերի քանակը 8650 է, որը գու-
մարային արժեքով կազմում է մոտ 71.5 մլրդ դրամ: Ամսական միջինում վերաֆինանսա-
վորվում է 108 վարկ: Ընդհանուր առմամբ, Երևանում ֆինանսավորվել է 5633 վարկ, որը 
կազմել է 57 մլրդ դրամ: 

«Բնակարան երտասարդներին» ծրագիրը մուտք է գործել 2012 թվականին, որի 
կողմից ֆինանսավորվել է 2707 վարկ, որը կազմել է 21.3 մլրդ դրամ: Հատկանշական է, 
որ գումարի 62.1%-ը ուղղվել է Երևան քաղաքին, իսկ քանակային առումով դա կազմում է 
50.5 տոկոս: 

Թեև Հայաստանում քաղաքացիների եկամուտները ձևավորվում են առավելապես 
դրամային տեսքով, սակայն ՀՀ ֆինանսական համակարգի սուբյեկտների հիփոթեքային 
պորտֆելում ավելի ծանրակշիռ դեր ունեն արտարժույթով վարկերը: Այնուամենայնիվ, 
դրանք այս պահին գտնվում են գրեթե հավասար մրցակցության մեջ, ինչը չէինք կարող 
նշել 2014 և 2015 թվականների համար (2014 թ. - 41.8% դրամ/58.1% դոլար, 2015 թ. - 
45.9% դրամ/54% դոլար, 2016 թ. - 49.2% դրամ/50.7% դոլար, 2017 թ. առաջին և երկրորդ 
կիասմյակ - 50.2% դրամ/49.7% դոլար): Սրա պատճառները երկուսն են: Առաջին՝ առևտ-
րային բանկերը սեփական միջոցների հաշվին տրամադրում են միայն դոլարային վար-
կեր, իսկ դրամային վարկերը հիմնականում տրամադրում են վերոնշյալ ՎՎԿ-ների ծրագ-
րային վարկերի շրջանակներում: Մյուսը կապված է նրա հետ, որ դոլարային հիփոթեքա-
յինն վարկերի մեծ մասը տրամադրվում է ոչ թե ձեռքբերման, այլ կառուցապատման և 
վերանորոգման ուղղությամբ, որոնց նպատակայնությունը չի կարող համեմատվել ձեռք-
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բերման նպատակայնության հետ: Քիչ չեն իրավիճակները, երբ ֆիզիկական անձը, վերց-
նելով որոշակի մեծության դոլարային հիփոթեքային վարկ, նպատակային ծախսում է 
դրա մի մասը միայն,իսկ մնացածն օգտագործում է այլ կարիքների համար՝ էժան վարկի 
տեսքով (սա տեղի է ունենում ուռճացված նախահաշիվների հաշվին): 

Հիփոթեքային վարկերի ռեալ սպառողներըվարձով ապրող մարդիկ կամ ընտանիք-
ներն են, որոնք ամեն ամիս վարձատուին վճարում են ֆիքսված գումար ժամանակավոր 
կացարանի համար, և նրանք պատրաստ են վճարել ամսական գումար իրենց սեփական 
կացարան ունենալու համար: Վարձով բնակվող մարդկանց մեծամասնությունը չի կարո-
ղանում դառնալ հիփոթեքային վարկի սպառող՝ կանխավճարի առկայության պատճա-
ռով: Այսօր, ինչպես վերևում նշել էինք, կանխավճարը սահմանված է 30%, որը իրակա-
նում մեծ, անգամ՝ երազելի գումար է միջին խավի ներկայացուցիչների համար, որոնք 
ապրում են վարձով:  

Մեր տվյալներով Երևան քաղաքում բնակվում է փաստացի 1074600 մարդ, որի 
16%-ը ապրում է վարձով, որից էլ 3%-ը մարզերում բնակվող ուսանողներն են, այսինքն՝ 
մենք ունենք հիփոթեքային վարկերի իրական ապագա սպառողներ՝ 13%-ի չափով: Այս-
պիսով՝ մարդիկ չեն դառնում հիփոթեքային վարկի սպառողներ բարձր կանխավճարի 
պատճառով, որը ոլորտի մասնագետները բացատրում են նրանով, որ այն մարդկանց 
ստիպում է իրենց պարտավորված զգալ տվյալ վարկի նկատմամբ: Մեր դիրքորոշումն 
այստեղ այլ է, քանի որ կարող են մշակվել այնպիսի պայմաններ, որոնց պարագայում չեն 
լինի կանխաճարներ, բայց օրենքով սահմանված կարգով տունը կվերադառնա բանկին՝ 
առանց դատական քաշքշուկի, եթե սպառողը խախտի պայմանագրի որևէ կետ: 

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի առանցքային հաջորդ փոփոխությունը կա-
րելի է համարել ՀՀ կառավարության 2014 թ. հոկտեմբերից ներդրած նորամուծությունը՝ 
ըստ որի «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարվեց՝ սահմանելով, որ 
բնակարանների ձեռքբերման կամ անհատական բնակելի տների կառուցման համար 
ստացված հիփոթեքային վարկերի սպասարկման տոկոսները վճարվում են պետության 
կողմից՝ դրանով իսկ նվազեցնելով վարկառու անձանց ֆինանսական բեռը: Օրենքի փո-
փոխությունից հետո՝ 2015 թ. ընթացքում առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերած 
շուրջ 560 վարկառուի վերադարձվել է շուրջ 274 մլն դրամ գումար: 2016 թ. ընթացքում 
վերադարձվել է շուրջ 1 մլրդ 350 մլն դրամի չափով եկամտային հարկի գումար` արդեն 
1276 վարկառուի: Իսկ 2017 թ. հունվարի 25-ի դրությամբ պետբյուջեից վերադարձած 
եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 1 մլրդ 624 մլն դրամ: Ըստ ՊԵԿ-ի կան-
խատեսման՝ ամբողջ 2017 թվականի համար հետ վերադարձվող գումարը կկազմի շուրջ 
2 մլրդ դրամ: Օրենքի ընդունման տրամաբանությունը նրանում էր, որ վարկային տոկո-
սադրույքի վերադարձը պետք է հանգեցներ հիփոթեքային շուկայի աշխուժացման, որն 
իր հերթին կհանգեցներ շինարարության ակտիվացմանը, քանի որ եկամտային հարկից 
հետվերադարձի մոտեցումն ունի իր առանձնահատկությունը, այն է՝ հիփոթեքով գնված 
բնակարանը պիտի լինի նորակառույց, և պետք է պայմանագիր կնքվի հաճախորդ, բանկ 
և շինարար փոխկապվածությամբ: Սակայն, սպասվող աշխուժությունը չառաջացավ, քա-
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նի որ բավական փոքրաթիվ են այն ընտանիքները, որոնք, ունենալով հանդերձ բնա-
կարանի կարիք, միաժամանակ հնարավորություն ունեն բնակարան գնելու նորակառույց 
շենքերում ներկայումս ձևավորված բարձր գների պայմաններում և վճարելու համապա-
տասխան կանխավճար: Այս նորամուծության արդյունքը չեղավ սպասվածին համարժեք, 
քանի որ չէր բխում հիփոթեքի հնարավոր սպառողների շահերից: 

Ազգային վիճակագրական ծառայության փոխանցմամբ՝ 2016 թվականին հանրա-
պետությունում իրականացվել է հիփոթեքային գրավադրման 1 հազար 712 գործարք, ընդ 
որում, միայն Երևանում գործարքների քանակը կազմել է 1 հազար 158 միավոր: 

Ըստ վիճակագրության՝ հիփոթեքային գրավադրման գործարքների 79.9%-ն իրա-
կանացվել է բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների, 12.9%-ը` բնակելի տների,  
3.4%-ը` հասարակականնշանակությանօբյեկտների, 0.9%-ը` արտադրական նշանակու-
թյան օբյեկտների, 0.6%-ը` ամառանոցների, 0.5%-ը` ավտոտնակներիև 1.8%-ը` հողերի 
նկատմամբ (այդ թվում՝ 0.9%-ը` գյուղատնտեսական նշանակության): 

Հաշվետու տարում նախորդ տարվա համեմատ մեր երկրում հիփոթեքային գրա-
վադրման գործարքների քանակն աճել է 17.2%-ով, ընդ որում, Երևան քաղաքում՝  
13.1%-ով, մարզերում` 26.8%-ով: 

ՀՀ հիփոթեքային շուկայի ուսումնասիրման ընթացքում հետո հանգում ենք մի շարք 
խնդիրների, որոնք խոչընդոտում են դրա առավել արագ զարգացմանը. փորձենք վեր-
լուծել ամենաէական խնդիրները. 

1. Հիփոթեքի հասանելիությունը ցածր և միջին խավերի համար ամենաէական 
խնդիրն է, իսկ դրա լուծումը բանկերը պետք է գտնեն երկարաժամկետ փողերի 
մեջ: Ավելացնելով վարկի ժամկետը՝ բանկերը կիջեցնեն վարկունակության շեմը, 
և դա կլինի խթան հիփոթեքով ավելի շատ հետաքրքվելու համար: 

2. Հիփոթեքային վարկերի կանխավճարի շեմը իջեցնել, հասցնել նվազագույնի, 
որը նույնպես կխթանի միջին խավի հետաքրքրությունը: 

3. Հիփոթեքային շուկայում նվազագույնի հասցնել արտարժույթով տրամադրվող 
վարկերը:  

4. Հիփոթեքային շուկայում կիրառել սուբսիդավորում մարզերում բնակարան գնելու 
պարագայում, քանի որ շուկան պետք է զարգանա ոչ միայն Երևանի, այլ ՀՀ 
տարածքում: Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ տարեցտարի նվազում են մար-
զերում առք ու վաճաքի գործարքների թվերը: 

Իբրև վերջաբան՝ կցանկանայինք շեշտել, որ հիփոթեքային շուկայի զարգացումը 
յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության համար ունի կարևորագույն նշանակություն, իսկ 
Հայաստանի համար՝ առավել ևս, քանզի այն (և կամ բնակարանով ապահովվածությունը 
և դրա համար վճարելու անհրաժեշտությունը) արտագաղթի տեմպերը զսպող առաջին 
գործիքներից մեկը կարող է դառնալ: 
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АШОТ КИРАКОСЯН  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА 
 

Ключевые слова: ипотечный рынок, банковская система, 
коммерческие банки, экономический рост, прог-
раммные кредиты, предварительная оплата 
 

Рынок ипотеки имеет уникальную роль в развитии экономики во всем мире. Этот рынок 
всегда находится в центре внимания исследователей, и поэтому новые инструменты и меха-
низмы постоянно растут на этом рынке, что облегчает ипотеку. Развитие ипотечного рын-
ка будет способствовать развитию рынка недвижимости, расширению объемов строитель-
ства, стабилизации и увеличению экономического роста и, конечно же, созданию новых рабо-
чих мест. 

 

ASHOT KIRAKOSYAN  
 

MORTGAGE MARKET DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Key words: mortgage market, banking system, commercial 
banks, economic growth, project loans, 
prepayment. 

 

Mortgage market has its specific role in the economic development of the country all over the 
world. This market is always under researchers’ attention and that’s why in this market the number of 
mechanisms and tools is increasing day by day, which makes the mortgage providing process easier. 
The mortgage market development will contribute the processes like the real estate market 
development, extension of construction volumes, the economic growth increase and stabilization and 
surely the creation of new workplaces. 

 
 

 
ԱՆՈՒՇ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. բժշկական ապահովագրական հատուցում, 
մեկ շնչին բաժին ընկնող առողջապահական 
ծախս, առողջապահության պետական ֆի-
նանսավորում, ՀՆԱ-ի մեջ առողջության պե-
տական ֆինանսավորման ծավալ, հիվան-
դացության մակարդակ 

 

Հոդվածում մանրամասն ներկայացվում են առողջապահական համակարգի գործա-
ռույթներն ու նպատակները, ֆինանսավորման բյուջետային խմբերը, առողջապահական 
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ծառայությունների ֆինանսական հասնելիությունն ու դիմելիության մակարդակը: Ուսում-
նասիրվում են հիվանդացության մակարդակի և առողջապահական համակարգի ֆինան-
սավորման աղբյուրների միջև կախվածությունները: Վերլուծության արդյունքում բնակչու-
թյան առողջության բարելավման և պահպանման համար առաջարկվում է մշակել նոր 
ուղիներ առողջության ապահովագրության համակարգը զարգացնելու համար: 

  

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, որտեղ գործում էր առողջապահական 
համակարգի Սեմաշկո1 մոդելը, Հայաստանը և մյուս խորհրդային երկրները կանգնեցին 
լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ: 1996 թ. Հայաստանի համար և՛ տնտեսական, և՛ 
քաղաքական ծանր անցումային շրջանում ընդունվեց «Բուժօգնության և բնակչության 
համար բուժսպասարկման մասին» օրենքը2, որով կրճատվում էր պետության ֆինանսա-
կան աջակցությունը, չեղյալ էր համարվում այն սկզբունքը, թե յուրաքանչյուրն ունի ան-
վճար բուժօգնության իրավունք: Այսուհետ ամեն ոք ինքը պետք է վճարեր իր գրպանից: 
Անցումային ծանր տնտեսական և քաղաքական պայմանները իրենց հետքը թողեցին 
բնակչության առողջության վիճակի վրա՝ հանգեցնելով հիվանդացության մակարդակի, 
մահացության դեպքերի ավելացմանը: Առողջապահական համակարգի հետագա զար-
գացումները բոլորը պետք է ուղղված լինեին բնակչության հիվանդացության կանխար-
գելմանն ու առողջության պահպանմանը:  

ՀՀ առողջապահական համակարգի 2008−2012 թթ. բարեփոխումները հիմնակա-
նում նպատակաուղղված էին բժշկական ծառայությունների մատչելիությանն ու որակի 
բարձրացմանը, և առողջության պետական ֆինանսավորման հիմնական մասը ուղղվում 
էր առողջության առաջնային օղակին: 

Առողջապահական համակարգի նպատակներից առավել կարևորը առողջության 
բարելավումն է: Այն միարժեքորեն չենք կարող կապել որևէ կոնկրետ գործառույթի 
իրականցման հետ՝ դրա վրա ազդող բազմաթիվ գործոնների և դրանց ազդեցությունների 
ժամանակային հնարավոր հետաձգումների պատճառով: Սակայն կարող ենք ենթադրել 
ու կանխատեսել, որ առողջապահական համակարգի գործունեության արդյունքում ան-
պայման տեղի է ունենում առողջության բարելավում: Հետևապես կարևորվում է գործա-
ռույթների ու կարճաժամկետ ռազմավարությունների մշակումը, որոնք կհանգեցնեն եր-
կարաժամկետում նպատակների իրագործմանը: 

Բնակչության առողջության վիճակը մի կողմից հանդես է գալիս որպես առողջա-
պահական համակարգի գործունեության վերջնարդյունք և գլխավոր նպատակ, մյուս 
կողմից արտահայտում է համակարգի գործունեության արդյունավետությունը: Բնակչու-
թյան առողջության վիճակը գնահատվում է երկու ցուցանիշների միջոցով՝ հիվանդացու-
թյան մակարդակով և մահացության մակարդակով: 

                                                            
1 Աշխարհում հայտնի առողջապահական մոդելներից մեկն էր, որը գործում էր Խորհրդային Միության տա-

րիներին: Դրան բնորոշ էին առողջապահական համակարգի կենտրոնացումը և բուժօգնության հասանելու-
թյունն ու մատչելիությունը բոլոր քաղաքացիների համար: 

2 www.arlis.am 
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Հիվանդացության մակարդակը, որպես բնակչության առողջության վիճակը բնու-
թագրող ցուցանիշ, որոշվում է առաջին անգամ ախտորոշված հիվանդների և մշտական 
բնակչության միջին տարեկան թվաքանակների հարաբերությամբ1, ըստ ՀՀ վիճակա-
գրական ծառայության հիվանդացության մակարդակը 2015 թ. 100 հազ. բնակչի հաշվով 
կազմել է 30.9 հազ., որը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է գրեթե 2%-ով: Հի-
վանդացության մակարդակի աճը մի կողմից պայմանավորված է հիվանդների դիմելիու-
թյան աճով, քանի որ 2006 թ. սկսած առաջնային ամբուլատոր պոլիկլինիկական օղակի 
բուժօգնությունը իր ամբողջ ծավալով ընդգրկվել է պետպատվերի շրջանակներում:2 Մյուս 
կողմից էլ՝ մի խումբ հիվանդությունների տարածվածությամբ, որոնց տեսակարար կշիռը 
կազմում է հիվանդացության մակարդակի 67.3%-ը, որում գերակշռում են շնչառական օր-
գանների և արյան շրջանառության համակարգի խնդիրները:3 Ստացվում է, որ հիվան-
դացության մակարդակի աճը առողջապահական համակարգում տեղի ունեցած բարեփո-
խումների արդյունք է, որը բնութագրում է, ոչ թե առողջական վիճակը, այլ բուժծառայու-
թյունների մատչելիությունը, ինչն էլ իր հերթին վերջին հաշվով անխուսափելի է դարձնում 
առողջական վիճակի բարելավումը:  

Համադրելով տարբեր երկրներում կիրառվող առողջապահության վրա կատարվող 
ծախսերի կանխատեսման մոդելներն4 ու առողջության ապահովագրությունում կիրառվող 
ռիսկի հավասարակշռության մոդելները5, կարելի է առանձնացնել երկու խումբ գործոն-
ներ, որոնք ազդում են հիվանդացության մակարդակի վրա. 

1. Անձնային գործոններ (սեռ, տարիք, մարդու ապրելակերպը, վարքագիծը և այլն): 
Այս գործոնները մեր վերլուծության մեջ չեն դիտարկվել, քանի որ վիճակագ-
րական տվյալները կամ բացակայում են կամ էլ բավարար չեն խորը վերլուծու-
թյուն կատարելու համար: 

2. Սոցիալ-տնտեսական գործոններ՝ առողջապահական համակարգի ֆինանսավո-
րում, մեկ շնչին բաժին ընկնող առողջապահական ծախս, առողջության գծով 
համախառն հատուցումներ և այլն: Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուրն ինչ-որ չա-
փով նպաստում է բնակչության առողջության բարելավմանը՝ երկարաժամկե-
տում նվազեցնելով հիվանդացության մակարդակը: 

Ճիշտ է վերջին տարիներին պետական բյուջեից առողջապահությանն ուղղվող ֆի-
նանսական միջոցները անվանական արժեքով աճել են, սակայն գնաճի հետևանքով տե-
ղի է ունեցել ֆինանսավորման իրական մակարդակի կրճատում: 2013 թ.-ին պետական 
առոջապահական ծախսերի իրական մակարդակը զիջել է 2008-ին 1.5%ով, իսկ 2014 թ.-

                                                            
1 http://www.armstat.am/file/doc/99461573.pdf 
2Առողջապահության ոլորտի ֆինանսական այլընտրանքային աղբյուրների օգտագործման հնարավորություն-

ների վերաբերյալ ուսումնասիրություն, 2012: 
3 ՀՀ առողջապահության համակարգի գնահատում, 2015: 
4 Astolfi, R., L. Lorenzoni and J. Oderkirk, A Comparative Analysis of Health Forecasting Methods, OECD Health 

Working Papers, No. 59, OECD Publishing. 2012, 
5 Testing the effectiveness of risk equalization models in health care, prof. dr.W.P.M.M, 2007, 12-15. 
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ին 25.4% աճի պայմաններում՝ 2008-ի ֆինանսավորման մակարդակը գերազանցվել է 
ընդամենը 18.4%-ով1: 

Առողջապահական համակարգի պետական ֆինանսավորման ծավալները և մեկ 
շնչին բաժին ընկնող առողջապահական ծախսը, որոնք հանդես են գալիս որպես առող-
ջապահական համակարգի արդյունավետության ցուցանիշ2 ամեն տարի աճի միտում են 
դրսևորում՝ 2015 թ. կազմելով համապատասխանաբար 86 մլրդ դրամ և 28590 դրամ: 

ՀՀ առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման ներքին աղբյուրների3 ցան-
կում բացի պետական բյուջեի ֆինանսավորումը, ուշադրության է արժանի վերջին տարի-
ներին զարգացման միտում դրսևորող առողջության ապահովագրությունը:  

Առողջության ապահովագրական համակարգը հանդիսանալով բնակչության սո-
ցիալական պաշտպանության պետական գործառույթի շուկայական լրացում` տրամա-
դրում է քաղաքացու սոցիալական ապահովության լրացուցիչ երաշխիքներ և միա-
ժամանակ նվազեցնում պետության ֆինանսական ծանրաբեռնվածությունը այս գործա-
ռույթի մասով: Նման մեխանիզմների կառավարումն առավել կարևորվում է անցումային 
տնտեսությամբ երկրներում` պայմանավորված դրանցում սոցիալական պաշտպանության 
սկզբունքների և ձևերի համակարգային փոփոխությամբ: 

Առողջության ապահովագրության համակարգը դիտելով որպես առողջապահական 
համակարգի զարգացման ռեսուրս, կարելի է ընգծել, որ. 1. ներգրավում է լրացուցիչ ֆի-
նանսական ռեսուրսներ առողջապահության ոլորտ, 2. լուծում է սոցիալական բնույթի 
խնդիրներ, 3. բուժօգնություն ստանալու պահին թույլ է տալիս խուսափել ֆինանսական 
խնդիրներից, 4. նվազեցնում է սեփական գրպանից կատարվող ծախսումները, 5. հան-
գեցնում է բնակչության առողջության բարելավմանը, 6. նպաստում է առողջապահական 
ծառայությունների որակի կատարելագործմանն ու առողջապահական ոլորտի արդյունա-
վետության բարձրացմանը: 

Այսպիսով` առողջության ապահովագրության ընդլայնումը մի կողմից թեթևացնում 
է պետության բեռը սոցիալական գործառույթի մասով, մյուս կողմից` նպաստում առողջա-
պահական ծառայությունների ֆինանսական հասանելիությանը՝ դրանով իսկ նվազեցնե-
լով հիվանդացության մակարդակը: Ըստ կատարված հետազոտության`4 2014 թ. բուժ-
հիմնարկների ֆինանսական մատչելիությունը հարցվածների շրջանում ունեցել է հետևյալ 
պատկերը. 

 

                                                            
1 Առողջապահության պարզեցված բյուջե,«Քաղաքականությունների բարելավմանն ուղղված երկխոսություն և քաղա-

քացիական հասարակության մասնակցության ընդլայնում» ծրագիր, 2014թ. հուլիս, էջ 8:  
2 Առողջության ապահովագրության դերը ՀՀ առողջապահության համակարգի ֆինանսական համակարգում, «Ֆինանսներ 

և էկոնոմիկա», #1-2. 2016 թ.: 
3 Առողջության ապահովագրության դերը ՀՀ առողջապահության համակարգի ֆինանսական համակարգում, 

«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», #1-2. 2016 թ.: 
4 «Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի որակի հետազոտություն 2014», «Այ Փի Սի» քաղաքական և 

սոցիոլագիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ, 2015: 
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Բուժհիմնարկների ֆինանսական մատչելիությունն ըստ տվյալ բուժհիմնարկ դիմած և 
չդիմած անձանց (2012−2014 թթ.) 

 
Ըստ հետազոտության` ՀՀ-ում ծննդատները, ատամնաբուժարանները և դիագնոս-

տիկ կենտրոնները ֆինանսապես մատչելի չեն, ինչը խոսում է այն մասին, որ այս բուժ-
հիմնարկներում մատուցվող ծառայությունների գները բարձր են՝ համեմատած պոլիկլի-
նիկաների, գյուղական ամբուլատորիաների հետ: 

Հարցվածների շրջանում (հաշվի է առնվել նաև բարեկեցության մակարդակը՝ ցածր, 
միջին, բարձր), բուժհիմնարկ չդիմելու պատճառներում գերակշռող է եղել ֆինանսական 
միջոցների բացակայությունը՝ գրեթե 80%:  

Բժշկական ծառայությունների Ֆինանսական հասանելիությունը մի կողմից` պայմա-
նավորված է բժշկական ծառայությունների բարձր գներով, անուղղակի ծախսերով 
(տրանսպորտային ծախսեր, աշխատանքից բացակայելու հետ կապված աշխատավար-
ձից պահումներ և այլն), մյուս կողմից էլ առողջապահական համակարգի ֆինանսավոր-
ման ծավալներով, ընտանիքի եկամուտներով, մեկ շնչին բաժին ընկնող առողջապա-
հական ծախսով, առողջության ապահովագրությամբ: 

Զարգացած ու զարգացող երկրներում, որտեղ զարգացած է առողջության ապահո-
վագրական համակարգը, դրա բացակայությունը նույնպես դասվում է բժշկական ծառա-
յությունների ֆինանսական հասանելիությունը խոչընդոտող գործոնների շարքը: Ըստ 
տարբեր հեղինակների1, այն անհատները, որոնք չունեն առողջության ապահովագրու-
թյուն, առավել հավանական է, որ ունեն ավելի վատ առողջական վիճակ, մահանում են 
ավելի վաղ հասակում, չունեն հասանելիություն բժշկական ծառայություններին: 

                                                            
1Durham J, Owen P, Bender B, et al. Self-assessed health status and selected behavioral risk factors among persons 

with and without healthcare coverage—United States, 1994-1995. MMWR. 1998 Mar;13;47(9):176-80 
Insuring America's health: Principles and recommendations. Acad Emerg Med. 2004;11(4):418-22. 
Hadley J. Insurance coverage, medical care use, and short-term health changes following an unintentional injury or 

the onset of a chronic condition. JAMA. 2007;297(10):1073-84. 
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ՀՀ-ում առողջության ապահովագրական համակարգը, ճիշտ է, զարգացած չէ, սա-
կայն վերջին մի քանի տարիներին պետական ծառայողների համար ներդրված սոցիա-
լական փաթեթի շրջանակներում գործող բժշկական ապահովագրությունը մեծ աշխուժու-
թյուն է մտցրել այս ոլորտում: 2016 թ. առողջության ապահովագրության գծով համա-
խառն ապահովագրավճարները կազմել են գրեթե 5.6 մլրդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա 
համեմատ աճել է 10%ով: Իսկ 2015 թ. առողջության գծով համախառն հատուցումները 
կազմել են առողջության պետական ֆինանսավորման 3.9%-ը, որը մեր ապահովագրա-
կան շուկայի համար բավականին մեծ ցուցանիշն է, որը խոսում է առողջության ապահո-
վագրության համակարգի զարգացման միտումների մասին: 

Այսպիսով, ուսումնասիրելով ՀՀ առողջապահական համակարգի գործունեությունը, 
գործառույթներն ու նպատակները, համակարգի արդյունավետ ֆինանսավորման ցուցա-
նիշները, աղբյուրները, բժշկական ծառայությունների ֆինանսական մատչելիությունն ու 
հիվանդացության մակարդակը և կարևորելով ֆինանսական գործառույթի առաջնահեր-
թությունը համակարգի զարգացման և նպատակների իրականցման համատեքստում, 
մեր կողմից կատարվել է էկոնոմետրիկ վերլուծություն՝ գնահատելու առողջապահական 
համակարգի ֆինանսական գործառույթի ազդեցությունը վերջնական արդյունքի՝ բնակ-
չության առողջության վիճակի վրա: Կատարված հետազոտությունում, որպես արդյուն-
քային ցուցանիշ հանդես է գալիս հիվանդացության մակարդակը, իսկ որպես անկախ 
փոփոխականներ՝ Ֆինանսական գործառույթի տարրերը՝ մեկ շնչի հաշվով առողջապա-
հական ծախսը, առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման ներքին աղբյուրները, 
մասնավորապես՝ պետական ֆինանսավորումը և առողջության ապահովագրությունը:  

Հաշվի առնելով ժամանակային կարճ շարքերի առկայությունը, որը հնարավորու-
թյուն չի տալիս միաժամանակ գնահատել բոլոր գործոնների ազդեցությունները արդյուն-
քային գնահատակի վրա, մեր կողմից վերլուծվել են առանձին գործոնների ազդեցու-
թյունները արդյունքային գնահատականի վրա և տրվել համեմատական գնահատական-
ներ: Վերլուծության արդյունքում բոլոր գործոնները ավելացնում են հիվանդացության 
մակարդակը, սակայն դա պայմանավորված է դիմելիության աճով, որքան շատ են դի-
մում բժշկի, այնքան հիվանդացության մակարդակը բարձրանում է՝ ի հաշիվ հայտնաբեր-
վող հիվանդությունների, սակայն երկարաժամկետում, կանխարգելիչ միջոցառումների 
հաշվին այդ ցուցանիշը նվազում է: Ըստ վերլուծության արդյունքների.  

Առողջության ապահովագրության գծով համախառն հատուցումների, ՀՆԱ-ի մեջ 
ՀՀ պետական բյուջեից առողջապահությանն ուղղվող ծախսերի մասնաբաժնի, մեկ շնչին 
բաժին ընկնող առողջապահական ծախսերի, առողջապահական համակարգի պետա-
կան ֆինանսավորման ծավալների ավելացումը 1%ով, այլ հավասար պայմաններում հան-
գեցնում է հիվանդացության միջին մակարդակի ավելացմանը համապատասխանաբար՝ 
0.07%, 0.49%, 0.39%, 0.41%-ով:  

Այսպիսով, դիտարկելով առողջության ապահովագրությունն ու առողջապահական 
համակարգի պետական ֆինանսավորումը որպես առողջապահական համակարգի զար-
գացման հիմնական ռեսուրսների, բոլորովին չնսեմացնելով պետական բյուջեի դերն ու 
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նշանակությունը համակարգի զարգացման գործում, կարող ենք ասել, որ առողջության 
ապահովագրությունը, լինելով նոր զարգացող ոլորտ, առավել թիրախային կարող է լինել 
և՛ որպես ֆինանսավորման աղբյուր, և՛ որպես համակարգի գործունեության վերջնար-
դյունքներին հասնելու միջոց:  

Քանի որ առողջապահական համակարգում ներդրումները բերում են դիմելիության 
աճի, ապա կարող ենք ընգծել, որ բնակչության բժշկական ծառայություններին դիմելիու-
թյան մակարդակը բավարար չէ: Հետևապես, բնակչության դիմելիության բարձրացման, 
առողջության բարելավման և պահպանման՝ որպես առողջապահական համակարգի 
գերխնդրի, ու առողջապահության համակարգի արդյունավետ ֆինանսավորման համար 
անհրաժեշտ է մշակել նոր ուղիներ՝ առողջության ապահովագրության համակարգը զար-
գացնելու համար, որտեղ առանձնապես պետք է կարևորվի պետության մասնակցու-
թյունը: 

 
АНУШ ТУМАНЯН 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СИСТЕМОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИЕМ 

 

Ключевие слова: страховое возмещение, расходы на здраво-
охранение на душу населения, государственное 
финансирование здравоохранения, доля госу-
дарственных расходов на здравоохранение в 
ВВП, уровень заболеваемости 

 

В статье подробно описаны функции и задачи системы здравоохранения, государст-
венное финансирование групп, уровень финансовых доступности медицинских услуг. В статье 
рассмотрены зависимости между уровнем заболеваемости и источниками финансирования 
системы здравоохранения. В результате анализа, для улучшения и защиты здоровья населе-
ния, предлагается разработать новые способы для развития системы медицинского страхо-
вания.  

 

ANUSH TUMANYAN 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HEALTH SYSTEM AND HEALTH INSURANCE 
 

Key words:  medical insurance compensation, per capita health 
expenditure, state health financing, share of state 
health financing in GDP, the level of morbidity. 

 

The article describes the functions and tasks of the health care system, state financing groups, 
the level of financial accessibility of medical services. The article examines the relationships between the 
level of morbidity and sources of financing of health system. As a result of the analysis, it is proposed to 
develop new ways for the development of the health insurance system to improve and protect the health 
of the population 
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